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DECRETO Nº45 DE 27 DE MARÇO DE 2021. 

 

Estabelece medidas excepcionais de prevenção e combate ao 

Coronavírus Covid-19, no período de 27 de março a 04 de abril de 2021. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; no 

Decreto Estadual NE nº 113, de 12 de março de 2020; os Decretos Municipais n.º 81 de 2020 e  37 

de 18 de março de 2021,  

Considerando as Deliberações nº 130, de 03 de março de 2021; n° 136, de 10 de março de 

2021; nº 138, de 16 de março de 2021; nº 139, de 16 de março de 2021, n° 140, de 16 de março de 

2021 e nº 141, de 24 de março de 2021, do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas 

Gerais; 

Considerando o apelo realizado, em 24 de março de 2021, pelo Secretário de Estado de 

Saúde aos Prefeitos e à população mineira para manter o isolamento e frear o avanço da pandemia, 

além do cumprimento das medidas restritivas impostas pela onda roxa do plano “Minas 

Consciente”; 

  Considerando o atingimento de 100% de utilização dos leitos de UTI Covid, há vários dias, e 

risco de falta de insumos para o tratamento intensivo das pessoas infectadas, no Hospital 

Referência da micro regional de Ubá; 

DECRETA: 

 Art. 1º  Fica prorrogada até 04 de abril de 2021, a vigência do Decreto Municipal nº 37, de 18 

de março de 2021, com as seguintes alterações: 

  

 I – Fica vedado no período de 29 de março a 04 de abril de 2021, o funcionamento das 

indústrias não integrantes da cadeia alimentícia, excetuados os serviços administrativos, de 



 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA 
Rua Padre Jacinto, 16 – Centro - Divinésia/MG - CEP 36.546-000 

                                                                      CNPJ: 18.128.280/0001-83 
 

carregamento e descarregamento de insumos e produção, quando em trânsito e os serviços de 

limpeza e manutenção; 

 III – Fica vedado no período de 29 de março a 04 de abril de 2021, o funcionamento 

presencial do comércio e prestação de serviços não incluídos na deliberação n.º 130 do Comitê 

Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais, permitido o fornecimento de bens e serviços 

somente no sistema delivery, com portas fechadas (proibida retirada na porta ou balcão). 

 IV – Ficam vedados, no período de 29 de março a 04 de abril de 2021, os atendimentos 

eletivos não essenciais nos consultórios e clínicas particulares; 

Art. 2º Ficam suspensos até 30 de abril de 2021 todos os eventos públicos ou privados, de 

qualquer natureza, inclusive aqueles com alvará já emitidos.  

Art. 3º Fica proibido o funcionamento do comércio de produtos alimentícios, inclusive 

supermercado, minimercado, hortifrutigranjeiros, açougue, peixaria, padaria, nos dias 2 e 4 de abril 

de 2021.  

Art. 4º  Este decreto entra em vigor no dia 29 de março de 2021. 

 

Divinésia/MG, 27 de março de 2021. 

 

 

CIRLEI ELIZABETE DE FREITAS 

Prefeita de Divinésia 
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