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Decreto n° 085/2021 

 

“Dispõe sobre a classificação do Município de 

Pedra Azul/MG na “ONDA VERDE” do PLANO 

MINAS CONSCIENTE, estabelece novas 

medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública em razão de contaminações do 

Novo Coronavírus (COVID 19) e dá outras 

providências.” 

 

O Prefeito Municipal de Pedra Azul/MG, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica Municipal, e em cumprimento às regulamentações pertinentes, e 

ainda: 

CONSIDERANDO a adesão do município de Pedra Azul ao Programa Minas 

Consciente, bem como a aplicação da Tabela de Ondas do Plano Minas Consciente para 

adoção de medidas de racionalização para proteção da coletividade no enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO as disposições da Deliberação 180 de 26 de agosto de 2021 

do Comitê Extraordinário Covid-19. 

 

DECRETA: 

Art. 1° O município de Pedra Azul, está classificado na “ONDA VERDE” do 

PLANO MINAS CONSCIENTE a partir do dia 28 de agosto de 2021 até o dia 03 de 

setembro de 2021, aplicando-se incondicionalmente o Protocolo do referido PLANO, 

acessível no seguinte endereço eletrônico:  

 

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/pla

no_minas_consciente_3.4.pdf 

 

Art. 2° - Caberá a cada empresário o dever de adotar todas as medidas 

sanitárias recomendadas para garantir controle de suas atividades e respectivo público, 

com objetivo de proteger seus clientes durante a utilização do estabelecimento e 

necessariamente a segurança dos trabalhadores, fornecendo a estes EPI´s e EPC´s 

adequados para cada tipo de atividade.  
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Art. 3º - O funcionamento dos estabelecimentos deverão observar os 

protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, deverão aferir 

temperatura, obrigar o uso de máscaras pelos clientes e funcionários, disponibilizar 

álcool em gel 70%, dentre outras medidas recomendáveis. 

 

Art. 4º - Fica determinado que o Município de Pedra Azul continue mantendo 

a obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção, cobrindo totalmente a boca e 

nariz, para entrada e permanência nos órgãos públicos, nos estabelecimentos comerciais 

e nas instituições religiosas, bem como em circulação nas ruas das cidade. 

 

Art. 5º - O Poder Público Municipal fiscalizará o cumprimento das 

determinações deste Decreto, aplicando, em caso de infração, as sanções de suspensão, 

interdição de estabelecimento, cassação do alvará e/ou cominação de multa, de forma 

isolada ou cumulativa, conforme estabelecido nas normas municipais em vigência. 

 

Art. 6º A autoridade sanitária notificará os responsáveis ou proprietários dos 

estabelecimentos de que a desobediência ou inobservância das determinações contidas 

neste Decreto ou em qualquer outro destinado a promover, proteger e recuperar a saúde 

caracterizará infração sanitária prevista na legislação aplicada e dos Decretos 

anteriormente publicados. 

 

Art. 7º- As medidas previstas neste instrumento normativo poderão sofrer 

alterações restritivas a depender da evolução da doença COVID-19 que afete direta ou 

indiretamente o Município de Pedra Azul. 

 

Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Pedra Azul, 27 de agosto de 2021. 

 


