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DECRETO N* 020, DE 16 DE ABRIL DE 2021

ATUALIZA
MINAS

AS

DIRETRIZES

CONSCIENTE"

MUNICIPIO

DE

NO

NOVA

DO

PLANO

AMBITO

DO

PORTEIRINHA

(PROGRESSÅO ONDA VERMELHA) E DÁ

oUTRAS PROVIDÈNCIAS.
A PREFETA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA, Fstado de Minas Cierais.
Exma Sra. Regina Antônia de Souza Freitas, no uso de suas atribuiçoes constitucionais
legais, notadamente aqucla prevista no artigo 78, inciso XIV, da Lei Orgânica do
Municipio - LOM,

CONSIDERANDO que a DELIBERAÇÃo DO COMITE EXTRAORDINÁRIo CovID-l9 N
151, de 15 de abril de 2021, reclassilieou/progrediu a "Macrorregião Norte" (na qual
Nova Porteirinha está inserida) para a ONDA VERMELIA do Plano Minas Consciente:

DECRETA:

CAPÍTULOT
PLANO MINAS CONSCIENTE -

FASE ATUAL

Art. 1 Fica estabelecido que, a partir do dia 17 de abril de 2021 (sábado), as
diretrizes para enfrentamento da Emergëncia em Saüde Püblica decorrente da

COVID-19 no Municipio de Nova Porteirinha serão aquelas correspondentes à
ONDA VERMELHA (progressâo de fase) do Plano "Minas Consciente", de acordo
com o atual cenário epidemiológico e Deliberaçâo do Comite Extraordinário COVID-19
No 151, de 15 de abril de 2021.

Art. 2- Fica permitido o funcionamento de todas as atividades economicas (conforme
atualização do Programa "Minas Consciente" -

FASE 3), mas desde que cumpridos

todos os requisitos e restriçdes do Protocolo Sanitário disponibilizado no endereço

fudas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA PoRTEiRINHA
Av. Tancredo Neves, 260- Centro - Telefax: (38) 3834-1748

CEP: 39.525-000 Nova Porteirinha - Estado de Minas Gerais

eletronico do plano estadual (Versão 3.4, de 09/03/2021)., cujas regras ficam fazendo
parte integrante deste Decreto.
Parágrafo único: Todos os responsáveis pelas atividades económicas autorizadas a
funcionar devem se inteirar do Protocolo Sanitário (Versão 3.4. de 09/03/2021) e

obrigatoriamente seguir todas as orientaçôes aplicáveis ao seu segmento de acordo com
aONDA VERMELHA. conforme previsto no art. 1° deste Decreto.

Art. 3- Além dos protocolos e restrições previstos no Plano Minas Consciente para a
"onda vermelha", também deverão ser observadas as demais regras estabelecidas nos
capitulos seguintes do presente Decreto.

CAPÍTULO0 II
DO REGRAMENTO PARA EVENTOS FESTIVOS, sOCIAIS,
CORPORATIVOS E FUNCIONAMENTO DOS TEMPLOS RELIGIOSOS

Art. 4 Eventos festivos, sociais, corporativos, inaugurações. missas e cultos
religiosos estão autorizados, desde que não excedam o limite de até 30 (trinta)

pessoas e atenda a capacidade do local, com distância linear de 3 (trës) metros entre
pessoas em filas, bancos, mesas, etc., e metragem de referência de 10m> (dez metros
quadrados) por pessoa, e aconteça com a utilização obrigatória de máscaras faciais e
álcool em gel 70%.

S1°-Fica determinada a obrigatoriedade da realização de medição de temperatura de
cerimonialistas, funcionários, clientes. convidados, autoridades religiosas, bem eomo
seus fiéis, com restrição de entrada em caso da temperatura aferida ser superior a
37.5°, sendo que os acompanhantes, independentemente da temperatura também

estarão sujeitos a restrição de entrada.
S2- Para todos os espaços aos quais este artigo se refere, deverá haver controle do

fluxo de entrada de acordo com os parâmetros de distanciamento apropriados.
'Protocolo Versão 3.2, de 25/02/2021, disponivel em:

https://www.mg.gov.br/sites/defaulttiles/paginas/1magens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente

protocolo_v3.4- onda_roxa- _escolas.pdf

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/entenda-0-programa
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S 3-

E de

responsabilidade

dos

organizadores

ou

cerimonialistas dos

eventos,

e

das

autoridades dos templos religiosos, a observância de todas as regras deste artigo.
4-Recomenda-se que as pessoas pertencentes aos grupos de risco e que

apresentam comorbidades abstenham-se, para segurança

própria,

de comparecer

aos

locais citados neste artigo.

