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DECRETO N.º 2.658, DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 

RECONDUZ MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

SOCIAL 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; 

 

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, aos poucos, 

as medidas de isolamento social; 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica suspenso o funcionamento total do comércio 

de Elói Mendes, no período de 31/03/2020 à 06/04/2020, bem como 

atividades com potencial de aglomeração de pessoas.  

 

Parágrafo único. Ficam expressamente proibidas as 

atividades que envolvam academias, clubes, igrejas, templos, 

encontros religiosos, casas noturnas, motéis, salões de beleza e 

clínicas de estética. 

 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento de bares, 

restaurantes, lanchonetes, distribuidoras de bebidas e afins 

para entrega de produtos em domicílio ou para retirada, pelos 

clientes, diretamente no estabelecimento, devendo este 
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providenciar meios de que o cliente possa ser satisfatoriamente 

atendido sem ter que adentrar no estabelecimento, tudo para 

evitar aglomerações e preservar a saúde de todos. 

 

Parágrafo único. Para os estabelecimentos acima, fica 

expressamente proibida, neste momento, o atendimento interno dos 

clientes em seus respectivos salões. 

 

Art. 3º Os estabelecimentos da construção civil e do 

setor elétrico ficam obrigados a realizar entrega de produtos 

nas construções nos horários das 4h às 8h e das 18h30 às 21h, 

sendo que para entrega de produto no próprio estabelecimento 

deverão atender aos clientes sem ter que adentrar no 

estabelecimento, tudo para evitar aglomerações e preservar a 

saúde de todos. 

 

Art. 4º Os prestadores de serviço domiciliar poderão 

voltar a desempenhar seus ofícios, ficando determinado que os 

mesmos adotem todas as medidas indicadas pela vigilância 

epidemiológica para evitar o contágio do COVID-19, tais como 

transitar somente pelos cômodos necessários para prestar o 

serviço, não compartilhar suas ferramentas sem depois higienizá-

las com produto apropriado, higienizar seus calçados 

rotineiramente, tudo visando à proteção da saúde de todos. 

 

Art. 5º Para os proprietários de oficinas de manutenção 

corretiva e preventiva de todas as espécies fica autorizado o 

funcionamento devendo haver uma redução de pessoas no interior 

dos respectivos estabelecimentos de forma que não ultrapasse 1 

(uma) pessoa por cada 2m2 (dois metros quadrados), tudo visando 

à proteção da saúde de todos. 

 

Parágrafo único. Fica permitido as atividades com 

higienização de veículos e manutenção de ar-condicionado, 

devendo as empresas trabalharem seguindo a orientação de redução 

de funcionários e vigilância sanitária. 

 

Art. 6º Ficam permitidas as atividades administrativas e 

de manutenção em geral de estabelecimentos comerciais, 

industriais, clubes sociais e afins, devendo ser respeitadas as 

recomendações da Vigilância Epidemiológica e proibido o acesso 

do público em desconformidade com os artigos deste Decreto, 

devendo haver redução de 50% no número de funcionários. 
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Art. 7º Fica permitido atividades de hotelaria com 

redução de 50% da capacidade de hospedagem e redução no número 

de funcionários, não ultrapassando dois hóspedes por quarto. 

 

Art. 8º Fica prorrogada a suspensão das atividades 

escolares, das redes pública e privada, até 13/04/2020. 

 

Art. 9º Os servidores residentes e domiciliados fora do 

Município de Elói Mendes deverão retornar suas atividades a 

partir do dia 31/03/2020, exceto os profissionais do Magistério 

e monitores de educação infantil. 

 

Art. 10. Os estagiários de graduação deverão retornar às 

suas atividades a partir do dia 31/03/2020, exceto os 

profissionais do Magistério. 

 

Art. 11. As indústrias que atuem nos ramos considerados 

essenciais pela legislação federal deverão solicitar a vistoria 

da Vigilância Sanitária para fiscalizar e permitir a 

continuidade das atividades, respeitando as orientações. 

 

Parágrafo único. A solicitação deverá ser encaminhada 

para o endereço eletrônico cadastro@eloimendes.mg.gov.br e será 

atendida no prazo de 5 dias úteis. 

 

Art. 12. O descumprimento do presente decreto implicará 

na cassação da licença/alvará de funcionamento do 

estabelecimento.  

 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, em 30 de março de 2020. 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO 

Prefeito Municipal 
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