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DECRETO Nº 965, DE 07 DE JANEIRO DE 2021. 

    

 

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 

PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO 

E CONGENCIAMENTO PARA EVITAR A 

PROLIFERAÇÃO DO CONTÁGIO PELO 

CORONAVÍRUS – COVID 19, NO ÂMBITO MUNICIPAL, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS, no uso de suas 

atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e: 

 

Considerando o programa do Governo do Estado de Minas Gerais intitulado “MINAS 

CONSCIENTE – RETOMANDO A ECONOMIA DO JEITO CERTO”; 

 

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”; 

 

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 no município de São Joaquim de Bicas, o 

que reduz o risco de contágio em locais públicos, conforme Decreto Municipal nº 869 de 19 de maio 

de 2020; 

 

Considerando que tais restrições serão fiscalizadas para seu estrito cumprimento no 

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 
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Município, por ser imprescindível a preservação das cadeias produtivas, à sustentabilidade e à geração 

e manutenção do emprego para subsistência das famílias; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 956, de 29 de dezembro de 2020, o qual “Prorroga o 

prazo do estado de calamidade pública declarado no Decreto nº 861, de 15 de abril de 2020, em razão 

dos efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19”; 

 

Considerando que o Decreto Municipal nº 861 de 15 de abril de 2020 declara estado de 

calamidade pública em saúde decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus (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; 

 

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 São Joaquim de Bicas, 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 serviço, será 

aplicada multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);  

 

II – o descumprimento pelo uso de máscaras ou cobertura facial sobre nariz e boca dentro dos 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço ou espaços fechados com mais de 01 (uma) 

pessoa, será aplicada multa em desfavor do CNPJ do estabelecimento ou do titular responsável pelo 

mesmo no valor de R$ 100,00 (cem reais) por pessoa sem a devida proteção.  
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Parágrafo único. Os Agentes de Fiscalização Sanitária atuarão 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. 2° Fica autorizada a contratação temporária por excepcional interesse público de 05 

(cinco) Agentes de Fiscalização Sanitária para atos complementares necessários ao cumprimento deste 

Decreto. 

 

 Art. 3° 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 

respectivo público. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.   

 

Art. 5° Este Decreto entrará em vigor em 11 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em 

contrário. 

Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, 07 de janeiro de 2021. 

 

Antônio Augusto Resende Maia 

Prefeito Municipal 

 
 


