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Confirma a progressão do Município de
Formoso da Onda Roxa para a Onda Vermelha
no âmbito do Plano Minas Consciente do
Governo do Estado de Minas Gerais; estabelece
novas medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento A. pandemia de doença infecciosa
viral respiratória (Covid-19/Novo Coronavirus)
no âmbito do Município de Formoso em
consonância com a Onda Vermelha, com
ajustamento à realidade local e com base no
Principio da Autonomia Municipal e dá outras
providências.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSO, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelos artigos 80,
inciso III, 81, inciso XI, 124, inciso I, alínea "j", da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.416, de 23 de
dezembro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à Covid-19, com medidas
sanitárias visando a proteção A. coletividade,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.470, de 25 de
janeiro de 2021, que estabelece novas medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento
pandemia de doença infecciosa viral respiratória (Covid-19/Novo Coronavirus) no âmbito
do Município de Formoso em consonância com o Plano Minas Consciente,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.486, de 22 de
fevereiro de 2021, que estabelece novas medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento A. pandemia de doença infecciosa viral respiratória (Covid-19/Novo
Coronavirus) no âmbito do Município de Formoso em consonância com a Carta de
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Recomendação n.° 3, de 18 de fevereiro de 2021, da Associação dos Municípios do
Noroeste de Minas — Amnor e dá outras providências,
CONSIDERANDO as prorrogações de prazos de vigência da Onda Roxa,
determinadas pelos Decretos Municipais ns.° 1.508, de 29 de março de 2021 e 1.510, de 31
de março de 2021,
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública declarado por meio do
Decreto Municipal n.° 1.509, de 29 de março de 2021,
CONSIDERANDO que a Microrregido de Unai progrediu para a Onda Roxa,
conforme divulgação no site https://www.mg.gov.br/minasconsciente, nos termos do
disposto na Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 n.° 147, de 9 de abril de 2021,
CONSIDERANDO o comprometimento do sistema de saúde público da
Região Noroeste de Minas, sopesada a ampliação de oferta de leitos para tratamento de
pacientes com Covid-19 na Microrregião de Unai, por meio da recente instalação de
Hospital de Campanha em Unai, porém o comprometimento de leitos de UTI ainda é
latente,
DECRETA:
Art. 1° Fica confirmada a progressão do Município de Formoso da Onda Roxa
para a Onda Vermelha, nos termos do disposto no artigo 21 do Decreto n.° 1.470, de 5 de
janeiro de 2021, em decorrência do enquadramento da microffegião de Unai na Onda
Vermelha do Plano Minas Consciente, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Os serviços e atividades essenciais a seguir especificados poderão
funcionar observando-se os protocolos sanitários do Plano Minas Consciente e do
Município de Formoso:
Art. 3° Durante a vigência da Onda Vermelha, somente poderão funcionar as
seguintes atividades e serviços essenciais, observado, no entanto, o disposto neste Decreto e
a flexibilização condicionada de serviços não essenciais, e seus respectivos sistemas
logísticos de operação e cadeia de abastecimento e fornecimento:
I — setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e
consultórios;
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II — indústria, logística de montagem e de distribuição, e comércio de
fármacos, farmácias, drogarias e áticas, materiais clínicos e hospitalares;
III — hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, de água mineral e de alimentos para animais, sendo que, em todos os
casos, não poderá haver consumo de bebida alcoólica no local;
IV — produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
V — distribuidoras de gás;
VI — oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e
revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas
agrícolas e afins;
VII — restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;
VIII — agências bancárias, casas lotéricas e similares;
IX — cadeia industrial de alimentos;
X — agrossilvipastoris e agroindustriais;
XI — telecomunicação, Internet, imprensa, tecnologia da informação e de
processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de
hardware, software, hospedagem e conectividade;
XII — construção civil;
XIII — setores industriais;
XIV — lavanderias;
XV — assistência veterinária e pet shops;
XVI— transporte e entrega de cargas em geral;
XVII — call center;
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XVIII — locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas
agrícolas e afins;
XIX — assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações,
edificações e atividades correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidráulico;
XX — controle de pragas e de desinfecção de ambientes;
XXI — atendimento e atuação em emergências ambientais;
XXII — comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de
equipamentos de proteção individual — EPI e clinico-hospitalares, tais como tecidos,
artefatos de tecidos e aviamento;
XXIII — de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria
jurídicas;
XXIV — relacionados á. contabilidade;
XXV — serviços de conservação e limpeza, domésticos e de cuidadores e
terapeutas;
XXV — órgãos públicos, serviços postais e cartórios.
