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DECRETO N.º 2.801, DE 10 DE MARÇO DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE NOVAS DIRETRIZES PARA 

SETOR PÚBLICO E SETOR PÚBLICO E 

PRIVADO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 

PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE 

ENFRENTAMENTO E CONTINGENCIAMENTO 

DA PANDEMIA(COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO, Prefeito Municipal de 

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

foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei 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 prorrogação do estado de calamidade 

pública, conforme Decreto Municipal nº 2.780, de 30 de 

dezembro de 2020;  

 

CONSIDERANDO o aumento considerável dos casos 

positivados no Município nos últimos dias;  

 

CONSIDERANDO necessidade de diminuir a circulação de 

pessoas e evitar aglomerações no município, buscando minimizar 

a possibilidade de contágio pela COVID-19; 

 

CONSIDERANDO  a obrigatoriedade em estabelecer normas 

relativas à proteção à saúde dos munícipes por conta da 
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pandemia; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam instituídas medidas de enfrentamento da 

emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-

19, com vigência no período de 11 de março de 2021 até dia 11 

de abril de 2021. 

 

Art. 2º As atividades consideradas não essenciais, 

conforme Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 

deverão ser encerradas às 22h. 

 

§1º O estabelecimento que descumprir o estabelecido no 

caput será interditado por 15 (quinze) dias; 

 

§2º Após a interdição, deverá o mesmo apresentar 

protocolo sanitário visando sanar as irregularidades 

encontradas, no prazo de 5 (cinco) dias após a interdição, no 

setor de fiscalização, mediante protocolo físico; 

 

§3º O estabelecimento deverá aguardar a liberação pelo 

setor responsável, o que deverá ocorrer no prazo estabelecido 

no §1º; 

 

§4º Em caso de reincidência das regras estabelecidas 

nesse decreto, será aplicado multa de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e interdição por 30 (trinta) dias, por descumprimento. 

 

Art. 3º Durante a vigência  deste Decreto, é proibida a 

comercialização, distribuição e o consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período 

das 22h às 7h, diariamente, estendendo-se a vedação para 

quaisquer estabelecimentos comerciais. 

 

Art. 4º Após às 22h, serão permitidas apenas atividades 

essenciais no sistema delivery, sendo proibido o acesso aos 

prédios por clientes, inclusive para retirada in loco, salvo 

situações de natureza excepcional referente à saúde e 
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segurança. 

 

Parágrafo único. Fica proibida a comercialização e 

distribuição  de bebidas alcoólicas de qualquer tipo, após às 

22h, inclusive por delivery. 

 

Art. 5º Permanecem inalteradas as demais deliberações 

sanitárias para o exercícios de atividades essenciais ou não 

essenciais e o não cumprimento das disposições contidas na 

legislação em vigor, sujeitará o infrator à aplicação das 

penalidades previstas no Código de Posturas Municipal. 

 

Art. 6º Este decreto entrará em vigor no dia 11 de 

março de 2021. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, em Elói Mendes/MG, 10/03/2021. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO 

Prefeito Municipal de Elói Mendes/MG 

 


