
MUNICÍPIO DE GALILÉIA 
Rua Ary Machado, 599- Centro 
Estado de Minas Gerais 

DECRETO MUNICIPAL N042, de 23 de junho de 2020. 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO 
DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-
19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Galiléia, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VI do art. 66 da Lei Orgânica Municipal e 

CONSIDERANDO que já existe caso confirmado de pessoa infectada com coronavirus, portador de COVID-
19 em cidadão residente no Município de Galiléia/MG; 

CONSIDERANDO a questão de sazonalidade, com o típico aumento de casos de síndromes gripais como 
um todo. 

DECRETA: 

Art.10. É obrigatório o uso de máscaras faciais não profissional, de proteção respiratória, seja descartável 
ou reutilizável, durante o deslocamento de pessoas em todo o território do Município de Galiléia. 

Parágrafo único. Compreende-se entre os locais descritos no caput deste artigo, dentre outros: ruas, 
praças, parques, meios de transporte coletivo e individual de passageiros, repartições públicas, hospitais, 
supermercados, farmácias, padarias, agências bancárias, além de outros estabelecimentos comerciais. 

Art.20. A obrigatoriedade contida no artigo 10  desta Lei estende-se a todos os funcionários de empresas e 
estabelecimentos comerciais que se encontram em serviço. 

Art.30. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento de acordo com a 
situação epidemiológica do Município. 

Art.40. Ficam responsáveis pela fiscalização das disposições deste Decreto os Órgãos da Vigilância 
Sanitária e Vigilância de Epidemiologia do Município, podendo, se necessário, requerer o apoio das Polícias 
Militar e Civil do Estado de Minas Gerais. 

Art.50. Os infratores do presente Decreto sujeitar-se-ão às penalidades previstas na Lei Municipal 203/2019. 

Art.60. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art.70. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos enquanto perdurar o Estado de 
Emergência na Saúde do Município. 
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