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DECRETO N° 38, DE 19 DE MARÇO DE 

2021. 

ERTIDÃO 
refeitura Municipal de Lagos Grande-Mo 

ertifico que ANZCAR 
M3/0 LL- DISPOE SOBRE AS MEDIDAS 

12r9o geral de avisos no saguac* 0 oublicado 
3a ede da Pretetturà Mun. de Lagoe Glande- MC RESTRITIVAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE LAGOA GRANDE PARA COMBATE E 

ENFRENTAMENTO Ao cORONAVÍRUS E Respopeável 

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, especialmente o 

artigo 105, I, "i°; e, 

Considerando que todo o Estado de Minas Gerais encontra-se classificado 

pelo Comitê Estadual Extraordinário de Enfrentamento à COVID-19, na "Onda 
Roxa", fase mais restritiva em razão da situação crítica enfrentada pelo Estado 

de Minas Gerais; 

Considerando o recomendado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento 
Coronavírus conforme ata de número 06, datada de 18/03/2021; 

Considerando a gravidade da situação no nosso município, com o aumento 

dos casos confirmados e dos óbitos registrados; 

Considerando a sobrecarga do sistema de saúde do Estado com a ausência 
de vagas em leitos clínicos e de UTI na nossa região e em todo o Estado 
Considerando esse cenário e as consequências da evolução da doença no 
Municipio, especialmente nos últimos 30 (trinta) dias, ocasionandoo registro de 
12 (doze) óbitos registrados atéo momento 

o 
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DECRETA: 

Art. 1°- Por força do disposto na DELIBERAÇÃO DO COMITË 
EXTRAORDINÁRIO covID-19 N° 130, DE 3 DE MARço DE 2021 e suas 
alterações emitidas pelo Governo de Minas, que tem efeito impositivo aos 
Municipios, permanecem suspensas todos os serviços, comércios, atividades 
ou empreendimentos, públicos ou privados, que n�o sejam essenciais nos 

termos da referida deliberação. 

Art. 

Parágrafo único - A suspensão de que trata o caput não se aplica:

- às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos 
comerciais, desde que respeitados os protocolos sanitários dispostos no Plano 
Minas Consciente; 

II às atividades comerciais que se realizarem por meio de aplicativos, 

internet, telefone ou outros instrumentos similares, e de entrega de 
mercadorias em domicilio ou de retirada em balcão, vedada o consumo no 

próprio estabelecimento. 

Art 2 Durante a vigência da Onda Roxa, somente poderão funcionar as 
seguintes atividades e serviços, e seus respectivos sistemas logísticos 
operações e cadeias de insumo, abastecimento e fornecimento: 

I setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e 

consultórios 

- indústria, logistica de montagem e de distribuição, e comércio de fármacos, 
materiais farmácias, drogarias, óticas, clínicos hospitalares; e 

Ill hipermercados, supermercados, 

hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de 
alimentos, Iojas de conveni�ncia, lanchonetes, de água mineral e de alimentos 

mercados, açougues, peixarias, 

para animais; 

IV- produção, distribuição e comercialização de combustiveis e derivados; 

V- distribuidoras de gás; 

VI- oficinas mecânicas, borracharias, 
revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de 

máquinas agrícolas e afins; 

autopeças, concessionárias e 
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VIl-restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias, 

VIll- agências bancárias e similares 

IX-cadeia industrial de alimentos; 

X-agrossilvipastoris e agroindustiais; 

XI - telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e 

processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e 

manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade; 

Xll - construção civil; 

XIll setores industriais; 

XIV- lavanderias; 

XV assistência veterinária e pet shops; 

XVI transporte e entrega de cargas em geral; 

XVIl - call center 

XVIll locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas 

agrícolas e afins; 

XIX - assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações 

e atividades correlatas, tais como a de eletricistae bombeiro hidráulico; 

XX controle de pragas e de desinfecção de ambientes 

XXI- atendimento e atuação em emergências ambientais; 

XXII comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de 
equipamentos de proteção individual - EPI e clinico-hospitalares, tais como 

tecidos, artefatos de tecidos e aviamento; 

XXIII - de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 

juridicas; 
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XXIV- relacionados à contabilidade. 

xXV serviços de conservação e limpeza, domésticos e de cuidadores e 

terapeutas 

XXVI - hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congéneres para uso de 
trabalhadores de serviços essenciais, como residência ou local para isolamento 

em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19; 

XXVIl - atividades de ensino presencial referentes ao último período ou 

semestre dos cursos da área de saúde; 

XXVIll transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos 

ou outras plataformas de comunicação em rede. 

Parágrafo único - As atividades e serviços essenciais de que trata o "caput 
deverão seguir os protocolos sanitários previstos no Plano Minas Consciente e 

priorizar o funcionamento interno e a prestação dos serviços 

modalidade remota e por entrega de produtos. 

na 

Art. 3° Como medida excepcional para combater a propagação do novo 
coronavírus, fica VEDADO, a partir de 00:00 horas do dia 20/03/2021, a venda 

de bebida alcoólica em toda a circunscrição territorial do município, em 

qualquer tipo estabelecimento comercial, incluindo, bares, restaurantes, 
supermercados, disk cervejas e congéneres, inclusive na forma de delivery 

Art. 4° Fica instituido o toque de recolher no âmbito do município, a partir do 
dia 20/03/2021, no horário compreendido entre às 20:00 (vinte horas) e às 
05:00 (cinco horas). 

Parágrafo único - A circulação de pessoas nesse horário somente ser 

permitida caso haja necessidade devidamente justificada ou em caso de 

pessoas que trabalhem em serviços essenciais. 

Art. 5 O descumprimento das normas do presente decreto sujeitará ao 

infrator ás sanções previstas em lei, em especial na Lei Municipal n.° 991 de 

01° de março de 2021, devendo o descumprimento ser comunicado aos 

agentes de fiscalização do município ou a autoridade policial para as 

providencias legais cabiveis, inclusive quanto a eventual tipificação de crime 
por infração a medidas sanitárias preventivas. 
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Art. 6 A fiscalização dar-se-á pelos Agentes de Combates à Endemias 

(covid-19), contratados exclusivamente devido a pandemia do Novo 

Coronavirus, pelos Fiscais Municipais e pela Polícia Militar, responsável pela 
sonorização do toque. 

Art. 70 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com validade 

é o dia 03/04/2021. 

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

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, aos 19 de março de 2021 

EDSON SABINO DE LIMA 

Prefeito Municipal 

V 
KATHIA MARTA DE ÕLVÈIRA 
Secretária Municipal de Saúde 