XXVI — hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para uso de
trabalhadores de serviços essenciais, como residência ou local para isolamento em caso de
suspeita ou confirmação de Covid-19;
XXVII — atividades de ensino presencial referentes ao Ultimo período ou
semestre dos cursos da área de saúde; e
XXVIII — transporte privado individual de passageiros, solicitado por
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.
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Art. 3° Os serviços não essenciais poderão funcionar sob restrições e retomada
consciente e condicionada, na forma especificada neste artigo aplicável, inclusive, a
determinados serviços essenciais.
§ 1° Os restaurantes poderão funcionar com 50% (cinquenta por cento) da
respectiva capacidade maxima permitida no alvará de funcionamento, observado o
distanciamento social mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas, com limitação de duas
pessoas por mesa, ressalvadas quando da mesma base familiar, devendo, ainda, ser
observado o uso obrigatório de luvas descartáveis no caso de self-service.
§ 2° Os bares, botecos, choperias, distribuidoras e quiosques poderão
funcionar com 50% (cinquenta por cento) da respectiva capacidade máxima do ambiente
externo, desde que distribuídas as mesas em Area externa, ao ar livre, com distanciamento
social mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas, com limitação de duas pessoas por mesa,
ressalvados quando da mesma base familiar, vedada a junção de mesas, entendido que o
atendimento deverá se dar com os clientes sentados em seus respectivos lugares, observado
o horário máximo de funcionamento de 23h (vinte e três horas). Após esse horário, o
funcionamento dar-se-á apenas sob o sistema de delivery (tele-entrega).
§ 3° As lanchonetes, padarias, sorveterias, açaiterias, pizzarias, lojas de
conveniência e similares, poderão funcionar com 50% (cinquenta por cento) da respectiva
capacidade máxima do ambiente externo, desde que distribuídas as mesas em Area externa,
ao ar livre, com distanciamento social mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas, com
limitação de duas pessoas por mesa, ressalvados quando da mesma base familiar, vedada a
junção de mesas, entendido que o atendimento deverá se dar com os clientes sentados em
seus respectivos lugares, observado o horário máximo de funcionamento de 23h (vinte e três
horas). Após esse horário, o funcionamento dar-se-á apenas sob o sistema de delivery (teleentrega).
§ 4° As lojas de vestuários, calçados, confecções, eletroeletrõnicos, papelaria,
lojas de livros, discos e revistas, lojas de roupas, bijuterias, perfumaria, joias, calçados, e
artigos de viagem, comércio de itens de cama, mesa e banho, lojas de móveis e lustres, lojas
de brinquedos, e lojas de departamento e duty free, imobiliárias, autoescolas e cursos de
pilotagem e feiras livres, poderão funcionar, desde que com 50% (cinquenta por cento) da
respectiva capacidade maxima permitida no alvará de funcionamento, observado o uso
obrigatório de máscaras, o distanciamento social mínimo de 2m (dois metros) entre as
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pessoas, adoção de bloco reduzido de acesso de clientes por vez no estabelecimento
(máximo de 10 clientes atendidos por vez), admitida, ainda, a venda online, inclusive por
meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, bem como sendo
permitida entrega de mercadorias em domicilio.
§ 5° As agências bancárias e estabelecimentos lotéricos e postais deverão
promover a demarcação de distanciamento de 2m (dois metros) entre as pessoas/clientes,
com adoção de bloco reduzido de acesso de clientes por vez no estabelecimento (máximo de
10 clientes atendidos por vez), bem como poderão realizar, facultativamente, medição de
temperatura por meio de termômetro infravermelho sem contato, de clientes que estejam
adentrado ao respectivo estabelecimento, com observância de todas as medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento à Covid-19.
§ 6° Os salões de beleza, barbearias e similares deverão realizar os seus
atendimentos por meio de horários pré-agendados, com atendimento de somente um cliente
por vez ou, no caso de mais de uma sala ou cadeira, observando-se o distanciamento
mínimo de 2m (dois metros) e o uso obrigatório de máscaras.
