MUNICÍPIO DE LAMIM-MG

ANO I – EDIÇÃO N.: 0030

DIÁRIO

OFICIAL

SUMÁRIO

III – Alimentação em bares e restaurantes limitada até às
19h00min, sendo que após este horário somente está permitida a
entrega a delivery, vedada a retirada de produtos em balcões.

Lamim, 09 de junho de 2021

Art.2º. Ficam mantidas todas as medidas adotadas para a
fase da onda vermelha, previstas no Decreto nº. 37, de 26 de abril de
2021, que não forem incompatíveis com as medidas previstas neste
Decreto.
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Lamim, 07 de junho de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

João Odeon de Arruda
Prefeito Municipal Interino
______________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº 66, de 07 de junho de 2021
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
LAMIM-MG

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS NA FASE DA
ONDA VERMELHA DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAMIM, no uso de suas
competências, que lhes foram conferidas por lei, em especial a que
lhe confere o inciso IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal e,

RESOLUÇÃO 05, de 24 de maio de 2021.
DISPÕE SOBRE A NOVA POLÍTICA DE BENEFICIO
EVENTUAL NO ÂMBITO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE LAMIM/MG

Considerando que que o Governo de Minas Gerais, por
intermédio do Comitê Extraordinário da COVID-19 e da Secretaria
de Estado da Saúde, decidiu que a macrorregional do Centro Sul do
Estado de Minas Gerais, onde se inclui a cidade de Lamim, foi
considerada cenário epidemiológico e assistenciais desfavoráveis, o
que aponta para um momento crítico da pandemia;

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio
de 2021, no uso de suas atribuições.
RESOLVE:

Considerando que o cenário desfavorável leva em conta os
indicadores de incidência de espera de atendimento hospitalar e na
ocupação de leitos nas macrorregiões do Estado de Minas Gerais;

Art.1º. - Aprovar a nova política de benefício Eventual no
âmbito da Assistência Social no município de Lamim/ MG

Considerando que compete ao Executivo Municipal zelar
pela proteção à saúde pública de todos de nossa cidade,

Art.2º. - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

DECRETA:

Lamim, 24 de maio de 2021.

Art.1º. Ficam estabelecidas novas medidas restritivas para
a fase da onda vermelha do Programa Minas Consciente, no âmbito
do Município de Lamim, do período de 07 de junho a 13 de junho
de 2021, ficando vedadas as seguintes atividades no Município de
Lamim neste período mencionado:

Marlene Marina Da Cunha
Presidente Do CMAS

I – Proibição de eventos, de atividades culturais e naturais
no Município;
II – Proibição de academias, clubes e salões de beleza;
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