PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Estado de Minas Gerais
Gabinete do Prefelto
DECRETO NO3.833 DE 18 DE JUNHO DE 2021

DISPOE

SOBRE

AS

DELIBERAÇÖES DO COMITË

PLANO DE
SAUDE
PREVENÇAO E CONTIGENCIAMENTO EM
EVITAR
PARA
ESTABELECE

EXTRAORDINARIO

GESTOR

DO

MEDIDAS URGENTES
A DISSEMINAÇÃO DA INFECÇAO HUMANA
E DA
PELO NOvo CORONAVIRUS (cOVID-19)
E

OUTRAS PROVIDENCIAS.
de Minas Gerais,
O Prefeito do Municiplo de Brasilla de Minas, Estado
e
art. 77, inciso I,
art. 144, inciso VI,
no uso d e suas atribuições legais, nos termos do
alineas"e"e "n'" da Lei Orgánica Municipal, do art. 30, I e art. 196, da Constituição
Federal, e da Lei Federal n° 13.979/20,

decidiu

CONSIDERANDO decisão do STF, no julgamento da ADIn° 6341, que
e Unido
pela competência concorente de Estados, Distrito Federal, Municipios

no combate ao COvID-19;
CONSIDERANDO que o

contágio pelo COVID-19 está direfamenfe

relacionado à circulação de pessoas;
CONSIDERANDO que cabe ao Municipio, mesmo após a adesão ao
a
Retomando a economia do jeito certo", regulamentar
plano "Minas Consciente
eficiëncia
a
Circulação de pessoas c o m base nas suas particularidades, para garantir
do combate ao virus;

cONSIDERANDO a atual classificação na onda vermelha do
programa Minas Consciente, fanto pelo critério macroregional quanto microrregional;
cONSIDERANDO a
medidas conforme análise da situaç o

necessidade d e constante adequação das
epidemiologica municIpal;

cONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 3.639. de 16 de março de
2020, que, dentre outras providências, institui o Comifë Exfraordinário Gestor do Plano

de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19;

CONSIDERANDO as deliberações e recomendações emitidas pelo
Comitê Extraordinário Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde
do COVID-19, do dia 19 de abril de 2021;

CONSIDERANDO Os princípios da motivação, razoabilidade e
de precaução condizentes
de
a

proporcionlidade, que justificam tomada

medidas

com o à "onda vermelha" do Plano Minas Conscienie,

Pelas rozoes expostas, torna-se necessário apicar regras adicionais
de proteção contra a disseminação do agente viral, ao passo que Municipio

permanecerá no Plano "Minas Consciente, assim,
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DECRETA:
Art. 19

Além dos Protocolos especificos aplicáveis às atividades
cidodaos deverGo

trabalhadores. empregodores, alunos
TOdos os gerais
diretrizes
do Plano "Minas Consciente", nos aspectos de
e

ooservr

as

Limpezae Higenzaçöo,

Proteçáo e Uso de Móscaras. assim como Disianciamento e lsolamenio.

Parágrafo Unlco E

de responsabilidade da adminisfração do
do Plano "Minas
empreendimento ou atividade a observåncia dos protocolos
inclusve na
Consciente e demais regros adicionais do poder público municipal,
atividade informal, devendo providenciar ampla divulgação.
Art. 2°

Conforme Deliberado, o Municipio de Brasilia de Minas

continuará no Plano "Minos Consciente". onde todos os serviçcs., comercios
afividades

ou

empreendimentos,

da
"ondavermelha",
do "COVID-19".

públicos ou privados, deverão aplicor
os Protocolos
a disseminação

além das regras adicionais de proteção contra

S 1° Durante o Protocolo restritivo, "onda vemelha" do Plano

"Minas

Consciente"

para

todos

os

serviços,

comércios, atvidades

ou

empreendimentos. públicos ou privados, as seguintes medidas deverão ser aplicadas:
IProibido o funcionamento, com público presencial, de
quaisquer atividades económicas, assistenciais e culturas, no

periodo entre 22h00e 05h0

exceto nas atividades de

operacionalização internd e nas afividades comerciais que se

realizarem por meio de aplicafivos, internet, telefone ou outros

instrumentos similares de

entrega

de

mercadorias em

domicilio:
A retirada em balcão para todas as afividades comerciais será
pemitida entre 05h e 22h;

Il

Não se aplica restrição de horário de funcionamento nas
afividades e serviços descntos no artigo 6° e

Deliberacao
COvID-19:
IV.

Estaduol

n

7°.

