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GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº 2.463 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 
 

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO 
AO CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO E CONTINGENCIAMENTO 
PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO CONTÁGIO PELO 
CORONAVÍRUS – COVID 19, NO ÂMBITO MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO: 

Considerando o programa do Governo do Estado de Minas Gerais intitulado “MINAS CONSCIENTE – 
RETOMANDO A ECONOMIA DO JEITO CERTO”; 

Considerando que todos os estabelecimentos deverão seguir estritamente as determinações 
previstas neste Decreto e nas Notas Técnicas a serem emitidas pela Diretoria de Vigilância em Saúde 
do Município; 

Considerando a obrigatoriedade do uso de máscara em todo território nacional conforme prevê a Lei 
Federal nº 14.019 de 02 de julho de 2020, que “Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em 
espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre 
a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive transportes públicos, e sobre 
a disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 
pandemia da Covid-19.” ; 

Considerando que o estrito cumprimento das restrições previstas será fiscalizado pelo Município; 

Considerando que é imprescindível a conscientização da população e o cumprimento das regras 
sanitárias pelos estabelecimentos comerciais a fim de preservar a atividade econômica do Município, 
por ser imprescindível a preservação das cadeias produtivas, à sustentabilidade e à geração e 
manutenção do emprego para subsistência das famílias; 
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Considerando o Decreto Municipal Nº 2.453 DE 1º DE JANEIRO DE 2021, o qual “Prorroga o prazo do 
estado de calamidade pública declarado no Decreto Municipal nº 2.356 de 03 de junho de 2020, em 
razão dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19.”; 

Considerando que a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 17, de 22 de março de 2020, 
dispondo sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens 
públicos e privados cotidianos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência 
da pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o território do Estado de Minas Gerais; 

Considerando que o Município de Igarapé e São Joaquim de Bicas estão buscando conjuntamente 
esforços para o enfrentamento da pandemia na região, inclusive buscando unificar a normatização 
aplicável; 

Considerando que o art. 268 do Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código Penal, 
prevê como crime contra a saúde pública, “infringir determinação do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa” ; 

DECRETA: 

Art. 1º Sem prejuízo de outras medidas tratadas em regulamentos municipais próprios, fica 
autorizada a aplicação de multa pela transgressão ao uso obrigatório de máscara ou cobertura facial, 
sobre nariz e boca, no Município de Igarapé, nas seguintes hipóteses:  

I – as pessoas físicas que descumprirem as medidas estabelecidas neste Decreto, em especial quanto 
ao uso de máscaras ou cobertura facial, sobre nariz e boca, nas vias e espaços públicos, no transporte 
coletivo público ou privado, nos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, será aplicada 
multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);  

II – pelo não uso de máscaras ou cobertura facial, sobre nariz e boca, dentro dos estabelecimentos 
comerciais, industriais e de serviços ou espaços fechados com mais de 01 (uma) pessoa, aplicando-
se multa em desfavor do CNPJ do estabelecimento ou do CPF do titular responsável no valor de R$ 
100,00 (cem reais) por pessoa que for flagrada sem a devida proteção.  

Parágrafo único. A fiscalização sanitária atuará inicialmente orientando a população e os 
estabelecimentos citados neste decreto, e aplicarão as multas previstas quando não forem tomadas 
as medidas necessárias de proteção sanitária.    

Art. 2º O consumo de produtos oferecidos por bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres, poderá ser mantido, desde que adotadas as medidas de distanciamento estabelecidas 
pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral 
relativa ao COVID-19, no horário entre 6h e 16h e no interior do estabelecimento.   
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§ 1º Após o horário previsto no caput, é vedado o consumo no local, sendo permitida a entrega em 
domicílio, caso a atividade seja compatível com este tipo de prestação de serviço, criando 
mecanismos de atendimento aos clientes por meio de internet, telefone, aplicativos, delivery ou 
outro meio que evite a aglomeração de pessoas no recinto e em filas de espera. 

