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DECRETO Nº1791
Nº
DE 14 DE MAIO DE 2021.
2021
Dispõe sobre a classificação do
município de Doresópolis-MG
Doresópolis
na
“ONDA VERMELHA” DO “PLANO
MINAS CONSCIENTE” e dá outras
providências.
O Chefe do Poder Executivo do Município de
Doresopólis – MG, SR. ELITON LUIZ MOREIRA,, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, incisos IX e
XXVIII da L.O.M e;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de Calamidade
Pública decorrente da pandemia de COVID-19,
COVID
aprovado pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais sob o nº 47.891, cuja
vigência foi prorrogada pelo Decreto nº 48.102, de 29 de
dezembro de 2020, no âmbito de todo o território do Estado, até
30.06.2021;
CONSIDERANDO que o município de Doresópolis-MG
CONSIDERAN
Doresópolis
aderiu ao Plano Minas Consciente conforme disposto no
DECRETO Nº 1689 DE 29 DE JULHO DE 2020;
2020
CONSIDERANDO o crescente aumento de pessoas
que tem testado positivo para COVID-19
COVID 19 nos últimos dias em
nossa microrregião;
CONSIDERANDO a superlotação dos leitos da Santa
Casa de Misericórdia de Piumhi e também da Santa Casa de
Misericórdia de Passos com pacientes em estado grave e cada vez
mais de faixa etária menor;
menor
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CONSIDERANDO que a não adoção de medidas
restritivas em segmentos de maior disseminação do vírus, em
razão das aglomerações, poderá fazer com que a qualquer
momento nosso município volte para a ONDA ROXA;

D E C R E T A:
A
Art. 1º. Fica o Município de Doresópolis classificado na
“ONDA VERMELHA
VERMELHA”” do PLANO MINAS CONSCIENTE a partir da
00h do dia 15/maio/2021.
15/maio/2021
Art. 2º. Em observação às deliberações do Plano Minas
Consciente, a administração pública municipal,
municipal considerando a
realidade local e especificidades locorregionais,adotará ainda as
seguintes regras:
I. Dias
estabelecimentos:

e

horários

de

funcionamento

dos

a).
Comércio, indústria e serviços em geral:
segunda-feira
feira a domingo, em horário convencional;
Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias,
b).
supermercados, mercearias, sorveterias, padarias, trailers,
carrinhos de lanches, lojas de conveniências e outros do
gênero: segunda-feira
feira a sábado, até as 22h00min,
h00min, e aos
domingos e feriados até às 16h. FICA PROIBIDO
PR
O
FORNECIMENTO POR DELIVERY APÓS O FECHAMENTO DO
ESTABELECIMENTO
ESTABELECIMENTO;
c).
Farmácias e drogarias:
domingo, em horário convencional;

segunda-feira
segunda

a
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d).
Clínicas de estética, salões de beleza e
barbearias: segunda-feira
segunda feira a domingo, em horário convencional;
convenciona
Academias de todas as modalidades
e).
esportivas: segunda a sábado,
sábado, em horário convencional;

Capacidade
II.
estabelecimentos:

de

ocupação

dos

a).
Será de 30% do permitido, devendo o
estabelecimento controlar a frequência dos clientes de forma a
ser guardada a distância interpessoal de 3m entre os usuários,
em um espaço de 10m2, devendo ainda afixar placa na entrada
do estabelecimento com a informação da capacidade máxima
de ocupação e horário de funcionamento.
Para bares, restaurantes e similare
similares, além da
b).
distância de 3m entre as mesas, será permitida a ocupação de
mesas por apenas 4 pessoas, em um espaço de 10m2.
O percentual a que se refere a alínea “a”
c).
deverá ser observado inclusive para os espaços independentes
localizados dentro dos estabelecimentos,
estabelecimentos, como por exemplo,
saunas, academias, etc.
d) A lotação máxima da rede de hotéis e/ou
pensões e afins deverá ser de no máximo 50% (cinquenta por
cento) de sua capacidade.
III. Das vedações:
a). Fica vedado o consumo de alimentos e bebidas
nos balcões dos estabelecimentos, bem como, a permanência
de clientes fora das mesas dispostas nas quantidades
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permitidas;
b). Fica proibida a permanência de clientes no
interior dos estabelecimentos após o término do horário de
funcionamento;
permitido o comércio
c). Fica permitido
município, sob as diretrizes infracitadas:

ambulante

no

1. Os vendedores ambulantes, ao entrar no
município, deverão procurar a Vigilância Sanitária para efetuar
cadastro de permissibilidade de venda;
2. Os vendedores ambulantes deverão
deverão portar crachá
de identificação enquanto permanecerem no âmbito municipal;
ambulante só estará PERMITIDO de
3. O comércio ambulante
SEGUNDA A SEXTA--FEIRA,
FEIRA, de 07h00min as 17h00min.
d). Fica proibido quaisquer tipo de eventos e festas,
publicas e particulares
particulares;
e).. Fica proibido o funcionamento de campos e
quadras poliesportivas públicas e privadas para treinos e jogos
com participantes que não sejam munícipes;
munícipes

