
  

                                                                                                                                                               
DECRETO Nº. 1010 DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 

“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS ADICIONAIS 
PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

O Prefeito Municipal de  Comendador Gomes, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições e na forma da legislação em vigor; 

Considerando que “a saúde é direito de todos e dever do Estado 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação nos termos do art.196 da Constituição Federal; 

Considerando que é dever da administração pública orientar e praticar 
atos voltados à incolumidade do cidadão; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no 
dia 11 de março de 2020, como pandemia do  Covid-19; 

Considerando que a União, Estados e Municípios vem esboçando 
ações concretas e positivas na minimização da incidência do contágio; 

Considerando as Recomendações Administrativas nº 001 e 002/2020 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais da Comarca de Frutal que sugere a 
adoção de procedimentos preliminares para a vigilância e contenção de casos do Novo 
Coronavirus no Brasil, recomendados pela Secretaria de Estado de saúde de Minas Gerais 
e pelo Ministério da Saúde; 

Considerando que é fundamental a adoção de medidas individuais e 
coletivas para prevenir a ocorrência de casos em todo o território do Município de 
Comendador Gomes; 

Considerando o disposto no Decreto 47.886 de 15 de março de 2020 
do Governador do Estado de Minas Gerais; 

Considerando o disposto no Decreto nº 10.292 de 25.03.2020 que 
altera o Decreto 10.282 de 20.03.2020, que altera de lei nº 13.979 de 06.02.2020, para 
definir os serviços públicos e atividades essenciais; 

Considerando por fim a situação concreta da doença; 

 

 



  

 DECRETA: 

 

Art. 1º Recepciona no Âmbito do Município de Comendador Gomes, as 
alterações quanto às atividades essenciais dispostas no artigo 3º, § 1º do Decreto Federal 
nº 10.282/2020, incluídas pelo Decreto Federal nº 10.292/2020, assim como as novas 
atividades que venham ser inseridas como essenciais no referido Decreto desde que 
obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. 

 

Art. 2º No âmbito da iniciativa privada, quanto aos estabelecimentos 
comerciais e de serviços existentes no Município de Comendador Gomes proibidos de 
funcionarem em razão da suspensão dos Alvarás de localização e funcionamento – ALFs, 
Alvarás de profissionais autônomos e Alvarás de Comercio Ambulante emitidos para 
realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas em razão da situação 
de emergência em saúde pública declarada por meio do Decreto Municipal 1005 de 
25.03.2020 decide-se: 

 

I – Fica autorizada as atividades de operacionalização interna dos 
estabelecimentos comerciais, desde que respeitadas as regras sanitárias e de 
distanciamento adequado entre os funcionários, bem como a realização de transações 
comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, 
serviços de entrega de mercadorias em domicilio. 

 

Art. 3º - Os efeitos deste decreto vigorará a partir do dia 31 de março 
de 2020. 

 

   
 

  Comendador Gomes-MG, 30 de março de 2020. 
 
 
 

Jeronimo Santana Neto 
Prefeito Municipal 

   


