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GABINETE
DECRETO Nº 5.424, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre restrições às atividades comerciais, públicas e privadas como medidas
de contenção à propagação da doença infecciosa COVID-19 e em razão de risco de
crise no sistema de saúde em período que menciona e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campo Belo/MG, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, e
Considerando o elevado número de contaminações pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
conforme dados apurados pela Secretaria Municipal de Saúde e de conhecimento geral em razão dos
boletins publicados diariamente;
Considerando a necessidade do reforço de medidas de prevenção destinadas a tentar diminuir a
elevação dos casos de contágio, sobretudo diante das reiteradas ocorrências de aglomerações populares;
Considerando que no presente as medidas contidas no Plano Minas Consciente – “Retomando a
Economia do Jeito Certo” se mostram insuficientes para o controle da COVID-19 no Município;
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Considerando a inobservância das regras de segurança sanitárias por parte da população, do
comércio e de estabelecimentos diversos, bem como a reiterada ocorrência de eventos que geram
aglomerações;
Considerando a previsão expressa do Plano Minas Consciente de que os Municípios que tenham
feito adesão a ele poderão, a qualquer tempo, serem mais restritivos caso o interesse público e a situação
de saúde assim o exijam;
Considerando que se faz necessário interromper a escalada do número de contaminações pelo
Novo Coronavírus ante a total saturação de leitos de CTI e ambulatoriais do Município, com risco de
colapso do sistema de saúde local;
DECRETA:
Art. 1º. Deverão permanecer fechados até o dia 28 de setembro (segunda-feira) os bares, botecos,
choperias, cervejarias e similares, academias e similares, igrejas e clubes sociais, estando sujeitos à pena
de multa e interdição em caso de descumprimento, nos termos do Decreto Municipal nº 5.315, de 19 de
junho de 2020.
Parágrafo Único - As facções têxteis e confecções, que poderiam voltar com a capacidade normal
a partir do dia 24 de setembro, devem permanecer fechadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro, podendo
retomar as atividades no dia 29 de setembro (terça-feira).
Art. 2º. Nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro somente poderão permanecer funcionando as
atividades listadas abaixo, seguindo os horários estipulados:
Dias de
Funcionamento

Atividades Permitidas

Horário de
Funcionamento

Restaurantes, Lanchonetes, Cantinas,
Marmitarias e similares;

25/9 – Sexta-feira e
26/9 - Sábado

Hipermercados, Supermercados, Mercados,
Mercearias, Conveniências, Padarias e
similares;

07h00 às 19h00

Açougues e Peixarias.

Restaurantes, Lanchonetes, Cantinas,
Marmitarias e similares;
27/9 – Domingo

07h00 às 13h00
Hipermercados, Supermercados, Mercados,
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Mercearias, Conveniências, Padarias e
similares;

Açougues e Peixarias.

25/9 – Sexta-feira,
26/9 – Sábado,
27/9 – Domingo e

Farmácias, Postos de Combustível e
Borracharias.

Sem restrição de
horários

28/9 – Segunda-feira

§ 1º. As atividades listadas nos dias 25, 26 e 27 de setembro estão autorizadas a funcionar na

modalidade delivery (apenas entrega em casa, sem atendimento de balcão) após o horário estabelecido
neste Decreto.
§ 2º. Farmácias, Postos de Combustível e Borracharias poderão funcionar normalmente durante os

dias citados no caput desse artigo.
Art. 3º. Fica expressamente proibida aos estabelecimentos elencados no artigo 2º deste Decreto a
venda de bebidas alcoólicas para consumo no local.
Art. 4º. Hospitais, Laboratórios, Distribuidores de Oxigênio Medicinal, Indústrias de Alimentos,
Distribuidores de EPIs, Distribuidores de Gás e Água Mineral permanecerão funcionando em horário
normal, não se sujeitando às restrições do artigo 2º deste Decreto.
Parágrafo Único - Clínicas Médicas e Odontológicas só poderão funcionar para atendimentos de
casos de urgência e emergência.
Art. 5º. Quaisquer outras atividades ou serviços não listados nos artigos 2º e 4º deste Decreto
deverão permanecer fechados do dia 25 (sexta-feira) até o dia 28 de setembro (segunda-feira), estando
sujeitos à pena de multa e interdição em caso de descumprimento, nos termos do Decreto nº 5.315/2020 e
ainda às sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, se o fato não
constituir crime diverso ou mais grave.
Art. 6º. Fica suspenso o Transporte Coletivo Municipal Gratuito nos dias 25, 26, 27 e 28 de
setembro, com retorno aos horários normais a partir do dia 29 de setembro (terça-feira).
Art. 7º. Permanecem expressamente proibidas as realizações de confraternizações, eventos e
festas, mesmo que de caráter familiar, em chácaras, salões, condomínios, residências, repúblicas ou em
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quaisquer outros ambientes, sob pena de multa ao proprietário ou responsável legal do espaço utilizado,
sem prejuízo das penalidades previstas no Decreto nº 5.315/2020 e ainda às sanções penais previstas nos
artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, se o fato não constituir crime diverso ou mais grave.
Art. 8º. Nos dias 27 e 28 de setembro (domingo e segunda-feira) ficam expressamente vedadas as
realizações de feiras livres em todo o Município.
Art. 9º. A Equipe de Fiscalização Municipal, juntamente com a Polícia Militar, em atuação
coordenada, diligenciarão para a observância e cumprimento das determinações previstas neste Decreto.
Art. 10. Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 5.423, de 22 de setembro de
2020, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Belo, 22 de setembro de 2020.

ALISSON DE ASSIS CARVALHO
Prefeito Municipal
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