Art. 3º.
º. Eventuais
ventuais velórios e sepultamentos poderão
ser realizados nesse interregno, observando-se
observando se ainda:
Durante a ocorrência de velórios poderão
permanecer apenas 15 (quinze) pessoas simultaneamente,
incluindo familiares;
I.
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II. Deverá ser respeitada a restrição de presença de
pessoas pertencentes ao grupo
grupo de risco, assim consideradas
aquelas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e
portadores de doenças crônicas, excetuando nos casos de
parentesco de até segundo grau na linha ascendente ou
descendente.
velórios não poderá ultrapassar
ult
4
III. A duração dos velórios
(quatro) horas, exceto no caso de falecimento decorrente de
COVID-19,, quando o sepultamento deverá ser imediato,
independentemente do horário de falecimento.
º. A realização de atividades religiosas,
Art. 4º
celebrações, missas ou cultos, e reuniões
reuniões em geral, inclusive
grupos de orações e de estudos, poderão ocorrer diariamente,
com encerramento, de forma impreterível, até 22 horas, com
intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre os eventos, obedecendo
aos seguintes protocolos com a permanência no local
loca de, no
máximo, 30% (trinta por cento) da capacidade, incluindo fiéis e
até 05 colaboradores, priorizando não integrantes do grupo de
risco, assim considerados aqueles com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos e portadores de doenças crônicas, assi
assim
classificadas pelo Ministério da Saúde no combate ao COVID
COVID-19,
observando-se,
se, ainda, o regramento dos incisos adiante;
I. Distanciamento
istanciamento interpessoal de 3 (três) metros
lineares entre os presentes, prevalecendo sobre as regras
anteriores, devendo conter assentos destinados aos participantes
com a referida distância, previamente estabelecida, retirando os
demais, e quando em utilização de bancos comunitários o
isolamento de espaços para fixar o distanciamento indicado;
II. Distância
istância entre o responsável
responsáve pela
ela pregação de,
no mínimo, 5 (cinco) metros do público presente;
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igienização ambiental entre as celebrações,
III. Higienização
com utilização de álcool 70% e/ou hipoclorito, especialmente nos
locais de contato das mãos;
isponibilização aos fiéis, na entrada dos
do locais
IV. Disponibilização
de celebração de recipiente de higienização por álcool 70%;
ermanência de fiéis exclusivamente usuários de
V. Permanência
máscaras protetoras, conforme orientação do Ministério da
Saúde, que deverão permanecer em utilização durante toda a
celebração;
U
Utilização
de
músicas
as
de
louvor,
VI.
preferencialmente com sonorização mecânica, ou com a presença
de até dois músicos, que deverá compor o quantitativo da equipe
do cerimonial previsto no inciso I, não se aplicando na hipótese
do inciso II;
VII. Realização
ealização de Ceia Eucarística, Santa Ceia ou
equivalente, de forma individual, preferencialmente, sem
circulação dos fieis.
º. Os serviços de hortifrutigranjeiros e
Art. 5º
agricultura familiar devidamente credenciados pela Secretaria
para referido comércio ambulante local,
local, deverão promover o
atendimento de 01 (um) cliente por vez, devendo organizar fila
no local, se necessário, com o distanciamento de 3 (três) metros
entre clientes, bem como, a distância entre barracas de, no
mínimo, 4 (quatro) metros, no caso de feiras.
feira

Art. 6º.. O expediente de atendimento ao público nos
órgãos da Administraçã
Administração
o Direta Municipal e Autarquia retorna ao
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horário integral,, portanto, os servidores deverão cumprir sua
carga horária, não estando dispensados
dispensados de suas atividades
laborais e nem do atendimento ao público.
Art. 7º. A fim de diminuir o índice de contaminação e
transmissão da COVID-19,
COVID
o município permanecerá com a
Barreira Sanitária e Fiscalização Comercial em parceria com a
Polícia Militar, Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária.
§1º. Independente de residentes no município de
Doresópolis-MG
MG ou não, todos devem passar por uma triagem
onde será aferida a temperatura corporal e caso identificado
alteração, este será encaminhado para consulta médica e deverá
seguir todas as determi
determinações
nações das autoridades competentes e
passarão a ser monitorados e terão de cumprir quarentena
domiciliar conforme prescrição médica, seguindo o protocolo
recomendado para os procedimentos de prevenção e contenção
do COVID-19.
§2º. Casos peculiares poderão ser avaliados pelo
responsável da Barreira Sanitária;
§3º. Devido à essencialidade da medida como
positiva e necessária para preservar a saúde da população,
aqueles que desrespeitarem as normas da barreira sanitária ficam
sujeitos às penalidades legais;
§4º. Para fins de proibição de entrada de migrantes,
considerar-se-á
á a legislação aplicável à espécie como sendo a
introdução ou propagação de doença contagiosa.
Art. 8º.. Todos os estabelecimentos comerciais e com
atendimento ao público estarão obrigados a realizar aferição de
temperatura de funcionários e clientes, com restrição de entrada
em caso da temperatura aferida ser superior a 37,5º.
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Art. 9º.. A desobediência ao disposto neste Decreto
acarretará ao responsável pelo estabelecimento à penalidade de
interdição cautelar, pautando-se
pautando se nas prerrogativas do Supremo
Tribunal Federal, que reconhece competência concorrente de
estados, DF, municípios e União no combate à COVID-19.
COVID
As
interdições serão aplicadas através de notificações da Vigilância
Sanitária.
Parágrafo único. O estabelecimento que receber uma
notificação ficará fechado por 24 horas, na segunda notificação,
deverá suspender suas atividades por 3 dias e na terceira, por 15
dias, com posterior cassação do alvará de funcionamento.
Art. 10º
0º. É obrigatório
rigatório a todos os cidadãos o uso de
máscaras de proteção facial em todos os espaços públicos e
comércio em geral.
Art. 11º.
11º A atividade de estabelecimentos de
qualquer natureza presume a ciência e a responsabilidade do
proprietário e responsáveis pela adoção dos protocolos indicados
e as restrições contidas no Plano Minas Consciente e no presente
Decreto.
Art. 12º.
12º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retificando o Decreto 1787.
Doresópolis,
Doresópolis 14 de maio de 2021.

ÉLITON LUIZ MOREIRA
Prefeito Municipal

