
 

 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 0024/2021, DE 04 DE ABRIL DE 2021. 

 

PRORROGA O ISOLAMENTO RÍGIDO, EM 

DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CODID-19, 

NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e,  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 2º do Decreto Estadual Nº 33.980 de 11 de 

março de 2021 que dispõe: “No combate à Covid-19, os municípios não poderão 

adotar medidas de isolamento social, menos restritivas ou liberar o funcionamento 

de atividades de forma diferente do estabelecido no Decreto nº 33.965 de 04 de 

março de 2021”.  

 

DECRETA:  

Art. 1º Devido à permanência do cenário epidemiológico e assistencial preocupante da 

COVID-19 fica PRORROGADO, do dia 04 de abril até o dia 11 de abril de 2021, no 

Município de Tarrafas, as medidas de isolamento social previstas no Decreto Estadual de 

nº 33.965, de 04 de março de 2021, e Decreto Municipal Nº 0017 de 13 de março de 2021 

e suas alterações posteriores.  

 

Art. 2° Ficam ratificadas, no âmbito do Município de Tarrafas, todas as disposições dos 

Decretos Estaduais de n.º 33.965, de 04 de março de 2021, Decreto n.º 33.980 de 12 de 

março de 2021, Decreto nº 33.992 de 20 de março de 2021 E Decreto nº 34.005 de 27 de 

março de 2021.  

 

Art.3º Na forma da medida cautelar, decisão do Supremo Tribunal Federal, concedida nos 

autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 701/MG, ficam 

autorizadas celebrações, cultos, missas e reuniões presenciais de quaisquer credos e 

religiões, desde que não excedente a capacidade de até 25% (vinte e cinco por cento) e 

obedecidas às regras dos respectivos protocolos sanitários de prevenção. 

 



 

 

Parágrafo único. Não obstante o disposto no “caput”, deste artigo, permanece a 

recomendação às instituições religiosas para que continuem procedendo a suas 

celebrações de forma virtual. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, 04 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

 