§2º Fica proibida a utilização do sistema de self service, estando autorizada apenas a comercialização 
de pratos feitos ou a utilização de mão-de-obra do próprio estabelecimento para manuseio dos 
alimentos, desde que munidos de máscaras ou cobertura facial, sobre nariz e boca. 

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e templos religiosos devem 
disponibilizar, logo na sua entrada e às suas expensas, álcool em gel na concentração de 70%. 

Art. 4º Os estabelecimentos comerciais e de serviços devem, observadas as medidas de 
distanciamento social de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa 
ao Coronavírus – COVID-19:  

I - afixar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação, 
conforme o número de metros quadrados úteis, tendo por base 1 (um) cliente a cada 4 (quatro) 
metros quadrados úteis; 

II - efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos proprietários do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local, com distanciamento mínimo de 1,5 (um vírgula 
cinco) metros entre as pessoas nas filas, com marcação na calçada; 

III - garantir que os ambientes estejam ventilados e que facilitem a circulação de ar; 

IV - ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 
70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura sem contato manual; 

V - higienizar com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1% todos os equipamentos utilizados na 
prestação de serviços, antes e após cada utilização; 

VI - realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de 
compras, cestas e similares, etc.) por cada cliente, sendo que, na impossibilidade da higienização com 
álcool 70% utilizar hipoclorito – água sanitária a 2% de concentração;  

Vll - higienizar com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1% máquinas de cartão de crédito após a 
utilização de cada usuário; 
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Art. 5° Fica autorizada a contratação temporária por excepcional interesse público de 12 (doze) 
Fiscais Sanitários e 4 (quatro) Técnicos em Enfermagem, para atos complementares necessários ao 
cumprimento deste Decreto. 

Art. 6° A fiscalização sanitária orientará a população em situação de rua sobre a necessidade do uso 
de máscara ou cobertura facial, sobre nariz e boca, sendo dispensável a aplicação de multa para o 
respectivo público. 

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.   

Art. 8° Este decreto entra em vigor a partir de 11 de janeiro de 2021, e poderá ser revisto a qualquer 
tempo considerando o monitoramento e indicadores específicos do Município de Igarapé, 
especialmente as deliberações do Comitê de Enfrentamento e Contingenciamento em Saúde do 
COVID-19, instituído pelo Decreto Municipal nº 2. 461 de 07 de janeiro de 2021. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Igarapé, 08 de janeiro de 2021. 

 

Arnaldo de Oliveira Chaves 

Prefeito Municipal 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

Convênio n° 01/2021 que entre si celebram o Município de Igarapé e A Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e de Serviços de Igarapé e São Joaquim de Bicas-ACISB. Objeto: 
Administração, por parte da ACISB, a título de auxílio-alimentação dos servidores, nos termos do 
disposto na Lei Municipal nº 56, de 12 de dezembro de 2013.Vigência do convênio: 04 de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2021. 

_________________________________________________________________________________ 

Convênio n° 02/2021 que entre si celebram o Município de Igarapé e A Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e de Serviços de Igarapé e São Joaquim de Bicas-ACISB. Objeto:  Realização 
de desconto em folha de pagamentos oriundos de compras e/ou financiamentos realizados pelo 
servidor, através do cartão COMPRE CERTO, nos termos do Decreto Municipal nº 1.347/2009 e da Lei 
Complementar nº 32/2010..Vigência do convênio: 04 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 
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TERCEIROS CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ 

 
PORTARIA 007/2021 

 
EXONERA A SERVIDORA ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA  DO CARGO 
COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO II.  

 
O Presidente da Câmara Municipal de Igarapé, no uso de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Exonerar  a servidora Eliane Cristina de Oliveira do Cargo Comissionado de Assessora Jurídica 
II, da Câmara Municipal de Igarapé. 
 
Art. 2. Esta portaria entra em vigor  a partir de 04 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.  

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Câmara Municipal de Igarapé, 07 de janeiro de 2021 
 

ANTÔNIO JOSÉ JORGE 
Presidente da Câmara Municipal de Igarapé 
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