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DECRETO N.º 2.691, DE 18 DE MAIO DE 2020. 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DOS 

DECRETOS MUNICIPAIS QUE 

MENCIONA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO, Prefeito Municipal 

de Elói Mendes, no uso de suas atribuições legais que lhes 

foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020; e 

 

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 art. 196, da Constituição da 

República; 

 

CONSIDERANDO a determinação do Ministério da Saúde 

no sentido de tomarmos providências de se evitar 

aglomerações e priorizar o isolamento social como medida 

de prevenção; e 

 

CONSIDERANDO a importância de flexibilizar as 

medidas de isolamento social e possibilitar a retomada da 

economia local;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 1º do Decreto Municipal nº 2.670, de 

20 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
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“Art. 1º Estabelece no âmbito municipal, a partir de 

20/05/2020, a liberação do comércio lojista, de atacado e 

varejo, bem como retorno de atendimento presencial dos serviços 

públicos, com as seguintes restrições e/ou determinações: 

 

I. O comércio municipal funcionará nos seguintes 

horários: 

 

a) segunda a sextas-feiras no período definido entre 

08h às 18h; 

 

b) sábados no período definido entre 8h às 13h.” 

 

Art. 2º O art. 5º do Decreto Municipal nº 2.670, de 

20 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 5º O atendimento presencial dos serviços públicos 

poderá ocorrer no horário compreendido das 08h às 17h, ficando 

os servidores obrigados a utilizar em seus ambientes de 

trabalho, máscara de proteção e outros recursos necessários à 

prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19, 

enquanto perdurar no Município o estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia dessa doença.” 

 

Art. 3º O art. 5º do Decreto Municipal nº 2.670, de 

20 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo único: 

 

“Art. 5º (...) 

Parágrafo único. Poderá o Secretário Municipal 

estabelecer horário especial para atendimento ao público, diante 

da necessidade do serviço, devendo o mesmo ser amplamente 

divulgado” 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, Elói Mendes/MG, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