CAPÍTULO 1
DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO PARA RESTAURANTES, BARES,

LOJAS, PADARIAS, SUPERMERCADOS E CONGËNERES
Art. 5° -

Supermercados. restaurantes, bares lanchonetes, pizzarias, lojas de

conveniência, cafeterias, sorveterias, doceiras, padarias, disk bebidas e similares, estão
autorizados a funcionar desde que respeitem as normas de funcionamento atualmente
em vigor, não exceda a capacidade de 50% do limite de ocupação do local, e atenda
obrigatoriamente as demais determinações a seguir:
I

- E obrigatória a disponibilização de informativos com orientações sobre a

necessidade de higienização das måãos, uso de máscaras de proteção, álcool em gel 70%.

distanciamento entre pessoas, limpeza de superficies, ventilação e limpeza de

ambientes;
- Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo deverão atender as mesmas

especificações de distância por pessoa e por metro quadrado dispostos no art. 4° deste
Decreto, sendo possível a colocação de até 2 (duas) cadeiras por mesa e um maior
número de cadeiras para uso de crianças de atë 12 (doze) anos incompletos, do mesmo

núcleo familiar;
III

- Fica vedada a utilização de cardápios compartilhados, devendo ser utilizada a

modalidade virtual (OR Code) de amostragem de preços, ou em cartazes/banners ou
outros da modalidade, desde que descartáveis;
IV

Deverá ser mantido 1 (um) álcool em gel 70% por mesa;
- A entrada com as máscaras de proteção é obrigatória em todos os

estabelecimentos, devendo ser restringidas as entradas dos clientes que não as estiverem

utilizando;
VI

- Os clientes deverão retirar as máscaras apenas no momento da ingestão de

KAofuatas
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alimentos e liquidos, sendo recomendável o fornecimento de sacos plásticos
descartáveis para o acondicionamento das mesmas, que deverão ser recolocadas no rosto
ao

final da

VII

alimentação;

- Fica obrigatória a higienização, a cada uso, das máquinas para pagamento com

cartão, com álcool em gel 70% ou utilização de proteções descartáveisentre usos;
VIII - Os estabelecimentos deverão fornecer equipamentos de proteção individual

(EPT's) adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente, incluindo
obrigatoriamente as máscaras para trabalhadores (sempre) e clientes (quando
necessário);
IX

Os

-

dispensadores

de

água

que

exigem aproximação

da boca para ingestao

(bebedouros), devem ser lacrados, permitindo-se o funcionamento apenas do
dispensador de água para copos descartáveis ou de uso pessoal:

XI-Deverão os estabelecimentos priorizar métodos eletrônicos de pagamento e, sempre
que possível, providenciar barreira de proteção fisica quando em contato com o cliente
(placa de acrílico ou face shield), principalmente nos momentos de atendimento e

pagamento. Promover o uso de canais de venda à distância;
XVII - Estão proibidas as atividades promocionais e eventos ou espaços que possam

gerar aglomeração de pessoas (eventos de inauguraço,

"Espaço Kids", sinucas e jogos

de mesa, etc);

XVIII - Todos os estabelecimentos deverão sinalizar as áreas de circulação interna
incluindo os espaços próximos a gondolas, prateleirase afins. e demarcar
distanciamento de 3 (três metros) para locais de fila;

XIV -0 acesso aos estabelecimentos do lado de fora também deverá sercontrolado por
senhas,

catracas

ou

através

de

colaboradores,

evitando

aglomerações

e

o

descumprimento das regras sanitárias recomendadas;

S1°- Fica determinada a obrigatoriedade para todos os estabelecimentos de aquisição
de aparelhos termômetros e a realização de aferição de temperatura de funcionários e
clientes, com restrição de entrada em caso da temperatura aferida ser superior a 37,50
sendo que os acompanhantes, independentemente da temperatura também estarão
sujeitos a restrição de entrada;

S20-Ficam proibidos shows e apresentações musicais.
S 3

Recomenda-se a suspensão de serviços de autoatendimento (self-service),

ofulas
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incluindo para påes e similares
S4-Recomenda-se que o fornecimento de alimentos por delivery seja estimulado entre
Os clientes.

