
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE MG 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Manoel Calango, 172 - centro - CEP: 38.755-000 Lagoa Grande- MG 
CNPJ N° 23.097.454/0001-28 telefone 34- 3816-2900 

DECRETO N° 21, DE 23 DE FEVEREIRO DE 

2021. 
CERTIDAO 

refertura Municipa de Lagoa Grande-MG 

"ertifico que a LCARa 
M 2LZOLL- 
oublicado n0 quadro geral de avisos no sagu 

3a eoe da Pretestura Mun. de Lagoa Grande -M 

IMPÖE MEDIDAS AO COMERCIO LOCAL, 

PROIBINDO VENDA DE BEBIDA 

ALCÓOLICA, INSTITUI O TOQUE DE 

RECOLHER, DANDO OUTRASS 

PROVIDENCIAS. 

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

artigo 105, 1, "T"; e, 

Considerando que a Constituição Federal garante 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. (art. 196); 

Considerando o Decreto Estadual de Minas Gerais no 47.886 de 15 de março 

de 2020 que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da 

epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Corona 

virus (COVID-19): 

Considerando a Deliberação do Comitë Extraordinário COVID 19 LOCAL, 
conforme ata lavrada na data de 12/02/2021, que deliberou pela proibição de 

venda de bebida alcóolica; 

Considerando_a reclassificação das fases de abertura das macrorregiões de 

saúde previstas no Plano Minas Consciente que inclui a Macrorregiäo 

Noroeste na "onda vermelha-serviços essenciais"; 

Considerando a multiplicação de casos na cidade nas últimas duas semanas 

e a gravidade dos casos confirmados de contaminação pela COVID-19, 
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aumentando assustadoramente a taxa de ocupação dos leitos de UTI e leitos 

clinicos na micro e macroregiäo; 

Considerando esse cenário desesperador e as consequências da evolução 

da doença no Estado e principalmente na nossa cidade, inclusive com a 

ocorrência de óbito na cidade; 

Considerando a Recomendação n° 01, de 15 de fevereiro de 2021 da 

SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL DE SAÚDE RECOMENDA aos Municipios; 

Considerando a necessidade de ampliar ações para a redução da velocidade 

de transmissão de Novo Coronavírus; 

DECRETA: 

Art. 1°-Como medida excepcional para combater a propagação do 

Novo Coronavirus (COVID-19), no Municipio de Lagoa Grande, fica vedado, a 

partir da zero hora do dia 24/02/2021, a venda de bebida alcóolica em toda a 

circunscrição territorial do Municipio, incluindo, bares, restaurantes, 
supermercados, disk cervejas e congêneres, inclusive na forma de delivery. 

Art. 20 Fica instituido o toque de recolher no âmbito do Município de Lagoa 

Grande, MG, a partir do dia 24/02/2021, no horário compreendido entre as 

22:00 (vinte e duas horas) e 05:00 (cinco horas). 

Parágrafo Unico - A circulação de pessoas nesse horário somente será 

cabível caso haja necessidade devidamente justificada ou em caso de pessoas 

que trabalhem em serviços essências ou na área da saúde. 

Art. 30 O descumprimento do toque de recolher sujeitará ao infrator ás 

sanções previstas em lei, devendo a autoridade que verificar o 

descumprimento comunicar a autoridade policial ou ao Ministério Público para 

as providencias legais cabíveis, inclusive quanto a eventual tipificação de crime 

por infração a medidas sanitárias preventivas. 

Art. 4 A fiscalização dar-se-á pelos Agentes de Combates à Endemias 

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

Coronavírus, pelos Fiscais Municipais e pela Polícia Militar, responsável pela 

sonorização do toque. 

Novo 

Art. 5-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

partir das zero hora do dia 24/02/2021, com validade até o dia 10/03/2021. 
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Art. 6° Os Decretos de números 19/2021 e 20/2021 ficam prorrogados até a 

data de 10/03/2021. 

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

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, aos 23 de Fevereiro de 2021 

EDSON SABINO DE LIMA 

Prefeito Municipal 

KÁTHIA MAR*A DE OLvEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 


