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DECRETO N.º 1.305, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 
 
 
 

ALTERA O DECRETO 1.304 DE 17 DE 
MARÇO DE 2020 E DISPÕE SOBRE OUTRAS 
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 75, inciso III, e com o 
fulcro no artigo 120, inciso I, alínea “i”, ambos da Lei Orgânica do Município, e 

 
CONSIDERANDO a necessidade de outras medidas, em virtude do avanço da transmissão 
comunitária em nosso país do novo coronavírus– COVID -19; 

 
CONSIDERANDO a insuficiência das medidas adotadas no Decreto Municipal 1304 de 17 de 
março de 2020; 

 
CONSIDERANDO a adoção de medidas mais restritivas em municípios vizinhos, com o escopo 
de fortalecer a prevenção da transmissão em nosso município; 

 
CONSIDERANDO a existência de um caso na região noroeste do Estado e a existência de outras 
dezenas sob a investigação; 

 
CONSIDERANDO a saída de diversas pessoas que se encontram nas capitais e em áreas de risco 
em direção a cidades do interior, como nosso município; 

 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 
da doença no município de Natalândia-MG; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1°- Ficam igualmente suspensos, no âmbito do município de Natalândia, pelo prazo de dez 
dias, podendo ser prorrogado: 
I – As atividades realizadas em academias de ginástica, musculação e ambientes similares; 
II- As atividades de cabeleleiro, serviços estéticos e similares; 
III- A abertura de bares, lanchonetes, restaurantes e atividades congênere, com a exceção da 
prestação de serviço com o sistema delivery (tele-entrega), devendo o estabelecimento 
permanecer com as portas fechadas para o público presencial; 
IV- A realização de leilões e feiras livres; e, 
V- A realização de eventos em Chácaras ou quaisquer   ambientes fechados ou aberto, com 
aglomerações de pessoas; 
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Art. 2º - Fica determinado que os velórios realizar-se-ão somente no ambiente interno do 
Cemitério  Municipal,  em  local  ventilado,  mediante  a  instalação  de  “Tendas”  a  cargo das 
respectivas funerárias, limitando a presença máxima de 50 (cinquenta) pessoas presentes no 
referido espaço, sendo priorizado familiares. 

 
Art. 3º- Fica autorizado o Comércio Varejista ( supermercado, mercado, frutarias, distribuidoras 
de bebidas, padarias, sorveteria, açaiteria e açougues) a funcionar com barreira na porta de 
entrada, proibindo o fluxo de cliente no interior do estabelcimento, podendo prolongar o período 
de atendimento para horário noturno. 

 
Art. 4º - Os estabelecimentos relativos a material de construção poderão manter serviços de 
venda e fornecimento de bens e materiais mediante, contato remoto, tais como telefone, e-mail e 
redes sociais. 

 
Art. 5º- As pessoas praticantes de caminhadas esportivas/lazer deverão fazer seus exercícios de 
forma individual, mantendo à distância de 2 (dois) metros de outras pessoas. 

 
Art. 6º- As disposições adotadas no município se estendem as práticas em áreas rurais. 

 
Art. 7º- A Policia Militar de Minas Gerais participará juntamente com a vigilância sanitária para 
comunicação e execução deste Decreto. 

 
Art. 8º - As pessoas jurídicas que possuem empregados e colaboradores que mantenham contato 
direto com o público deverão fornecer a seus empregados e colaboradores o kit de proteção 
individual contendo álcool em gel, luvas e máscaras cirurgicas. 

 
Art. 9º - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas 
neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

 
Parágrafo único- As pessoas jurídicas que descumprirem as determinações emanadas pelo 
Poder Público terão seus Alvarás cassados e os estabelecimentos interditados, podendo se valer 
do poder de Polícia. 

 
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de 21/03/2020, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 
Natalândia, 20 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

GERALD�LA GOMES 
Prefeito 
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