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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO 

DECRETO Nº 43, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021  

INTERDIDA LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito de Campanário, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a grande quantidade de pessoas que se aglomeram para a finalidade de 
lazer nos estabelecimentos sitos na Rua Antônio Barbosa, centro, nesta municipalidade, 
durante todas as noites de sexta-feira, sábado e domingo. 

CONSIDERANDO a dificuldade de trânsito de veículos no logradouro supracitado quando da 
reunião da população ali se faz, colocando e risco a integridade física dos munícipes. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica interditado o perímetro delimitado por toda a extensão da Rua Antônio Barbosa, 
Centro, neste município de Campanário. 

§ 1º - A interdição dar-se-á no período compreendido entre 19:00h às 02:00h de sexta, sábado 
e domingo. 

§ 2º - A Administração identificará o veículo de propriedade do morador e/ou usuário de 
garagem dentro do perímetro delineado no caput do artigo permitindo a sua entrada e saída do 
local. 

Art. 2º - Compete ao Departamento de Obras e Urbanismo promover as demarcações, 
instalações das placas de sinalização e interdição das vias e logradouros públicos no perímetro 
e prazo delimitado neste decreto. 

Art. 3º - Compete a Polícia Militar a fiscalização do tráfego e fazer cumprir as disposições deste 
Decreto. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 

 

DECRETO N° 44 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 

“Dispõe sobre as medidas de combate a 
pandemia da COVID-19 no Município de 
Campanário e dá outras providências.” 

O Prefeito Municipal de Campanário/MG, Fausto Duarte, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Boletins epidemiológicos municipais e regionais; 

CONSIDERANDO a redução do número de casos suspeitos e confirmados da doença causada 
pelo agente Coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal, regional e estadual. 

http://www.campanario.mg.gov.br/
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DECRETA: 

Art. 1º - A partir do dia 20 de setembro de 2021, está autorizado no Município de Campanário a 
realização eventos com música ao vivo, tipo voz e violão, em bares, com restrição na 
quantidade de público de 50% da capacidade, sendo necessário a adoção das medidas de 
prevenção com distanciamento entre as mesas e disponibilização de álcool em gel e controle 
de acesso. 

Paragrafo Único - É de responsabilidade do proprietário do estabelecimento a distribuição de 
álcool em gel.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 
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