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Lei nº 661 de 09 de Abril de 2007

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2478, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre proibição, em todo o território do município, de
realização de festas, eventos, confraternizações e reuniões no período
de 25 de fevereiro a 02 de março de 2022 em decorrência da doença
infecciosa viral respiratória Covid-19, causada pelo vírus sars-cov-2.”
O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais,
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;
CONSIDERANDO que o Município de Monte Carmelo aderiu, por meio
do Decreto 2307, de 07 de agosto de 2020, ao Plano Minas Consciente
do Governo do Estado;
CONSIDERANDO que o aumento dos índices de contaminação e
morte provocados pela COVID-19 nos países da Europa Ocidental e
Ásia, mesmo em locais em que a cobertura vacinal já se encontra em
patamares avançados, tem alertado o país para uma possível quarta
onda;
CONSIDERANDO que foram catalogadas novas variantes com
características imunológicas e patológicas diferentes e com potencial
risco à vida da população;
CONSIDERANDO que o risco de transmissão aumenta com a intensa
movimentação de pessoas e grandes aglomerações como é o caso do
carnaval, pois promove intenso e frequente contato interpessoal e alto
risco de transmissão viral;
CONSIDERANDO que as medidas sanitárias deverão ser
acompanhadas diariamente e de forma responsável a fim de monitorar
seus efeitos sobre a curva de tendência, observando o impacto das
medidas no sistema de saúde;
DECRETA:
Art. 1º Ficam proibidas no período de 25 de fevereiro a 02 de março de
2022 a utilização de praças e outros locais públicos para a prática de
atividades carnavalescas, coletivas ou individuais, que gerem
aglomeração de pessoas, assim como a realização de festas, eventos,
confraternizações e reuniões de blocos de rua, com ou sem venda de
ingressos, em áreas públicas ou privadas, em ambientes abertos ou
fechados, independente se em salões de festas, chácaras, clubes,
bares, restaurantes, espaços de lazer ou quaisquer outros locais
situados no Município de Monte Carmelo.
§ 1º Os estabelecimentos que contribuírem, de qualquer modo, para o
descumprimento do disposto no caput terão seu alvará de localização
e funcionamento suspenso.
§ 2º O agente municipal ficará autorizado a recolher o alvará de
localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais que
descumprirem o disposto neste Decreto.
§ 3º Serão apreendidos veículos e instrumentos sonoros, mecânicos
ou eletrônicos, utilizados para a prática descrita no caput.
Art. 2º O descumprimento do disposto neste Decreto acarretará a
responsabilização administrativa, civil e penal, nos termos da
legislação aplicável.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Monte Carmelo/MG, 29 de novembro de 2021.
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