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DECRETO Nº 468, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

REGULAMENTA O USO DE MÁSCARAS NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO o cenário epidemiológico no estado de Minas Gerais e no município de Conse-

lheiro Lafaiete, com queda no número de casos positivos, assim como de internações e óbitos por 

Covid-19; 

CONSIDERANDO a ampla cobertura vacinal contra a Covid-19 na população com duas doses e 

também com as doses de reforço; 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica facultado o uso de máscara ou cobertura facial sobre o nariz e a boca no Muni-

cípio, sendo recomendado nas seguintes situações, atividades ou locais: 

I – em estabelecimentos e serviços de saúde; 

II – no transporte coletivo e nas respectivas estações de embarque e desembarque; 

III – no transporte escolar; 

IV – nas instituições de ensino; 

V – para pessoas idosas, com comorbidades ou não vacinadas; 

VI – nas instituições de longa permanência para idosos. 

§1º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá dispor sobre a exigência de utilização de más-

caras em situações e estabelecimentos específicos. 

§2º - O disposto no caput não dispensa o uso obrigatório por profissionais de saúde e pacientes 

conforme regulamentação das respectivas atividades e recomendações clínicas. 
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Art. 2º - Fica revogado o Decreto nº 437, de 12 de agosto de 2022, e outras 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, 04 de outubro de 2022. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 

 

Darci Tavares 

Secretário Municipal de Saúde 