3° da

130/21 do Comitê Extraordináio

Priorizar o "teletrabalho" aos funcionários:

V.
Vi

o
Proibir
autoatendimento pelo cliente "self service";
Realizar atendimento somente mediante ogendamento

VIl

(serviços e atendimenfos pesoais):
O cliente deve ser questionado previamente (de preferência
ao telefone, quando for marcar seu atendimento). se
apresenta sintomas respiratórios, se está em isolamento ou

VIll

quarentena em decoTência do COvID-19 e, em caso positivo,
não poderá ser atendido;
de funcionários e
aferição

Reolizar

obrigatória de temperatura

clientes, com restrição de entrada em caso da temperatura

aferida

ser

superior

37.5.

Os

acompanhantes.
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sujeitos

à

restrição

de entrada.
fambem deverá

medidas do parágrato anterior,

Além das

S2°

estarão

também

temperatura,

da

independentemente

ser

aplicado nos estabelecimentos

(uma)

ingresso d e apenas

o

Peminr

minimo de

1,5

USo ODrgolono

de

distanciamento

(quafro) metros quadrados,
(um metro e melo) entre as
mascaras

e

pessoOs,

disponibilzaçao de

alcool em gel

no
permanencia devera ser apenas

atendimento,
Disponibllizar

tempo

707%,

cuja

necessanio a o

de

confrole

para

funcionános

4

cada

a

pessoa

acesso,

dos USuaios quanto a
organização das filas, onenfação
distanciamento minimo, alem
utilzação de máscara facial e
de disponibilizar itens de proteção e higienizaçao
l-

funCionários

DIsponibilizar

organização das

acesso,

usuániOs quanto à

dos

orientação

filas,

de

confrole

para

alèm
de máscara faciale distanciamento minimo,
de disponibilizar itens de proteção e higienzaça0.

ufilzaçáo

deverão manter
Kestaurantes, bares, Ianchonetes e similares
máximo, distantes 1,5 (um
mesas c o m 4 (quaro) cadeiras no

mefro

meio)

e

em

todas

vedado

direçóes,

as

entretenimento;
O Comércio ambulante deverá observar

as

regras

do inciso

anterior

VI-

Proibida

Juninas,

redizaçao de eventos

a

logradouros

em

em

geral,

inclusive testas

publicos (vis, praças, calçadas,

passeios etc.) e locais de uso comum
VIl

Proibida

a

VIll

Clubes sociais e

presença

reaização

e

espetaculos

com

ou espectadores);

recreafivos deverão observar os Protocolos

para
de

presença

competições

publico (forcedores

de

ESpecificos

de

cada

aividade

(torcedores

publico

serviço,

OU

vedada

espectadores)

OU

em

atividades desportivas.
Art. 3°
centros de ginástica

e

Fica autorizado o funcionamento diário das academias, dos
doS

demais

estabelecimentos

de

condicionamento

fisico.

observando-se as seguintes medidas:
Torna-se obrigatórioo agendamento de horário;

ocupação

Limitação

de

exceder

limite de 05

do estabelecimento

a

30% (trinta

e
tendo por base 01 (um) cliente
por cento) da área freinável
a cada 04 m
(quatro mefros quadrados) uteis, ndo podendo
o

distäncia

(cinco)

alunos por horano;

minima de

~2

m

(dois metros) entre

Observar

a

clientes e

e
funciondnos, inclusIve nas tias de enfrada

saida

das respectivas cademias,
Não ulfrapassar 60 (sessenta) minutos denfro da academia.
incluindoo periodo de froca de vestuano;
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Realizar higienização e desinlecção de objetos e superficies

tocados com trequência pelos clientes e pelos funcionórios.
enfre um usuário e oufro

VI

Toda higienização e desinfecção de objelos e superficies da

academio devem ser realzados por profissional utilizando

Equipomentos de Proteção IndividualEPs, como luvas,
moscaras, óculos de proleção e roupa de uso exclusivo no

trabalho:

VIl-

Reduzir a rotatividade nos aparelhos/equipamentos durante

clientes disponibillzar

o aluno alcool 0%

e
os Ireinos dos
para
(sefenta por cento) para higienização apos cada utilizaça0

VIl.