§ 7° o funcionamento das academias e similares deverá observar a restrição de
50% (cinquenta por cento) da respectiva capacidade do estabelecimento, sendo permitida
uma pessoa por 4m2 (quatro metros quadrados), com a devida observância de medidas e
protocolos sanitários, proibidas, no entanto, aulas e atividades coletivas, devendo ser
observado o sistema de bloco reduzido de clientes por vez (máximo de 10 clientes por
horário de atendimento).
§ 8° No caso de hotéis, pousadas, pensões e similares, será permitido o
funcionamento condicionado:
I — limitação da ocupação a 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade do
estabelecimento;
II — distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas ao servir
alimentação em área comum e coletiva, sendo obrigatório o uso de luvas descartáveis e
vedado o consumo de bebidas alcóolicas em locais comuns; e
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III — limitação da acomodação de até 2 (dois) hóspedes em cada quarto,
proibida a hospedagem para fins turísticos e de passeio, dando-se preferência para
acomodação de integrantes de serviços e atividades essenciais.
§ 9° Os hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues,
peixarias, hortifrutigranjeiros, deverão observar a restrição de 50% (cinquenta por cento) da
respectiva capacidade do estabelecimento, com demarcação e sinalização de distanciamento
de 2m (dois metros), uso obrigatório de máscaras e higienização preventiva com álcool em
gel, e observância das demais medidas e protocolos sanitários, e adoção de bloco de acesso
reduzido de clientes por vez.
§ 10. 0 funcionamento de cursos livres profissionalizantes, de capacitação ou
congêneres (atividades extracurriculares) somente poderá ocorrer se observados os seguintes
critérios:
I — preferência para o Ensino A. Distância, não presencial;
II — caso a opção seja pelo ensino presencial, observar os seguintes critérios:
a) limitação da participação a até 20 (vinte) alunos por horário do curso, desde
que observado o necessário distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre os alunos e
proporção de uma pessoa a cada 4m2 (quatro metros quadrados);
b) disponibilização, pela empresa ou responsável pela promoção do curso, de
gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para higienização de todos os presentes;
c) utilização obrigatória de máscaras para todos os participantes, incluindo,
ainda, protetor facial para os instrutores;
d) recomendação para a realização de medição de temperatura por meio de
termômetro infravermelho sem contato, de pessoas que estejam adentrando ao
estabelecimento de realização do curso profissionalizante, vedado o acesso daqueles que
apresentarem quadro febril característico de Covid-19;
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e) adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da Covid19, especialmente limpeza e desinfecção de todos os assentos e superficies expostas como
maçanetas, mesas, cadeiras, balcões, corrimãos, interruptores, sanitários, pisos, e áreas
comuns com produtos adequados e padronizados antes e após cada realização de curso
profissionalizante; e

O manter janelas e portas abertas durante todo o período de realização do
curso profissionalizante.
§ 11. As celebrações religiosas ou congêneres de quaisquer denominações, fé,
culto ou credo, deverão observar o regime de funcionamento condicionado disposto no
Decreto Municipal n.° 1.470, de 2021, e especialmente o seguinte:
I — limitação da entrada de fiéis/membros a 60% (sessenta por cento) da
capacidade máxima do estabelecimento religioso, observada a capacidade de 4m2 (quatro
metros quadrados) por pessoa;
II — posicionamento de bancos ou cadeiras no recinto religioso com
observância do distanciamento social linear, inerente à Onda Roxa, de 3m (três metros)
entre pessoas, ressalvados os fiéis integrantes do mesmo grupo familiar residente no mesmo
domicilio, recomendando-se, todavia, no caso de poltronas ou cadeiras manter uma poltrona
ou cadeira vazia ern ambos os lados ou entre os presentes e os fiéis/membros em fileiras
alternadas e no caso de bancos, manter o distanciamento mínimo adequado entre as pessoas
e utilizar bancos em fileiras alternadas;
III — disponibilização, pela autoridade religiosa competente, de gel
hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para higienização de todos os presentes na
celebração religiosa;
IV — utilização obrigatória de máscaras para todos os participantes;
V — recomendação de não utilização de microfones ou, se necessário o uso,
que seja disponibilizado maior quantitativo de microfones para evitar compartilhamentos
imotivados dos instrumentos e que o seu uso ocorra com máscaras para evitar a
disseminação de goticulas nos aparelhos, devendo haver a higienização dos mesmos no
intervalo de uso entre os fiéis/membros, bem assim a higienização das mãos, com álcool em
gel a 70%, antes e após o uso do microfone, aplicando-se, no que couber, ao uso de outros
(38) 3647-1552 ®
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VI — recomendação para a realização de medição de temperatura por meio de
termômetro infravermelho sem contato, de pessoas que estejam adentrando ao
estabelecimento religioso, vedado o acesso daqueles que apresentarem quadro febril
característico de Covid-19;
VII — impedir contato fisico entre os fiéis/membros, como oração com
imposição de mãos, abraços, cumprimentos com as mãos, dentre outras formas ensej antes
de contato fisico imotivado;
VIII — organizar a entrada e a saída de fiéis/membros objetivando evitar
aglomerações, inclusive no patio, nas entradas e proximidades dos templos e igrejas;
IX — adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da
Covid-19, especialmente limpeza e desinfecção de todos os assentos e superficies expostas
como maçanetas, mesas, instrumentos musicais, balcões, corrimãos, interruptos, sanitários,
pisos, e áreas comuns com produtos adequados e padronizados antes e após cada celebração
religiosa;
X — manter janelas e portas abertas durante todo o período de celebrações
religiosas, com designação, no entanto, de pessoa para funcionar como porteiro para
controle do acesso; e
XI — na realização da Santa Ceia, Sagrada Eucaristia ou evento congênere,
recomenda-se fornecer pão e vinho ou hóstia consagrada, conforme cada caso, de forma
individualizada, sem compartilhamento de copos que se recomenda sejam descartáveis e
nem contato fisico.
§ 12. Na realização de velórios, deverá ser observado o protocolo sanitário
previsto no Decreto Municipal n.° 1.470, de 2021, todavia, com as seguintes alterações
pontuais:
I — adoção de bloco de acesso rotativo a velórios, com limite máximo de 10
(dez) pessoas por bloco;
II— fixação de prazo máximo de 8h (oito horas) de duração; e
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III — será admitido o cortejo fúnebre, por meio de veículos, inclusive em
velórios de pacientes confirmados com o virus da Covid-19, desde que observadas todas as
normas de proteção sanitária, e o sepultamento observe o disposto na Nota Técnica n.°
19/SES/SUBVS-SVS-DVSS/2020, da Diretoria de Vigilância em Serviços de Saúde da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
§ 13. As pessoas praticantes de caminhadas esportivas/lazer e de ciclismo
deverão efetuar essa prática, de forma individualizada, evitando a atividade em grupos, e
mantendo-se distanciamento preventivo de 2m (dois metros) para as demais pessoas,
utilizando-se, obrigatoriamente, máscaras de proteção facial especificas para o tipo de
atividade praticada.
§ 14. Ficam proibidas:
I — a realização de eventos coletivos de entretenimento, serestas, shows, jogos,
música ao vivo, sons de qualquer natureza ou quaisquer outros meios de entretenimento
festivo público ou particular, como boates, casas noturnas, clubes, tanto na zona urbana
quanto na zona rural;
II — a prática de eventos esportivos em campos de futebol, ginásios, quadras e
demais espaços que ensejem aglomerações de pessoas;
III — o oferecimento de músicas ao vivo em estabelecimentos, como bares,
restaurantes e similares; e
IV — espaço kids e de brinquedos em estabelecimentos, devendo esse tipo de
espaço ser desativado provisoriamente.
Art. 4° Fica retomado, a partir de 13 de abril de 2021, o expediente ordinário
administrativo da Prefeitura de Formoso, de 8h (oito horas) as 11h (onze horas) e de 13h
(treze horas) às 17h (dezessete horas), admitido, porém, o atendimento ao público apenas no
período matutino (8h às 11h), observadas todas as normas sanitárias de proteção, como uso
obrigatório de máscaras, higienização preventiva das mãos e distanciamento social.
