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"Dispõe sobre o cancelamento do recesso no Serviço Público 

municipal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro e sobre a suspensão das 

comemorações relativas ao carnaval no ano de 2021, em virtude da 

pandemia do COVID-IB no Município de Senador José Bento, e dá outras 

providências." 

Fernando César Fernandes, Prefeito Municipal de Senador José 

Bento, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições Legais, que lhe 

conferem o inciso IV, do art. 69 da Lei Orgânica Municipal; 

Considerando o Decreto n° 01, de 04 de janeiro de 2021, alterado pelo 

Decreto de n° 03, de 16 de janeiro de 2021, que prorrogou o estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, na área de saúde; 

Considerando o aumento expressivo de infectados pelo COVID-19 nos 

últimos dias em toda região do Estado de Minas Gerais, possivelmente em 

decorrências das festividades de final de ano; 

Considerando o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI do 

Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na cidade de Pouso Alegre, que é nossa 

referência; 

Considerando a necessidade de preservação das medidas restritivas 

para evitar a disseminação do COVID-19, sugerido pela OMS para as autoridades 

de saúde; 

Considerando que, em virtude do Poder de Polícia, a Administração 

Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais, com 

vistas a ajustá-los aos interesses da coletividade e ao bem estar social da 

DECRETO N. " 09 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. 
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comunidade, em especial, para garantir o direito à saúde e a redução do risco de 

doenças e sua piora. 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Ficam cancelados os recessos dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro 

de 2021 para o serviço público municipal. 

Art. 2° - Fica proibida a realização de eventos em ruas, casas, bares, 

restaurantes, chácaras, sítios e locais similares, bem como a realização de 

quaisquer festas, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa 

pública ou particular, no período de 12 a 17 de fevereiro do presente ano, com o 

objetivo de evitar aglomerações e disseminação do COVID-19. 

Parágrafo único. A fiscalização no Município será intensificada, com o 

objetivo de proibir a realização de eventos, reprimindo aglomerações e orientando 

quanto a obrigatoriedade do uso de máscaras, nos termos do art. 5°, do Decreto 

n° 01, de 04 de janeiro de 2021. 

Art. 3° - O descumprimento do disposto neste Decreto acarretará a 

suspensão/cassação imediata de Alvará de Localização e Funcionamento do 

estabelecimento comercial. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se disposições em contrário. 

Senador José Bento/MG, ie jarreiro de 2021. 

X.' Fernando iC^sar •ernandes 
Prefeito Municipal 


