
DECRETO Nº 1054 DE 20 DE JULHO DE 2020. 

 

 

ALTERA DECRETO 1047 DE 29.06.2020 QUE DISPÕE SOBRE 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID – 

19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, E 

O DECRETO 1052 DE 06 DE JULHO DE 2020 DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

 

O PREFEITO DE COMENDADOR GOMES, no exercício das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 

Considerando que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

ingressou com medida cautelar em ação declaratória de inconstitucionalidade, processo nº 

1.0000.20.459246-3/000, sendo deferido em juízo provisório em sede liminar a 

constitucionalidade das normas estaduais suscitadas (Deliberação 17 ou Programa Minas 

Consciente) pela Procuradoria Geral de Justiça;   

Considerando a concessão cautelar nesta ação declaratória de 

constitucionalidade onde determina aos municípios que optem pela adesão integral da 

Deliberação 17 ou do Programa Minas Consciente sem qualquer tipo de exceção quanto ao 

estabelecido nestas normas estaduais pela qual o Município fizer a adesão; 

Considerando que o Município de Comendador Gomes foi notificado na 

data de 14 de julho de 2020, através do Oficio nº 245/2020/1ªPJ/FTR, quanto a decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça na ACD nº.1.0000.20.459246-3/000, estabelecendo o prazo 

de 24 horas para o atendimento quanto ao cumprimento da decisão mencionada; 

Considerando que na data de 16 de julho de 2020, foi colocado em 

discussão pelo Comitê Gestor do Municipio de Comendador Gomes, quais das normas 

estaduais, ou seja, Deliberação 17 ou Programa Minas Consciente, atenderia de melhor forma 



ao comercio local sem que houvesse contrariedade ou exceção aos serviços, comércios, 

atividades ou empreendimento autorizados a funcionar nas normas ditadas pelo Governo 

Estadual, foi definido que a deliberação nº 17 seria a regra menos prejudicial ao comercio local; 

Considerando que até o julgamento da ACD nº 1.0000.20.459246-3/000 

o Município de Comendador Gomes deve cumprir a decisão integralmente; 

Considerando a Portaria conjunta nº 20 de 18.06.2020; 

  

DECRETA: 

 

Art. 1º - Adere e recepciona, no âmbito do Município de Comendador 

Gomes, Estado de Minas Gerais, em sua integralidade, os efeitos jurídico-legais decorrentes 

da Deliberação 17, de 22.03.2020, do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

Art.2º - Os artigos do Decreto nº 1047/2020 a seguir enumerados passam 

a viger com as seguintes redações: 

“Art.4º - As clinicas odontológicas, ficam assegurados os serviços 

de atendimento, seguindo determinações do disposto no Art.2º deste Decreto." 

“Art.7º - Os restaurantes ficam fechados ao atendimento ao público, 

podendo adotar o sistema delivery, ressalvados os restaurantes em pontos ou postos de 

paradas nas rodovias.” 

“Art.12º - Fica proibida reunião de pessoas em espaço público e 

privado.” 

Art.3º - Ficam acrescidos os seguintes artigos ao Decreto 1047 de 

29.06.2020: 

Art.4ºA – As igrejas e templos religiosos não poderão reunir seus fieis 

presencialmente para cultos e solenidades, exceto cerimônias de casamento com participação 

de no Maximo 30 pessoas, observando o distanciamento recomendado. 

Art.4ºB – Serão adotadas as seguintes condutas para os velórios durante 

o período da pandemia: 



- O enterro deve ocorrer com, no máximo, 10 pessoas, não pelo risco 

biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações. 

- No “post-mortem” (recinto do velório) devem ser disponibilizado água e 

sabão, papel toalha e álcool e gel para higienização das mãos durante todo o velório. 

- O velório poderá ter duração de até 4 horas, sendo permitida a entrada 

de até 10 pessoas por vez no local que se encontra o corpo. 

- Disponibilizar a urna em local aberto e ventilado e evitar, especialmente, 

a presença de pessoas do grupo de risco nos locais; 

- Uso de mascaras para os presentes, que devem permanecer o mínimo 

possível no local e evitar o contato físico com os demais; 

- Não se deve fornecer alimentos e, quanto às bebidas, deve ser 

observado o não compartilhamento de copos; 

- A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de 

pessoas, respeitando a distância mínima, bem como outras medidas de isolamento social e de 

etiqueta respiratória. 

                                  Art.4º – Fica prorrogado por mais 15 dias o prazo previsto no art.1º do 

Decreto 1052/2020. 

 

 

                           Art.5º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Comendador Gomes, 20 de julho de 2020. 

 

 

  

 
___________________________ 

Jeronimo Santana Neto 
Prefeito Municipal 

 

 