Art. 5° Sem prejuízo do disposto neste Decreto e nos decretos municipais
ainda vigentes, deverá ser observado o seguinte protocolo sanitário:
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I — vedar o acesso a seus estabelecimentos de funcionários, consumidores e
usuários que não estejam utilizando máscaras de proteção facial;
II — realizar, facultativamente num primeiro momento, medição de
temperatura por meio de termômetro infravermelho sem contato, de funcionários,
consumidores e usuários que estejam adentrando a seus estabelecimentos, vedado o acesso
daqueles que apresentarem quadro febril característico de Covid-19;
III — estabelecer horários especiais e determinados para atendimentos
exclusivos a clientes que pertençam a grupos de riscos, especialmente pessoas com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos ainda não imunizados, gestantes, lactantes e pessoas
com doenças crônicas;
IV — disponibilizar preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento) para
higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior circulação de funcionários e
usuários (recepção, balcões, saídas de vestuários, corredores de acessos as linhas de
produção, refeitório, área de vendas, etc.), sem prejuízo da higienização das mãos com água
e sabão com periodicidade minima de a cada 2h (duas horas), ou a qualquer momento
dependendo da atividade realizada ou quando em contato com o cliente, incluindo antes e
após a utilizar maquinas de cartões de credito;
V — intensificar a limpeza das superficies dos ambientes com detergente
neutro (quando o material da superficie permitir), e, após, desinfeccionar com álcool em gel
a 70% (setenta por cento) ou solução de água sanitária 1% (um por cento), ou outro
desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o tipo de material;
VI — desinfetar com álcool em gel a 70% (setenta por cento), várias vezes ao
dia, os locais frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas, telefones,
teclados de computador, corrimões, controle remoto, máquinas acionadas por toque manual,
elevadores e outros;
VII — disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água,
sabão liquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento de pedal;
VIII — orientar a higienização das mãos e antebraços dos manipuladores de
alimentos que deve ser realizada com água, sabonete liquido inodoro e agente antisséptico
após a secagem das mãos em papel toalha (preferencialmente álcool gel a 70% ou outro
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IX — manter locais de circulação e areas comuns com os sistemas de arcondicionado limpos (filtros e dutos);
X — manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas
abertas) sempre que possível;
XI — garantir a distancia minima de 2m (dois metros) entre os funcionários,
inclusive nos refeitórios, com a possibilidade de redução para até 1 (um) metro no caso de
utilização de Equipamentos de Proteção Individual — EPIs que impeçam a contaminação
pela Covid-19;
XII — indicar o uso de toalhas de papel não reciclado e lixeira acionada sem
contato manual;
XIII — fornecer Equipamentos de Proteção Individual — EPIs adequados para a
atividade exercida e em quantidade suficiente. Caso a atividade não possua protocolo
especifico deverá ser fornecido no mínimo mascara de proteção facial aos trabalhadores;
XIV — providenciar barreira de proteção fisica quando em contato com o
cliente;
XV — fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja
necessário o compartilhamento, por exemplo, de EPIs, copos, utensílios de uso pessoal,
telefones, fones, teclados e mouse;
XVI — evitar reuniões de trabalho presenciais;
XVII — estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água,
evitando, assim, o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
XVIII — adotar trabalho remoto, sistemas de escalas, revezamento de turnos e
alterações de jornadas, quando o exercício da função pelos funcionários permitir, para
reduzir contatos e aglomerações;
XIX — promover o acesso controlado ao estabelecimento
empresarial/comercial para evitar aglomerações de pessoas;
(38) 3647-1552
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XX — demarcar com sinalização no lado externo do estabelecimento a
distância de 2m (dois metros) para o adequado posicionamento dos clientes que ficarem nas
filas aguardando para adentrar ao estabelecimento;
XXI — demarcar com sinalização nas Areas de circulação interna dos
estabelecimentos a distância de 2m (dois metros) que deve ser mantida entre um cliente e
outro;
XXII — demarcar, com sinalização, a circulação interna, com fluxo
determinado para a entrada e saída;
XXIII — afixar cartazes no interior do estabelecimento e em locais estratégicos
com informações sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento ao Novo
Coronavirus, inclusive previstas neste Decreto.
