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DECRETO N.º 2.803, DE 16 DE MARÇO DE 2021 

 

 

DISPÕE SOBRE NOVAS DIRETRIZES PARA 

SETOR PÚBLICO E PRIVADO DE MEDIDAS 

TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E 

DE ENFRENTAMENTO E CONTINGENCIAMENTO 

DA PANDEMIA(COVID-19), DIANTE DA DA 

INSTITUIÇÃO DO PROTOCOLO “ONDA ROXA”, 

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 
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normas relativas à proteção à saúde dos munícipes por conta 

da pandemia; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 130, de do Comitê 

Extraordinário Covid-19, de 03 de março de 2021 que 

instituiu o institui o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança 

Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa - com a finalidade de 

manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a 

interação das redes locais e regionais de assistência à 

saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que, inobstante a expansão de leitos 

de CTI e enfermaria exclusivos para COVID-19, há sobrecarga 

dos recursos humanos, insumos e equipamentos; 

 

CONSIDERANDO a possibilidade real de colapso na 

rede pública e privada de saúde em todo o cenário nacional, 

ante o aumento do número de contaminados que demandam 

intervenção hospitalar; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de apoio e atuação 

conjunta de toda a sociedade no enfrentamento da pandemia 

causada pela COVID-19; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que as regras relacionadas à 

prevenção e combate à COVID-19 poderão ser alteradas a 

qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores 

competentes; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1° Ficam instituídas medidas de enfrentamento 

da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da 

COVID-19, com vigência no período de 17 de março de 2021 

até dia 27 de março de 2021. 

 

Art. 2º Os serviços e atividades considerados 

essenciais, nos termos deste Decreto, poderão permanecer 

abertos nos horários autorizados compreendidos entre 5h e 

20h, à exceção dos serviços prestados em regime de turnos, 

os quais podem funcionar 24h. 



 

           MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES 
CNPJ: 20.347.225/0001-26   -   Fone: (035) 3264.1077 

                        Rua Cel. Horácio Alves Pereira, 335 - CEP: 37.110-000 - ELÓI MENDES - MG  
 

 
Parágrafo único. Não se enquadram nas restrições de 

horários estabelecidos no caput quaisquer serviços de 

saúde, bem como postos de abastecimento de gás, oxigênio 

hospitalar ou combustível. 

 

Art. 3º O comércio não essencial, seja de vendas no 

varejo ou atacado, funcionarão, durante a vigência do 

presente Decreto, no horário entre 12h e 18h, de segunda a 

sexta-feira, excluídos sábados, domingos e feriados. 

 

Parágrafo único. Aos sábados, domingos e feriados 

os comércios estabelecidos nesse caput deverão permanecer 

fechados, sem qualqueer atividade. 

 

Art. 4º Após as 20h, os restaurantes, bares, 

lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência e 

estabelecimentos congêneres, inclusive os que funcionem 

dentro dos estabelecimentos descritos no parágrafo único do 

art. 3º, poderão funcionar apenas na modalidade de entrega 

em domicílio (delivery). 

 

Parágrafo único. 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 20h às 7h, diariamente, estendendo-se a vedação 

para quaisquer estabelecimentos comerciais.  

 

Art. 5º Considera-se atividades essenciais, as 

elencadas no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 

2020. 

 

Parágrafo único. Os serviços essenciais de que 

tratam o presente artigo observarão, para seus horários de 
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funcionamento, quando for o caso, o disposto no presente 

Decreto. 

 

Art. 6º Os supermercados e congêneres, durante a 

vigência do presente Decreto, deverão respeitar o limite de 

ocupação de 30% (trinta por cento) da capacidade 

estabelecida no alvará de funcionamento, permitida a 

entrada de apenas 1 (uma pessoa) por família ou grupo 

social. 

 

Art. 7º Os clubes e associações em geral poderão 

funcionar apenas em suas atividades consideradas 

essenciais, nos termos do presente Decreto, sem atividades 

em grupo e dentro do horário estabelecido entre 5h e 20hs. 

 

Parágrafo único. Fica proibida a utilização de 

piscinas, autorizando apenas para uso quando houver 

expressa recomendação médica. 

 

Art. 8º Os estabelecimentos em geral ficarão 

responsáveis pela fiscalização e organização das suas filas 

externas, devendo a fila obedecer ao distanciamento de 2m 

(dois metros) lineares entre cada cliente, estando sujeitos 

às sanções previstas nesse Decreto. 

 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento, será 

aplicada multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por 

descumprimento. 

  

Art. 9º Ficam proibidos, durante a vigência do 

presente Decreto, quaisquer celebrações ou cultos 
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religiosos que excedam à taxa de ocupação ambiente máxima 

de 30% (trinta por cento), tudo visando a contenção da 

pandemia, respeitado o distanciamento mínimo de 2m (dois 

metros) lineares. 

 

Art. 10. Ficam proibidos, durante a vigência do 

presente Decreto, quaisquer reuniões ou eventos públicos ou 

privados, salvo se, no caso de atividades profissionais, já 

tiverem sido previamente autorizados pelos órgãos 

municipais competentes, ou forem atividades necessárias 

para a atuação do Poder Público. 

 

Art. 11. Fica proibida, em locais públicos ou 

privados, a prática de quaisquer esportes profissionais e 

amadores durante a vigência do presente Decreto. 

 

Parágrafo único. Fica vedado o alojamento de 

atletas em clubes e associações durante a vigência desse 

Decreto.  

 

Art. 12. Os velórios realizados no âmbito do 

Município terão duração máxima de até 03 (três) horas, nos 

casos não suspeitos de COVID-19, devendo serem realizados 

no período das 07h00 às 18h00, limitada a entrada e 

celebrações de despedida a 10 (dez) pessoas por vez. 

 

Parágrafo único. Permanece proibida a realização de 

velórios nos casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, 

devendo serem observadas as normas da Vigilância Sanitária 

específicas. 
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Art. 13. Fica proibida, durante a vigência do 

presente Decreto, em qualquer horário, a utilização e 

locação de casas para eventos, sítios, espaços e/ou salões 

para festas ou qualquer tipo de evento que cause 

aglomeração de pessoas, sujeitos às penalidades 

administrativas, civis e criminais aplicáveis, respondendo 

solidariamente proprietários, representantes legais e 

organizadores, quando houver. 

 

Parágrafo único.Em de descumprimento da regra 

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

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

descumprimento. 

 

Art. 14. Aplicar-se-á multa administrativa nos 

casos de descumprimento do uso obrigatório de máscara de 

proteção das vias aéreas, instituída pela Lei Municipal nº 

1.724/2020, durante a vigência do presente Decreto, para o 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

 

Art. 15. Os Protocolos de Saúde e Segurança, até o 

momento implementados e amplamente divulgados pela 

Prefeitura Municipal, assim como os Decretos Municipais 

anteriormente editados, desde que não sejam divergentes com 

o presente Decreto, permanecem íntegros, devendo ser 

observados e respeitados. 

 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

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

Gabinete do Prefeito, em Elói Mendes/MG, 16/03/2021 
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PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO 

Prefeito Municipal de Elói Mendes/MG 

 


