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DECRETO Nº 2.690, DE 19 DE JANEIRO DE 2022. 

 
 

Altera o Decreto Municipal de nº 2.598, de 10 
de agosto de 2021, que dispõe de adoção dos 
protocolos sanitários, como medidas 
sanitárias complementares para o 
enfrentamento da COVID-19, dá outras 
providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de Entre Rios de Minas, Estado de Minas 
Gerais, no uso das atribuições legais e especialmente das contidas no artigo 63, 
em seu inciso VI da Lei Orgânica do Município  

CONSIDERANDO a prorrogação da vigência do Estado de 
Calamidade Pública no Município de Entre Rios de Minas, em razão da epidemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo Coronavírus (Covid-19), nos 
termos do Decreto Municipal de nº 2.686, de 07 de janeiro de 2022; 

CONSIDERANDO que o Município de Entre Rios de Minas aderiu 
ao “Plano Minas Consciente” e, nessa condição, deve estar alinhando com as 
decisões emanadas pelo Comitê Regional da Macrorregião Centro-Sul e também 
com as deliberações emanadas do Comitê Central; 

CONSIDERANDO que os índices na região houve aumento dos 
casos de contaminação na última semana, conforme indicadores; 

CONSIDERANDO a necessidade de cautela, permanecendo a 
adoção de algumas medidas mais restritivas de forma a reduzir a transmissão e 
conter o avanço da COVID-19 no território; 

CONSIDERANDO ser imprescindível a mobilização da população, 
para manutenção dos cuidados, especialmente quanto ao uso adequado de 
máscaras e equipamentos individuais de proteção, higienização das mãos, com 
uso constante de álcool em gel e distanciamento social;  

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica alterado o parágrafo único, do art. 2º, do Decreto 
Municipal de nº 2.598, de 10 de agosto de 2021, determinando-se a proibição da 
realização de músicas ao vivo, em bares, quiosques, barracas, restaurantes, 
lanchonetes, padarias, comércio varejista de bebidas, praças de alimentação e 
eventos, independentemente de horário ou local. 

Parágrafo único: Fica terminantemente proibida a formação de 
aglomerações para realização de eventos públicos, privados e afins. 
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Art. 2º - Fica revogado em sua integralidade o art. 3º do Decreto 
Municipal de nº 2.598, de 10 de agosto de 2021. 

Art. 3º - Fica proibido a realização de eventos públicos ou 
privados, dançantes, shows, espetáculos, exposições, congressos, espetáculos, 
boates, danceterias, salões de festas e congêneres. 

Art. 4º- Ficam cassados, de ofício, todos os Alvarás Provisórios 
para à realização de eventos temporários, que se enquadrem nos artigos 1º e 3º, 
do presente Decreto. 

Art. 5º - O descumprimento das disposições deste Decreto 
sujeitará o infrator à aplicação das seguintes medidas administrativas: 

 I - Notificação formal;  
II - Interdição do estabelecimento:  
III - Comunicação ao Ministério Público para instauração do 

procedimento criminal cabível;  
IV - Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta “TAC”, na 

Vigilância Sanitária. 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, 

revogadas as disposições em sentido contrário. 
Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução do presente 

Decreto pertencerem, que o cumpra e faça cumprir tão inteiramente como nele se 
contém. 

Cientificar o Ministério Público do Estado de Minas e Policia 
Militar, da Comarca de Entre Rios de Minas, do presente Decreto. 

 
Para a ciência de todos publique-se o presente Decreto no Diário 

Oficial do Município e demais meios de comunicação disponíveis. 
 
 

José Walter Resende Aguiar 
Prefeito Municipal 

 
Franklin Willian Ribeiro Batista Soares 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 

Dilmo Elberte Romão 
OAB/MG 189.822 
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