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Dia 03 de Fevereiro de 2021
Lei nº 661 de 09 de Abril de 2007

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2366, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.
“Dispõe sobre a adoção de medidas complementares para o
enfrentamento à COVID-19, no âmbito do Município de Monte
Carmelo/MG.”
O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais conferidas pelo art. 86, I, 'i', da Lei Orgânica
Municipal,

Nº 2049 A

Ano XV

Município de Monte Carmelo/MG, com a finalidade de reduzir os
índices de contágio, preservar a vida humana e prevenir os agravos
à saúde pública.
Parágrafo único. As medidas sanitárias especificadas neste
Decreto vigorarão no período de 04 a 19 de fevereiro de 2021.
Art. 2º Os bares e disk bebidas poderão funcionar apenas em
sistema de delivery ou mediante entrega no balcão, proibido o
consumo no interior e na porta dos estabelecimentos, sendo
obrigatório o recolhimento de todas as mesas do local.
Art. 3º Os restaurantes, lanchonetes, pizzarias, pastelarias,
padarias, sorveterias, confeitarias e estabelecimentos similares
poderão funcionar com atendimento ao público até às 18:00 h, e
após esse horário somente em sistema de delivery ou mediante
entrega no balcão.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

Art. 4º. Ficam suspensas as atividades realizadas nos clubes,
escolas de esportes e quadras esportivas.

CONSIDERANDO o Decreto 2256, de 17 de março de 2020, que
declara situação de emergência em Saúde Pública no Município de
Monte Carmelo/MG, em razão de surto da doença respiratória COVID19, e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na
Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

Art. 5º Com exceção da Praça da Criança, cujo acesso será
suspenso, é permitida a realização de atividades físicas nas praças
públicas, com uso obrigatório de máscara, proibida a aglomeração
para qualquer outra finalidade, inclusive para o consumo de bebidas
e comidas.

CONSIDERANDO que o Município de Monte Carmelo aderiu ao Plano
Minas Consciente do Governo do Estado, por meio do Decreto 2307,
de 07 de agosto de 2020;

Art. 6º As pessoas físicas ou jurídicas que promovem excursões
deverão fornecer listas à Secretaria Municipal de Saúde, nas quais
contenham, obrigatoriamente, a indicação de todas as pessoas que
viajarão, com descrição do destino, dia e horário de saída e chegada.

CONSIDERANDO que a macrorregião Triângulo do Norte regrediu
para a onda vermelha do Plano Minas Consciente e que, portanto, o
Município de Monte Carmelo está na referida onda;
CONSIDERANDO que mesmo diante da necessidade de observância
das diretrizes restritivas estaduais, a competência normativa municipal
subsiste e que, em se tratando de normas protetivas, remanesce
também ao ente municipal a faculdade de agregar novas restrições
àquelas já impostas em âmbito estadual, com a finalidade de preservar
a vida e a saúde pública;
CONSIDERANDO que as medidas sanitárias deverão ser
acompanhadas diariamente, de forma responsável, a fim de monitorar
seus efeitos sobre a curva de tendência, observando o impacto das
medidas no sistema de saúde;
CONSIDERANDO o aumento constante e significativo dos casos de
infecção pela COVID-19, bem como o aumento do número de óbitos
confirmados;
CONSIDERANDO a expressiva ocupação dos leitos na rede hospitalar
municipal, sobretudo, dos leitos de UTI;
CONSIDERANDO que a vacinação em todo o país ainda está em fase
inicial e que o distanciamento social constitui a principal medida de
redução dos índices de contágio;
CONSIDERANDO que em razão da pandemia por COVID-19, o
Governo de Minas Gerais decidiu por não conceder ponto facultativo
nos dias do Carnaval de 2021 e que nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro
haverá expediente regular, com o objetivo de desestimular viagens e a
ocorrência de eventos que possam gerar aglomeração e provocar o
aumento de infecções pelo coronavírus;
CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Enfrentamento à
COVID-19, designados pela Portaria nº 10.410, de 28 de maio de 2020,
com a finalidade de garantir a participação dos representantes de toda
a sociedade no processo de tomada de decisão;

Art. 7º É proibido o consumo de bebida alcóolica em todos os
estabelecimentos comerciais e em quaisquer espaços públicos.
Art. 8º O descumprimento das medidas de isolamento configura
infração de medida sanitária preventiva, prevista no art. 268 do
Código Penal, que tipifica a infringência de determinação do poder
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa.
Art. 9º Para garantir o cumprimento das disposições contidas neste
Decreto, a fiscalização será intensificada, e será realizada
diariamente, inclusive, no período noturno, finais de semana e
feriados, mediante escala de revezamento.
Art. 10 Revogam-se os Decretos nº 2.354, de 12 de janeiro de 2021 e
Decreto 2356, de 15 de janeiro de 2021.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Monte Carmelo/MG, 03 de fevereiro de 2021.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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