Realizar a limpeza das superficies com defergenfe neutro
seguida da desinfecção com soluções desinfetantes,
podendo ser à base de cloro, álcoois, alguns fenÓis e dlguns
odoforo5 e o quaternário de amônio Ou outro desinfefante

padronizado

regularizado
ANVISA;
IX

pelo estabelecimento. desde que seja
junto à Agëncia Nacional de Vigiåncia Sanitáia

Não comparilhar objetos de uso pessoal, como garafas de

agua
e iodlhas,
Impedir a realzação

de afividades fisicas de pessoas

consideradas do grupo de risco, conforme especiticado pelo
Ministério da Saúde;
Art. 4 - Permiftida realzação de reuniðes de natureza familiar e
social restrifos, com 30 (trinta) pessoas no máximo, em observäncia ás medidas
sanitárias gerais.

S1-Salvo exceções expressas na presente Deliberação, o publico
máximo pemitido será de 30 (trinta) pessoas para eventos em geral, pemanecendo
proibido realzar:

devido

"Show musical"

ao

aglomeração
de pessoas
Encontro ou
de som
disputa

grande

potencial

de

automotivo

"Motocando, "MotochuTasco", vaquejadas, cavalgadas e

demais eventos similares.

20-A realização de eventos em geral nos espaços de eventos

privados estão suspensas, cuja autorização para funcionamento dependerá das

seguintes condiçóes

Autorizaçào da Coordenação da Fiscalização Municipal
Covid-19
ldentificação do proprietário do eslabelecimento e do
nomes completos, CPF ou
pelo evento,

responsável
CNPJ e telefones

com

para contato;

Nome e endereço do local de evento;

V-

Lisfa de 1odos os Participantes do evento, com nomes

completos, números de ldentidade e/ou CPF.
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VSolicitação da autorização, instruida pelos demais requisitos
0
atraves
SUpracitados
e-mdi

saude@brasliademinas.mg.gov.br
antecedência.

com

02

dias de

(dois)

S b o indererimento da autorizaçao para redli1Zaçao de eventos
em espaços de eventos privados caberá recurso ao Secretário Municipal de Saúde.

Art. 50 Recomenda-se às agências bancárias a amplação no
norario de atendimento público presencial com objetivo de evitar aglomeraç o

de

pessoas.
Parágrafo Unico -

Agências bancárias, c o r e s p o n d e n t e s bancários

e agencia do INSS Serão responsáveis pela organização das filas e orientação dos
USUanos quanto à ufilzação de máscara facial e distanciamento minimo.

Art 6- Nas Atividades Religiosas e nos Velóios com presença de

publico

deverão ser aplicadas a

seguintes medidas

Ufilização obrigatória de máscara facial, exceto para ato
especitico em que seja necessária a refirada momentänea,
maniendo o devido disianciamento;

Publico permitido no limite de 30 % (trinta
capacidade total do estabelecimento;

cento)

por

da

Distanciamento minimo de l,5 (um mefro em meio) metros
enfre os USUarios;

IV.

de
Maximo
0 (trinfa) pessoas para
devendo ser disponibilizado assentos.

V.

Máximo

de

l0 (dez)

pessoas

aivicade

nos5

ao

velórios,

ar

livre,

admitido

revezamento e caixão com cadóver totalmente lacrado.

Art. 7

Pemitida a retomada das aulas presenciais na rede

paricular de ensino, através do sistema hibrido, conforme cronograma, regrase

Criférios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, além da observância
ao Protocolo Sanitário do Comitë Estadual.
Parágrafo Unico -

Além d a aplicação das disposições d o "caput",

a retomada das aulas presenciais na rede püblica de ensino, somente poderá iniciar

com o avanço do Municipio à "onda amarela" Ou "onda verde" do Plano Minas

Consciente e em observåncia aos profocolos sanitários do Comitêê estadual, conforme
cronograma estabelecido pela Secrefaria Municipal de Educação.

Art. 8° Por decisão cautelar do Comite Extraordinário Gestor do
Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, independente da
sangão administrativa ou penal cabivel, o descumprimento de medida sanitária

prevista no Plano "Minas Consciente" e nas normas do Municipio, após notificação dos
fiscais do Municiplo ou da Policia ilifar, poderá acametar multa e/ou suspensão no

funcionamento do corespondente estabelecimento pelo prazo de até 15 (quinze)
dias, proTOgÓvel por igual periodo.
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Art. 99

revogadas

as

disposições

Esse Decreto entra
em

contrário,

e

vigor na data de sua publicaçao.
vigorarå enquanto perdurar o estado de
em

emergência causado pelo Coronavirus. responsável pela Pandemia
ped
Organzação Mundial de Saúde ou até nova Deliberação do Comite declardda
Extraordinário.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE
Prefeitura Municipal de Brasilia de Minas/MG, 18 de junho de 2021

MARCUS VINICIUSdeFERREIRA CARVALHO
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