XXIV — adoção obrigatória de sistema de acesso controlado aos
estabelecimentos, com formação de bloco reduzido de acesso dos clientes e determinação
para que não haja a permanência imotivada dos consumidores no estabelecimento
empresarial;
XXV — limitação de entrada dos clientes em 50% (cinquenta por cento) ou
outro percentual estabelecido expressamente neste Decreto, relativo A capacidade de público
do respectivo estabelecimento comercial/empresarial;
XXVI — adoção obrigatória do sistema de rodízios e revezamentos de turnos
nas jornadas de trabalhos dos empregados e colaboradores dos estabelecimentos
empresariais e comerciais para evitar fluxos, contatos e aglomerações, com disponibilização
aos trabalhadores de todos os Equipamentos de Proteção Individual — EPIs exigidos e
observância de normas atinentes A. segurança do trabalho, além da adoção de trabalho
remoto, se possível, para empregados da Area administrativa;
XXVII — disponibilização, pelo empresário ou comerciante, de gel
hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para higienização de todos os clientes e
empregados, bem como disponibilização de lixeiras com tampa acionada por pedal, sabão
liquido e papel toalha nos sanitárias, estando proibida a utilização de toalhas de tecidos,
disponibilizando-se, ainda, copos, pratos e talheres descartáveis ou promover orientação
para o não compartilhamento desses utensílios;
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XXVIII — utilização de máscaras cirúrgicas em caso de necessidade de uso por
algum empregado ou cliente;
XXIX — intensificação de medidas de limpeza, desinfecção e higienização de
superficies, equipamentos e demais componentes do ramo empresarial;
XX — manutenção dos ambientes ventilados, porém evitando-se o uso de
condicionadores de ar;
XXI — adoção do regime de tele trabalho para empregados integrantes de
grupos de riscos da Covid-19, notadamente pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de
idade ainda não imunizados, ou redução de jornada semanal de trabalho; e
XXII — comunicação às autoridades sanitárias a ocorrência de empregados e
clientes com sintomas característicos da Covid-19 para as providências sanitárias
competentes, notadamente medida de isolamento domiciliar.
Art. 7° Em caso de descumprimento de qualquer das medidas previstas neste
Decreto, o Poder Executivo, após a promoção de medidas educativas e de
conscientização sanitária, de orientações acerca deste novo Decreto e de notificação
prévia que tenha sido desatendida, aplicará as seguintes sanções:

•

I — multa de R$ 100,00 (cem reais), elevada a R$ 200,00 (duzentos reais) em
caso de reincidência, tratando-se de infração cometida pelo cidadão em geral;
II — multa de R$ 300,00 (trezentos reais), elevada a R$ 600,00 (seiscentos
reais), em caso de reincidência, tratando-se de estabelecimentos empresariais/comerciais; e
III — suspensão, interdição ou cassação de licença ou alvará, no caso de
estabelecimentos empresariais/comerciais, de acordo corn a gravidade e o potencial lesivo
das infrações.
§ 1° 0 produto de eventual arrecadação das multas previstas neste artigo será
revertido para o financiamento de medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento ao
Novo Coronavirus de que trata este Decreto.
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§ 2° Observados os respectivos âmbitos de competências, os procedimentos de
fiscalização, repressivos, ostensivos e de conscientização sanitária serão adotados pelo setor
de fiscalização de que trata este Decreto.
§ 3° As medidas adotadas neste artigo não excluem outras ações
fiscalizatórias, nem exime o infrator das demais sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis, inclusive o crime tipificado no artigo 268 do Código Penal que prevê como crime
contra a saúde pública (infração de medida sanitária preventiva) infringir determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, como é
o caso da Covid-19.
Art. 8° São órgãos responsáveis pela fiscalização das vedações,
determinações, restrições e práticas sanitárias impostas no âmbito do enfretamento da
pandemia da Covid-19 de que trata este Decreto;
I — a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, a Secretaria Municipal da
Saúde, por meio de suas autoridades sanitárias, nos termos do disposto no parágrafo único
do artigo 7° da Lei n° 13.317, de 1999; e
II — os órgãos municipais de fiscalização do funcionamento dos
estabelecimentos e atividades socioeconômicas, da Area de posturas e de vigilância e
controle sanitário.
Art. 9° É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a
ocorrência, comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, nos termos do
disposto no artigo 29 da Lei n° 13.317, de 1999.
Art. 10. As medidas e normas fixadas neste Decreto vigorarão até eventual
progressão ou regressão de onda dentro do Plano Minas Consciente, quando será editado
novo decreto.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Formoso, 12 de abril de 2021; 58° da Instalação do Município.
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