
DECRETO Nº 4.872, DE 2 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a comercialização de bebidas 
alcoólicas no Município de Capinópolis 
durante a opção da Onda Vermelha do Plano 
Minas Consciente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais, em especial 
no disposto no art. 89, incisos II e III, da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO o reconhecimento de Pandemia, pela Organização 
Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória –
COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, e em razão 
disso a adoção das medidas de restrição de convívio social adotado por todos 
os Entes da Federação;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 113, de 12 de março de 2020, 
que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado de em 
razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.- - Coronavírus e dispõe sobre 
as medias para seu enfrentamento, prevista na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, 
instituído pelo Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.866, de 15 de março de 
2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
coronavírus (Covid-19) e dá ouras providência; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.896, de 25 de março de 
2020, que instituiu o Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, 
Econômica e Financeira do Estado de Minas Gerais – Comitê Extraordinário 
FIN COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 4.666, de 18 de 
março de 2020, bem como no Decreto Municipal nº 4.701, de 5 de junho de 
2020, reconhecido pela Resolução nº 5.552, de 18 de junho de 2020, da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, devidamente prorrogado 
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pelo Decreto Municipal nº 4.788, de 28 de dezembro de 2020, também 
reconhecido pela Resolução nº 5.559, de 4 de março de 2021, da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO a publicação da Deliberação do Comitê Extraordinário 
COVID-19, nº 158, de 27 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial de Minas 
Gerais, de 28 de maio de 2021; 

CONSIDERANDO a realização de videoconferência na data de 1º de 
junho de 2021 com todos os Prefeitos Municipais, Secretários Municipais de 
Saúde e Promotores de Justiça da Microrregião de Ituiutaba, onde restou 
deliberado a necessidade de medidas regionais de enfrentamento ao 
COVID-19, em especial aquelas que mitigassem a realização de eventos e 
festividades, que inexoravelmente propiciam a aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO a necessidade de tomada de medidas mais restritas, 
com o fim último em evitar que o Município e/ou a Microrregião de Ituiutaba 
regrida à Onda Roxa do Plano Minas Consciente; 

DECRETA:

Art. 1º Fica permitido no Município de Capinópolis, durante a opção da 
Onda Vermelha do Plano Minas Consciente, a comercialização de bebidas 
alcoólicas SOMENTE das 8 horas às  20 horas, de SEGUNDA-FEIRA a SEXTA-
FEIRA.

§ 1º Fica proibido a venda e distribuição de bebidas alcoólicas em dias 
de SÁBADOS, DOMINGOS e FERIADOS. 

§ 2º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos 
(praças, calçadas, vias públicas, etc), em todos os dias da semana. 

§ 3º Fica proibida a realização de festas, comemorações e 
confraternizações públicas e/ou privadas, com qualquer número de pessoas. 

Art. 2º Fica permitida a realização de eventos empresariais com 
colaboradores e empreendedores com objetivo de treinamentos e 
capacitação.

Parágrafo único. A permissão do caput deve respeitar o limite máximo 
de 30 pessoas por treinamento, e demais normas do Plano Minas Consciente e 
Normas Sanitárias Municipais de enfrentamento ao COVID-19.

Art. 3º Mantem-se a vigência das diretrizes de enfrentamento ao 

2



Covid-19 dispostas no Decreto 4.865, de 21 de maio de 2021, com as 
adequações contidas no presente Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 4 de maio de 2021, 
inclusive, revogadas as disposições em contrário, PODENDO SER ALTERADO A 
SUA VIGÊNCIA, A QUALQUER MOMENTO, DEPENDENDO DA EVOLUÇÃO DO 
QUADRO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO E REGIÃO.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Capinópolis -  MG,  em 2 de junho de 2021.

CLEIDIMAR ZANOTTO
- Prefeito Municipal –

GIOVANI MAFIOLETI
- Secretário Municipal de Saúde -
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