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DECRETO Nº 116, DE 11 DE JUNHO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº 

111, DE 05 DE JUNHO DE 2021 QUE ESTABELECE ME-

DIDAS SANITÁRIAS COMPLEMENTARES E AUTORI-

ZA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

DE ACORDO COM O PROTOCOLO VIGENTE DO 

PLANO “MINAS CONSCIENTE”, NO ÂMBITO DO MU-

NICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO 

DE 12/06/2021 A 18/06/2021, ALTERA O ARTIGO 7º DO 

DECRETO 111, DE 05 DE JUNHO DE 2021, E DÁ OU-

TRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 90, VI, e 116, I da Lei 

Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Conselheiro Lafaiete aderiu ao Plano “Minas Consciente” e, 

nessa condição, deve estar alinhado com as decisões emanadas pelo Comitê Regional da Macrorregi-

ão Centro-Sul; 

CONSIDERANDO que a DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 

159, DE 3 DE JUNHO DE 2021 requalificou os protocolos sanitários aplicáveis à onda vermelha nas 

regiões que estejam classificadas com cenário epidemiológico desfavorável; 

CONSIDERANDO que a DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 

161, DE 10 DE JUNHO DE 2021, que altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 

45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassificação das fases de funcionamento das atividades 

socioeconômicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano Minas Consciente, na qual a região 

Centro-Sul foi classificada, no período de 12/06/2021 a 18/06/2021 como Onda Vermelha em situa-

ção agravada em razão de cenário epidemiológico e assistencial desfavorável; 

CONSIDERANDO reunião do Comitê Municipal realizada em 10/06/2021 em que foram discutidas 

informações e estratégias a serem adotadas, tendo em vista orientações emanadas pelo Comitê Ma-

crorregional Centro-Sul COVID-19, no âmbito do Plano “Minas Consciente”; 

CONSIDERANDO que mesmo com o quadro desfavorável, os índices no Município permanecem 

estáveis; 

CONSIDERANDO que quando os indicadores resultam em um Cenário Epidemiológico e Assisten-

cial Desfavorável, os municípios devem seguir as regras de acordo com a Onda Vermelha, além das 

medidas mais restritivas; 
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CONSIDERANDO que para classificação, o Comitê e a Secretaria Estadual analisam os índices e 

indicadores das regiões; 

CONSIDERANDO o Ofício Circular SES/CMACRO-COVID19-C. SUL nº. 129/2021, contendo o 

Relatório da Reunião dos Prefeitos e Gestores de Saúde da Macrorregião Centro-Sul com o Comitê 

Macrorregional C. Sul COVID-19, aduzindo que classificada num cenário epidemiológico e assisten-

cial desfavorável, o Município tem a necessidade de adotar medidas mais restritivas; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas mais restritivas tendo em vista que os nú-

meros de casos confirmados e ocupação de leitos de UTI se apresentam em número bastante elevado, 

de forma a reduzir a transmissão e conter avanço da COVID-19 no território; 

CONSIDERANDO que conforme vem sendo apresentado nas reuniões dos prefeitos e gestores de 

saúde da Macrorregião Centro-Sul com o Comitê Macrorregional Centro-Sul COVID-19, a situação 

crítica da disponibilidade de medicamentos necessários para indução e manutenção de pacientes intu-

bados em UTI; 

CONSIDERANDO a necessidade e importância de seguir adequadamente os protocolos sanitários 

visando a uma reabertura progressiva e garantir a capacidade de atendimento; 

CONSIDERANDO ser imprescindível a mobilização da população, para manutenção dos cuidados, 

especialmente quanto ao uso adequado de máscaras e equipamentos individuais de proteção, higieni-

zação das mãos, com uso constante de álcool em gel e distanciamento social; 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º - Prorroga o Decreto Municipal nº 111, de 05 de junho de 2021, para observância das 

medidas nele contidas, e dispõe sobre a recomendação do Comitê Macrorregional Centro-Sul CO-

VID-19, no âmbito do Programa “Minas Consciente”, ficando autorizadas, no Município de Conse-

lheiro Lafaiete, no período de 12/06/2021 a 18/06/2021, o exercício das atividades econômicas de 

acordo com os protocolos sanitários previstos para a “onda vermelha”, estabelecidos pelo Governo 

de Minas Gerais, no endereço eletrônico do “Plano Minas Consciente”, disponível em 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, e ainda, conforme disposto nas demais 

normas aplicáveis. 

 

Art. 2º - O artigo 7º do Decreto Municipal nº 111, de 05 de junho de 2021 passa a viger com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 7º - Fica estabelecido o funcionamento de academias, clubes, salões de beleza 

e barbearias até às 19h, mediante agendamento prévio e aferição de temperatura 

do público na entrada do ambiente, sendo observado o uso obrigatório de másca-

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios
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ras, bem como higienização constante das mãos e demais medidas de prevenção, 

como o distanciamento social.” 

 

Art. 3º - Fica autorizado o funcionamento especial para bares e restaurantes que poderão fun-

cionar com atendimento até às 22h nos dias 11, 12 e 13 de junho, devido ao final de semana do Dia 

dos Namorados, em virtude dos ajustes para regras da onda vermelha nas macrorregiões com Cenário 

Assistencial e Epidemiológico Desfavorável, conforme estabelecido pelo Programa “Minas Consci-

ente”, devendo a partir do dia 14 de junho ser observado estritamente o disposto no artigo 2º do De-

creto nº 111, de 05 de junho de 2021. 

 

  Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na 

forma da Lei. 

 

Conselheiro Lafaiete, 11 de junho de 2021. 

  

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 

 

Rita de Kássia da Silva Melo 

Secretária Municipal de Saúde 


