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DECRETO Nº 10/2021 
 
 

“Dispõe sore a implementação de novas 
medidas para prevenção da Covid-19, no 
Município de Lassance, para o período de 
Carnaval, compreendido entre os dias 12 e 17 
de fevereiro de 2021, e dá outras providencias”.  

  
  
 

O Prefeito Municipal de Lassance/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Artigo 103, Inciso I, da Lei Orgânica do Município-LOM; 

Considerando que todo o país vem apresentando alta no número de casos da COVID-19, 

recomendando pronta atuação na implementação das medidas de distanciamento social; 

Considerando as análises sistemáticas dos indicadores epidemiológicos e de capacidade 

assistencial do Município; 

 

DECRETA: 

TÍTULO ÚNICO 

DO CANCELAMENTO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL E FUNCIONAMENTO DE 

BARES E RESTAURANTES 

Seção I 

Disposição Geral 

Artigo 1º: Fica cancelado, de forma excepcional, no ano corrente, as manifestações do 

Carnaval de Rua e os desfiles de blocos e festejos no âmbito de todo o território do 

Município de Lassance, inclusive quanto aos festejos na Zona Rural do Município.  

Seção II 

Do ponto facultativo 

Artigo 2º: Será concedido ponto facultativo nas repartições públicas do município apenas 

no dia 16 de fevereiro de 2021, Terça-feira, devendo todas as repartições públicas 

municipais funcionarem normalmente nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2021, 

respectivamente Segunda e Quarta-feira. 
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Parágrafo único: Os serviços emergenciais e essenciais, em especial o 

Centro de Saúde Godofredo Ribas de Menezes, bem como os serviços de Limpeza Pública 

e Vigilância, funcionarão normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, 

respectivamente Segunda, Terça e Quarta-feira.   

Artigo 3º: Para período compreendido entre os dias 12 a 17 de fevereiro de 2021, fica 

determinado: 

I. A proibição de realização de eventos comemorativos de qualquer natureza pelos 

clubes recreativos e de serviços; 

II. Não autorizar no âmbito de seu território o fechamento de ruas, praças e 

congêneres para fins festivos; 

III. Não autorizar, no âmbito de seu território, o uso de espaços de serviços para fins 

de eventos de Carnaval, tais como academias, centros de compras, 

estabelecimentos e congêneres; 

IV. Cancelar eventuais celebrações cívicas municipais; 

V. Suspender a realização de qualquer evento público ou privado, de natureza 

carnavalesca, no período em questão, inclusive para aqueles de pequeno porte 

de que trata o protocolo para a onda vermelha; 

VI. Vedados os shows ao vivo, e qualquer outro tipo de espetáculo, inclusive por 

sonorização mecânica; 

VII. Em caso de serviço de alimentação deverão ser observadas as mesmas regras 

relativas á lojas de conveniências, bares, restaurantes e similares; 

VIII. Fica vedada a realização de bailinhos desfiles de blocos carnavalescos; 

Artigo 4º: Os espaços privados de recreação deverão observar as regras e protocolos 

específicos do programa Minas Consciente, previstos para a onda vermelha, sendo 

vedada, ainda, a utilização e espaços fechados.  

Seção III 

Do funcionamento dos bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres 

Artigo 5º: Os bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres estão autorizados a 

retomarem a venda de bebida alcoólica para consumo no interior do estabelecimento, 

observadas as seguintes regras: 
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I. Que os bares, restaurantes e similares funcionem respeitando as 

normas atualmente em vigor, sem a possibilidade de realização de eventos 

temáticos ou terceirizados cumprindo o que o protocolo determina para onda 

vermelha; 

II. Respeitar o limite de horário de funcionamento das 06:00 horas (inicio) às 22:00 

horas (termino); 

III. Disposição de mesas a uma distância de 3 (três) metros umas das outras, não 

sendo permitido a junção de mesas no estabelecimento, e limite máximo de 4 

(quatro) pessoas por mesa; 

IV. Higienização das cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente; 

V. Respeitar o uso de mascaras nas áreas de circulação, só sendo permitido retirá-las 

enquanto a pessoa estiver sentada; 

VI. Disponibilização permanente de álcool gel 70 nas entradas do estabelecimento e 

nos banheiros. 

Parágrafo único: Nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2021, respectivamente Sábado, 

Domingo e Segunda-Feira, fica proibido o consumo de bebida alcoólica dentro e aos 

arredores do estabelecimento, permitida a venda através de delivery.  

Seção IV 

Do consumo de bebida alcoólica em áreas públicas 

Artigo 6º: Fica permitido o consumo de bebida alcoólica em ambientes públicos, de uso 

comum do povo, exceto nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2021, respectivamente 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira.  

Seção V 

Das penalidades e disposições finais 

Artigo 7º: O não cumprimento das determinações previstas neste decreto acarretará na 

imediata cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento, com a consequente 

interdição, além da aplicação de multa, nos valores a seguir descritos, e devidas sanções 

administrativas advindas do Poder de Polícia. 

I. Ser multado no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e em caso de reincidência 

no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 
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II. O responsável legal pelo estabelecimento será responsabilizado administrativa, civil 

e criminalmente pelos atos praticados. 

Artigo 8º: Ficam suspensas as concessões de licenças ou alvarás para realização de 

quaisquer eventos no período compreendido entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2021. 

Artigo 9º: Permanecem proibidas as visitas às cachoeiras e balneários dentro do território 

municipal. 

Artigo 10º: As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. 

Artigo 11º: Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data 

de 10 de fevereiro de 2021. 

 

Lassance, 10 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

PAULO ELIAS RODRIGUES 
Prefeito De Lassance 


