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DECRETO N.º 2.612/2021 
 

 

DE 02 DE JUNHO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS E 

SANITÁRIAS DE PROTEÇÃO À COLETIVIDADE A 

SEREM ADOTADAS PARA ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID-19, 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual 

n.º 47.891 de 20 de março de 2020, prorrogado até 30/06/2021, através do Decreto Estadual 

n.º 48.102/2020 de 29 de dezembro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Municipal da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.543 de 

30 de dezembro de 2020, que prorroga a situação de calamidade pública no Município de 

Coqueiral/MG; 

 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do 

artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, têm competência para legislar sobre assuntos 

de interesse local, podendo, inclusive, suplementar a legislação federal e estadual; 
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CONSIDERANDO o Memorando.SES/SUBVC-

CELP.n.º 90/2021 de 19/05/2021, que encaminha Relatório técnico de circulação de 

linhagens do Coronavírus em Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO a alta taxa de ocupação de leitos 

de UTI nos hospitais situados no território de abrangência da SRS/Varginha, publicada 

diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO o aumento no número de casos 

de pessoas infectadas pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em nossa cidade e região; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em todo território do 

município de Coqueiral-MG. 

 

Art. 2.º Fica, igualmente proibido, o consumo de bebidas alcoólicas nas praças e 

demais vias públicas deste município. 

 

Art. 3.º Fica autorizada a aplicação de multa em caso de descumprimento do 

disposto neste Decreto, nos seguintes termos: 

 

I. Multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para os estabelecimentos e cidadãos 

que comercializarem bebidas alcoólicas neste município; 

II. Multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para os cidadãos que consumirem 

bebidas alcoólicas em praças ou em demais vias públicas deste município. 

 

Parágrafo único. A penalidade prevista no caput deste artigo poderá ser aplicada 

sem prejuízo de outras medidas administrativas. 

 

Art. 4.º As ações de fiscalização para cumprimento do presente Decreto serão 

exercidas por servidores designados pelos Secretários Municipais. 

 

Art. 5.º Fica suspensa qualquer disposição em contrário, enquanto perdurar a 

vigência deste Decreto. 



 
 

3 
 
 

 

Art. 6.º A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penas 

previstas no art. 10, inciso VIII, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem 

prejuízo das sanções criminais tipificadas nos Artigos 268 e 330, do Código Penal, bem como 

a aplicação de multas e interdição previstas administrativas. 

 

Art. 7.º O presente Decreto entrará em vigor a partir das 21h de 02/06/2021 e terá 

vigência até as 23:55h do dia 06/06/2021. 

 

 

Coqueiral, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


