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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público na forma da Lei Federal 
nº 10.520/02, que às 09h00min (nove horas), do dia 26/03/2021, promo-
verá abertura de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 18/2021, 
objetivando a contratação de pessoa física ou jurídica para locação de 
caminhão basculante trucado, com motorista habilitado, abastecimento 
e manutenção, para prestação de serviços de transporte. Edital completo 
poderá ser solicitado na Prefeitura de Lamim, na Pça. Divino Espírito 
Santo, 06, Centro. Informações pelo telefone (31) 3754-1130. E-mail: 
licitacao@lamim.mg.gov.br

Lamim, 12 de março de 2021.

Célio Rodrigo de Carvalho.
Pregoeiro Municipal.

MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público na forma da Lei Federal 
nº 10.520/02, que às 10h00min (dez horas), do dia 26/03/2021, promo-
verá abertura de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 19/2021, 
objetivando o registro de preços para contratação de empresa habilitada 
para fornecimento de materiais de construção pesados e pré-moldados. 
Edital completo poderá ser solicitado na Prefeitura de Lamim, na Pça. 
Divino Espírito Santo, 06, Centro. Informações pelo telefone (31) 3754-
1130. E-mail: licitacao@lamim.mg.gov.br

Lamim, 12 de março de 2021.

Célio Rodrigo de Carvalho.
Pregoeiro Municipal.

________________________________________________________

DECRETO

DECRETO Nº. 18, de 12 de março de 2021.

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE LAMIM, DE ACORDO COM A ONDA ROXA ESTABE-
LECIDA PELO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE, EM RAZÃO DA 
PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS- COVID-19, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE LAMIM, no uso de suas 
atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso IX do artigo 
89 da Lei Orgânica Municipal e,

 CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde públi-
ca causada pela pandemia causada pelo novo coronavírus – COVID-19;

 CONSIDERANDO que o atual quadro epidemiológico da 
pandemia no Brasil é de uma curva ascendente no número de mortos e 

de contaminados pela COVID-19;

 CONSIDERANDO a constatação de uma nova variante do 
novo coronavírus-COVID-19 no Brasil, que possui poder de dissemina-
ção e transmissão maior do que a cepa anterior do vírus;

 CONSIDERANDO que no atual momento epidemiológico, 
de uma crescente nos casos de COVID-19 no Brasil, é necessária a to-
mada de medidas mais restritivas no âmbito do Município;

 CONSIDERANDO que o Município de Lamim aderiu ao 
Programa Minas Consciente do Estado de Minas Gerais;

 CONSIDERANDO a nova Deliberação do Comitê Extraor-
dinário da COVID-19 e o Programa Minas Consciente estabeleceram a 
fase de onda roxa para a região de nosso Município, cuja onda estabele-
cida impõe medidas mais restritivas aos estabelecimentos;

 CONSIDERANDO que zelar pela manutenção da saúde pú-
blica é dever do Estado, nos termos da Constituição, mas também é de-
ver de todos contribuir para segurança e saúde pública da coletividade;

 CONSIDERANDO que a preservação da saúde pública em 
nosso Município pressupõe o sacrifício do interesse individual em prol e 
favor do interesse coletivo, em atendimento ao princípio da supremacia 
do interesse público sobre o particular,

DECRETA:

 Art.1º. Fica decretado o toque de recolher no âmbito do Mu-
nicípio de Lamim no horário de 20h00min às 05h00min, em todos os 
dias da semana, incluindo finais de semana, podendo somente podendo 
haver a circulação de pessoas neste horário para situações e serviços 
realizados a atividades consideradas essenciais.

 Art.2º. Ficam suspensas as seguintes atividades no âmbito do 
Município de Lamim durante o período de vigência deste Decreto:

 I – qualquer tipo de evento, seja ele público ou particular;

 II – qualquer tipo de evento ou pratica esportiva coletiva, de 
qualquer natureza, incluindo academias e similares;

 III – os atendimentos eletivos em saúde, ficando somente au-
torizados os serviços de urgência e emergência;

 IV – igrejas ou templos religiosos com a presença de público 
em missas e cultos;

 V – as escolas públicas ou privadas somente poderão funcio-
nar remotamente, estando proibida qualquer atividade presencial.

 Art.3º. Somente será permitido o funcionamento normal du-
rante o período de vigência deste Decreto para os serviços considerados 
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essenciais, compreendidos:

 I – supermercados ou similares;

 II – Drogarias ou farmácias;

 III – Padarias;

 IV – Serviços mecânicos;

 V – Serviços bancários;

 VI – Postos de Combustíveis.

 Parágrafo Único – Os serviços essenciais previstos neste ar-
tigo poderão exercer atividade presencial, devendo priorizar o atendi-
mento de forma remota ou a entrega de produtos a delivery, quando for 
possível.

 Art.4º. Os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e 
similares, durante o período de vigência deste Decreto somente poderão 
funcionar mediante entrega a delivery.

 Art.5º. As repartições públicas funcionarão com atendimento 
restrito, não sendo admitido o atendimento presencial, durante o perío-
do de vigência deste Decreto.

 Parágrafo único – As solicitações as repartições públicas con-
sideradas urgentes neste período deverão ser realizadas através de con-
tato telefônico ou através de contato através do site do Município: www.
lamim.mg.gov.br, através do link da Ouvidoria.

 Art.6º. Os fiscais de vigilância sanitária e os agentes epide-
miológicos ficam autorizados através do presente Decreto a garantirem 
o cumprimento das medidas previstas neste Decreto, com poderes para 
fazerem a autuação dos estabelecimentos comerciais em geral que des-
cumprirem às normas previstas neste Decreto.

 Parágrafo único – A Polícia Militar do Município de Lamim 
atuará, em conjunto, com os fiscais de vigilância sanitária e agentes 
epidemiológicos, naquilo em que for necessário, para garantir o cum-
primento às normas sanitárias previstas neste Decreto.

 Art.7º. É obrigatório o uso de máscaras cobrindo o nariz e 
boca nos estabelecimentos comerciais e logradouros públicos do Muni-
cípio de Lamim, sendo obrigatório o uso do álcool em gel nos estabele-
cimentos comerciais.

 Art.8º. O descumprimento às normas previstas neste Decreto 
será considerado infração de ordem sanitária, nos termos da Lei Esta-
dual nº. 13.317/99, sujeitando o estabelecimento comercial ou infrator 
à suspensão ou cassação do alvará de localização e funcionamento do 
estabelecimento comercial, sem prejuízo da aplicação da penalidade de 
multa.

 Art.9º. Em caso de infração às disposições previstas neste de-
creto fica arbitrada a penalidade de multa ao estabelecimento comercial 
ou infrator no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

 Art.10. Fica expressamente revogado o Decreto nº. 17, de 08 
de março de 2021.

 Art.11. Este decreto terá efeitos pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado a cri-
tério do Executivo Municipal.

 Art.12. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Lamim, 12 de março de 2021.

João Odeon de Arruda
Prefeito Municipal Interino
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