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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Governo do Município
Leis, Decretos e Portarias
DECRETO Nº 5.017, DE 18 de MARÇO de 2021.
Prorroga a vigência do Decreto nº 5.011 de 12 de março de 2021 que dispõe sobre a
proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de quaisquer
naturezas, nesse período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do Coronavírus (COVID-19) no município de Patos de Minas e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições legais,
especialmente o que lhe confere o inc. VII do art. 95 da Lei Orgânica do Município e;
Considerando que com a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
o Congresso Nacional reconheceu a ocorrência do Estado de Calamidade Pública;
Considerando que o Estado de Minas Gerais reconheceu o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19 no âmbito de seu território do Estado, por meio
dos Decretos Estaduais nº 47.891, de 20 de março de 2020 e nº 48.102 de 29 de
dezembro de 2020;
Considerando que o Decreto Municipal nº 4.792, de 18 de março de 2020, declarou
situação de emergência em saúde pública no Município de Patos de Minas;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, prevê a adoção de
medidas compulsórias de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da COVID-19;
Considerando o disposto no Decreto nº 4.830, 15 de maio de 2020, que "dispõe sobre a
adesão do Município de Patos de Minas ao Programa (Plano) Minas Consciente";
Considerando que a Lei Complementar nº 636, de 24 de fevereiro de 2021, prorrogou o
prazo de vigência do estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º da Lei
Complementar nº 625 de 28 de abril de 2020 e dá outras providencias;
Considerando o aumento exponencial no número de casos positivos para COVID-19;
Considerando a pressão sobre o sistema de saúde vivenciada em todo o Estado de Minas
Gerais;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogada por mais 07 (sete) dias a vigência do Decreto nº 5.011 de 12 de
março de 2021, que dispõe sobre a proibição da venda, compra, distribuição e o
fornecimento, inclusive por meio remoto (delivery ou retirada no local), de bebidas
alcoólicas em estabelecimentos de quaisquer naturezas.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de março de 2021.
Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal
Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município
CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades e, demais
interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para
informações sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de Comunicação Social.
DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS
Endereço: Rua Doutor José Olympio de Mello,
151 – Bairro Eldorado – Patos de Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal
CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O. CAIXETA
Diagramação

Órgão Oficial do Município de Patos de Minas, criado pela Lei n.º 7.687 de 28 de novembro de 2018 e regulamentado
pelo Decreto Municipal n.º 4.703, de 03 de outubro de 2019.

Assinado de forma digital por
diario
DN: c=BR, st=MG, o=CPD,
ou=municipio de patos de minas,
cn=diario,
email=diario@patosdeminas.mg.g
ov.br
Dados: 2021.03.18 18:54:21 -03'00'

PATOS DE MINAS, QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2021

