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DECRETO N° 24/2020 
 

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO 

AGENTE NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 - LEIBERAÇÃO DELIVERY 

RESTAURANTES E LANCHONETES. 

O Prefeito do Município de Montalvânia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 

conferidas no artigo 80, inciso VI da Lei Orgânica em vigor e; 

 

CONSIDERANDO que as medidas adotadas são dinâmicas, e podem ser alteradas conforme 

a urgência e considerações; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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 sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 
 

CONSIDERANDO o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em 

virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo 

Coronavírus – SARS-COV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação 

Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nível três, Emergência em Saúde 

Pública, nos termos da IN/MI n.º 02/16; 
 

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus 

responsável pelo surto de 2019 e Decreto nº 10.329 de 28 de abril de 2020 da União; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da 

Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.797/2020, estabelecendo medidas para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública; 
 

CONSIDERANDO que o Estado de Minas Gerais publicou o Decreto nº 113, de 12 de 

março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus, no 

âmbito Estadual, 

 

CONSIDERANDO que o município adotou conduta de testagem em servidores que estão na 

linha de frente de combate ao COVID 19, com tendência de realizar testagem no maior 

número de pacientes que apresentarem sintomas e/ou contatos diretos com pessoas que 

testaram positivo; 
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CONSIDERANDO que no Decreto nº. 23/2020 no § 2º do art. 2º veda o sistema de entrega 

em domicilio (delivery) por restaurantes e lanchonetes; 

CONSIDERANDO que várias empresas do ramo de venda de alimentos que fornecem para 

supermercados e mercearias em Montalvania, mantiveram contato informando que irão 

suspender as entregas no Município tendo em vista que os motoristas e entregadores não têm 

como se alimentarem; 

CONSIDERANDO que existem várias pessoas de outras cidades que trabalham no 

Município, bem como empresas prestadoras de serviços, principalmente na área de obras, que 

necessitam de alimentação para seus colaboradores; 

CONSIDERANDO que opôs consenso das autoridades envolvidas. 

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º – Fica autorizado o sistema delivery para restaurantes e lanchonetes, devendo os 

estabelecimentos manterem  portas fechadas,  fazendo o atendimento somente por telefone ou 

outro meio de comunicação, não podendo fazer entrega no balcão. 
 

Art. 2º - As medidas previstos neste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento, 

conforme estágio de evolução da COVID-19. 

 

Art. 3ª - Os restaurantes e Lanchonetes devem manter todos os cuidados de higienização e 

proteção de seus colaboradores. 

 

Art. 4º - Os fiscais deverão acompanhar o cumprimento deste Decreto. 

 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

 Prefeitura Municipal de Montalvânia, 17 de julho de 2020. 

 

 
 

 

 

JOSÉ FLORISVAL DE ORNELAS 

Prefeito Municipal 


