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Título: Comunicado do Comitê Especial de Emergência referente ao Decreto Municipal n. 15.730

Prezados e Prezadas,
   

 Comunicamos que em virtude da publicação do Decreto Municipal n. 15.730, publicado no Diário Oficial do
Município de Lavras, em 11 de março de 2021, e considerando:

  
 
- Art. 2o, § 3o da Instrução Normativa no 109, de 29 de outubro de 2020, onde é determinado que:

  “§ 3o Em caso de medidas restritivas de distanciamento social em estados e municípios em que for estipulado
limite maior que o estabelecido no parágrafo segundo deste artigo, os órgãos federais neles sediados deverão
seguir as regras locais. ”

  
 Considerando o artigo 7º do Decreto Municipal n. 15.730:

 - “Art. 7º. Fica suspensa a realização de qualquer evento e atividade, público ou privado, de qualquer
natureza, em todo o território municipal, no período estabelecido no art. 3º, independentemente do número de
participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, inclusive para
aqueles de pequeno porte de que trata o protocolo para a onda vermelha do Programa Minas Consciente, tais
como: eventos desportivos, cerimônias, festas e eventos recreativos em logradouros públicos ou privados,
circos, eventos científicos, solenidades, passeatas e afins, bem como aulas coletivas em academias.

  
 
A realização de novas atividades presenciais, como aulas, reuniões ou situações similares, onde há reuniões
de pessoas no mesmo recinto, ficam suspensas na Universidade Federal de Lavras até que se suspendam as
restrições estabelecidas no referido decreto.

  
 
Ressaltamos, ainda, o artigo 5º:

  Art. 5º. Fica proibida a circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço
público, de uso coletivo, ou privado, bem como a circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a
realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares.

  
 Estamos encaminhando, em anexo, o decreto municipal na íntegra e o mapa que demonstra a situação atual a
pandemia no estado de Minas Gerais para seu conhecimento.

  
 
 
 
Atenciosamente,

  
 
 
 
Profa. Christiane Maria Barcellos Magalhães da Rocha



Presidenta do Comitê Especial de Emergência - Coronavírus
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