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DECRETO Nº 4691, DE 27 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a implementação de medidas 

restritivas de caráter excepcional voltadas à 

contenção da disseminação da COVID-19 no 

Município de Cordislândia-MG. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA-MG, o 
Excelentíssimo Senhor José Odair da Silva prefeito municipal, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

 
CONSIDERANDO O alarmante aumento de casos de infectados 

pelo agente biológico COVID 19, no município de Cordislândia-MG, com 
necessidade de atendimentos fora do município, que acabam sendo 
impossíveis pela falta de vagas na rede do sistema Único de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que apesar das medidas já tomadas, alguns 

populares teimam em não atender a importância das medidas e a necessidade 
de nos unirmos em torno do bem maior; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º - Esse decreto terá validade de 07 dias, podendo ser prorrogado por 

igual período. 
 
Art. 2º - A venda de bebida de qualquer natureza pelos comércios (bares, 

mercearias, supermercados, lanchonetes, restaurantes, padarias, pizzarias, açougues, 
distribuidoras de bebidas e afins), se limitam a retirada da bebida no local ou entrega 
da mesma de maneira delivey; ficando proibido o consumo no balcão, no local do 
comércio ou na rua em frente o comércio a que se refere. 
 

I – A entrada, o acesso e permanência de clientes deverão ser limitados e 
restritos a 01 (um) cliente por cada 10M² de área construída;  

   
II - Se houver filas é obrigatório haver marcação horizontal (faixas, 
adesivos ou pinturas) informando a distância de 1,5 metros de cada 
pessoa. 
III – atendentes, caixas e demais colaboradores deverão fazer uso 
ininterrupto de máscaras; 
IV – reforçar higienização das mãos e demais utensílios de uso pelos 
funcionários; 
V – uso de álcool 70º INPM nas bancadas e locais de contato frequente; 
VI - disponibilizar máscaras e álcool em gel 70º para os clientes; 
VII – fica proibido o consumo de alimentos e bebidas no estabelecimento. 
VIII - Supermercados deverão reservar funcionário na entrada que deverá 
aferir a temperatura de todos os clientes conferir se estão em uso de 
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mascaras antes de permitir a entrada, higienização dos carrinhos, das 
mãos e cestos de compras com álcool em gel 70º. 
 
Art. 3º - Caso ocorra o descumprimento das medidas, supramencionadas 

no artigo 2º, haverá aplicação de multas, a suspensão provisória de funcionamento e a 
cassação do alvará se for o caso. 

 
Art. 4º - Festas e aglomerações; a multa será para o responsável da festa 

ou dono do imóvel de R$ 500,00(quinhentos reais) . 
 
Art. 5º - Todas as praças públicas serão lacradas por tempo indeterminado, 

ficando proibida a presença de qualquer popular em suas áreas sob pena de multa de 
R$500,00 (quinhentos reais). 

 
Art. 6º - Os comerciantes que forem flagrados descumprindo as 

determinações contidas nesse decreto, serão multadas no valor de R$1,000,00 (hum 
mil reais) junto com seus empregadores, e responderão  criminalmente pelo ato com 
possibilidade de ter sua atividade laboral suspensa. 
 

Art. 7º - As pessoas que forem flagradas em via pública sem estar fazendo 
o uso de máscaras de proteção incorrerão em multa de R$100,00 (cem reais). 

 
Art. 8 º - Formação de condutores (CFC) poderão funcionar até as 19: 00. 
 
Art. 9º - Estabelecimentos de condicionamento físico, educação física, 

academias de ginástica e musculação devem permanecer com as restrições de acordo 
com as orientações já foram passadas. Com número de pessoas reduzidas. 

 
Art. 10º - As atividades religiosas como igrejas, templos, centros espíritas, 

e congêneres, ficarão os diligentes responsáveis pela acolhida, controle, fiscalização, 
sendo obrigatório a devida aferição de temperatura, uso de máscaras,  uso de álcool 
em gel 70%, respeitando o toque de recolher no prazo de 21(vinte e uma) horas. 

 
Art. 11º -  Salões de beleza, manicure, cabeleireiros e afins, poderão 

funcionar com horário agendado, com um cliente por vez, a cada atendimento. 
 
 
 
Art. 12º - As cerimônias fúnebres, o velório permanecerá fechado das 16 

horas da tarde até as 08 horas da manhã do dia seguinte, o tempo máximo permitido 
para o velório será de duas horas. No caso do óbito de pessoa acometido ou suspeita 
de covid-19, o corpo permanecerá no necrotério até o dia seguinte, sepultado sem 
velório. 

 
Art. 13º - Fica o Serviço de denuncias para receber todas e quaisquer 

denúncias sobre aglomerações em casas, ruas, festas clandestinas, e outras. 
 
Art. 14º - Fica proibida a circulação de vendedores ambulantes no 

município que não estão cadastrados na VISA municipal com o alvará de localização. 
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Art. 15º - Pacientes em isolamento que descumprirem as orientações 

responderão criminalmente conforme artigo 268 do código penal. 
 
Paragrafo único – O usuário poderá contatar o SERVIÇO DE DENÚCIAS 

através  do telefone (35) 99896-0410, que funcionará até as 22:00 horas. Após esse 
horário as denuncias podem ser recebidas diretamente pela Policia Militar, através do 
telefone 190.  

 
Art. 12º - Esse decreto entra em vigor na data do dia 29 de maio de 2021, 

podendo ser prorrogado por igual período. 
 
 

Cordislândia, 27 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Jose Odair da Silva 
Prefeito Municipal 

 


		2021-05-28T09:34:39-0300
	JOSE ODAIR DA SILVA:95718664668