S-Recomenda-se que as pessoas pertencentes aos grupos de risco e que apresentam
comorbidades abstenham-se. para segurança propria, de comparecer aos locais citados
neste artigo.

CAPITULOIV
DOS ATENDIMENTOS POR DELIVERY

Art. 6°- Ficam determinados

aos

serviços de Delivery:

- 0 transporte de refeiçðes prontas para o consumo imediato deverá ser realizado
logo apos o seu acondieionamento em equipamento de conservação a quente ou a frioe
sob temperatura que não comprometa a qualidade higiènico- sanitária do produto. em
embalagens lacradas e de material adequado ao contato com alimentos:
- Higienização das mãos do transportador com água e sabão ou álcool gel a 70%

com periodicidade minima a cada 2 horas, e sempre antes de pegar o produto para
entrega e após o recebimento pelo cliente, além da utilização de máscaras faciais
Não compartilhamento de capacetes ou outros itens de uso pessoal e higienizar
com álcool a 70% a caixa de transporte antes de colocar oproduto.

CAPÍTULOov
DAS ATIVIDADES FÍSICAS E DE DESPORTO

Art. 7- Ficam determinadas as seguintes regras para as atividades tisicas e desportivas
incluindo academias:
- E obrigatório o agendamento de horários, para evitar aglomeraçdes ea checagem

da temperatura dos frequentadores antes de adentrar academias e esp:aço de treinamento,
não sendo autorizada a entrada de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores, com
temperatura de 37,5° C ou mais nos locais de treino, além da utilização de máscaras

faciais:
II

- Se possível, instalar proteção (acrilica) entre equipamentos nasacademias
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I - Se houver rodizio entre os equipanmentos (não utilizaçâ0 simultänea). higienizar
entre as utilizaçdes;

-Adotar paràmetro míninmo de distanciamento de 3m para os exercicios aeróbicos;
- Fica recomendado ao estabelecimento o seu fechamento para limpeza completa a

cada duas horas de funcionamento;
VI

- Deverão ser

disponibilizados

profissionais para

higienizarem

OS

cquipamentos após eada utilização pelos usuários:
VII

As atividades desportivas e de recreação ao ar livre. bem eomo aquclas

desenvolvidas em academias ao ar livre estão autorizadas. desde que não exista contato
tisico entre os desportistas e os mesmos utilizem máscaras;
VII

- Recomenda-se

que

pessoas pertencentes

grupos de risc0 e que
apresentam comorbidades. abstenham-se, para segurança própria, de real1zarem
as

aos

atividades fisicas coletivas.

CAPÍTULO VI
DOS VELÓRIOS
Art.8

Apenas será permitida a realização de velórios com a presença de no máximo

de 30 (trinta) pessoas, desde que seja respeitada a distância linear de 3 (três) metros e a

capacidade de 10ms (dez metros quadrados) por pessoa, podendo haver revezamento
entre os participantes, salvo se por questões sanitárias não puder ser realizado.

Parágrafo Unico. Fica proibida a realização de velório nos casos em que o falecimento
tenha decorrido de COVID-19

ou

exista

suspeita de infecção.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 9

No caso de descumprimento das regras impostas neste Decreto. deve o

Municipio se valer do poder de policia, com base na excepcionalidade do momento e
nos termos de Lei Municipal, sujeitando o infrator, além de outras penalidades. às
sanções do Código Sanitário Municipal, como multa, fechamento copulsório. suspensäo

temporária de atividades e cancelamento do alvará sanitário do estabelecimento

RauTas
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Parágrafo único: Além das penalidades administrativas, os responsáveis pela infraçåo
as normas sanitárias podem responder penalmente por crime contra a saúde publica (art.

268, do Código Penal), após lavratura de Boletim de Ocorrência pela Policia Militar.

Art. 10-0 Poder Público Municipal delega poderes a todos os Agentes Sanitärios e de
Fiscalização, constituindo crime o desacato aos funcionáios públicos que estiverem no

exercicio de suas funções, conforme previsto no art. 331 do Codigo Penal.

CAPÍTUL0 VII

DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 11 - Os casos omissos que eventualmente não estiverem dispostos neste Decreto

Municipal deverão seguir as regras do Plano Minas Consciente.

Art. 12- Este Decreto entraráem vigor na data de 17 de abril de 2021.

Art. 13

Ficam revogadas as disposiçðes em contrário, especialmente aquelas que

tratam a matéria ora regulamentada de maneira diversa.
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