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DECRETO N. 16, DE 05 DE FEVEREIRO CERTIDAO 
refeitura Municipal de Lagoa Grande- MG 

rtifico queUYLCda AL 
DE 2021. 

oublicado no quadro geral de avisos no saguàc 
a ede da Preteitura Mun. de Lagoa Grqnde-MC 

CANCELA O FERIADO DE CARNAVAL 

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

sulu 
acopsAvel 

o Prefeito Municipal de Lagoa Grande/MG, nos usos de suas 

atribuições legais, em especial com fulcro no art. 150, I, T, da Lei Orgânica

Municipal e, 
Considerando que em razão da pandemia do corona virus, as 

festividades carnavalescas foram canceladas em âmbito nacional 

Considerando as recomendações do Comitê Extraordinário do 

COVID-19 em Minas Gerais, responsável por monitorar a proliferação do vírus do 

estado; 
Considerando ainda, o aumento significativo do número de 

contaminados na Macrorregião de Patos de Minas; 

Considerando a diminuição, assustadora da oferta de leitos para 

internações para pacientes contaminados pelo COVID-19; 

DECRETA: 

Art. 1. Fica suspenso o "Ponto Facultativo" e as festividades 

camavalescas, as repartições públicas do municipio e o comércio nos dias 15 e 16 

de fevereiro de 2021 (segunda-feira e terça-feira), funcionaräo normalmente.

Art. 2°. Como medidas de contenção do contágio do coronavírus no 

municipio, ficam igualmente proibidas: 

1. O fechamento de ruas e praças para fins festivos, 

2. A utilização de quaisquer espaços públicos ou privados 

para fins de eventos carnavalescos, incluindo academias, clubes, 

estacionamentos, chácaras, e congêneres; 

3. Realização de qualquer evento cÍvico, 

4. A realização de qualquer evento privado, ainda que em 

local restrito. 

5. 0 uso de equipamentos de amplificação sonora ou 

instrumentos mu_icats que possam incentivar aglomerações; 
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Art. -3° O Comércioe os prestadores de serviço em geral, ainda que 

de pequeno porte deverão, obrigatoriamente adotar as medidas de segurança 

especificas como prevenção ao contágio do COVID-19e distanciamento social, sob 

pena de nulta e suspensão do alvará de funcionamento por tempo indeterminado. 

Art. 4° O comércio deverá adotar obrigatoriamente as medidas de 

seguranças recomendadas pelo "Programa Minas Consciente", tais como: 

1. Dispensação de álcool em gel a clientes e funcionários 
2. Fiscalizar o efetivo cumprimento do distanciamento social; 

3. Uso obrigatório de máscara 
4. Limpeza e higienização do ambiente; 

5. Deixar o ambiente arejado. 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, 05 de Fevereiro de 2021 

EDSON SABINO DE LIMA 

Prafeito Municipar 

KÁTHIA MARÍ� DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Saúde 


