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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

   

DECRETO Nº 16 de 12 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
Restabelece medidas complementares ao Plano Minas Consciente, reconhecendo a 
essencialidade do funcionamento dos estabelecimentos ou atividades que especifica, em 
atenção ao Decreto Federal nº 10.282/2020, e dá outras providências.''  

 
 

O Prefeito Municipal de CANTAGALO, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais que Ihe 

confere a da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a adesão do município de Cantagalo ao Plano Minas Consciente, 

e ainda:  

 

Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019;  

 

Considerando a premente necessidade da adição de medidas preventivas destinadas a preservar a vida e a 

saúde da população de Cantagalo, em face do surto locanda doença viral respiratória Covid-19, evidenciado pelo 

crescente aumento do número de casos;  

 

Considerando o dinamismo próprio no desenrolar da pandemia de Covid-19 e, assim, das modificações da 

situação de risco à saúde da população de Cantagalo;  

 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979 conforme a 

Constituição, estabeleceu que deve ser preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I, do 

Art. 198 da Constituição, para estabelecer, mediante decreto, os serviços públicos e atividades essenciais durante a 

pandemia da Covid-19;  

 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal e dos fundamentos da decisão cautelar proferida na 

ADC nº. 1.0000.20.459246-3/000, no âmbito da competência concorrente ao Município compete suplementar 

normatização federal e estadual, assim como ao Estado submeter-se à normatização federal, sendo-lhes defeso 

(Estados e Municípios) a adoção de atos que excedam o caráter suplementar ou contrariem frontalmente os 

dispositivos federais;  
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Considerando a relevância do conteúdo do Decreto Federal nº 10.282/2020 que Regulamenta a Lei n' 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;  

 

Considerando que a necessidade de regulamentar o funcionamento dos estabelecimentos ou atividades 

privadas, reconhecendo-os essenciais a estabilidade socioeconómica e à garantia de mínima eficiência, receptividade 

e sustentação sociais das medidas sanitárias de enfretamento ao Covid- 19 no Município de Cantagalo;  

 

DECRETA  

 

Art. 1º. Os estabelecimentos comerciais, empresariais ou industriais cujas atividades sejam mantidas ou 

permitidas nos termos do Plano Minas Consciente ou reconhecidas essenciais na forma do Decreto Federal nº. 

l0.282/2020 deverão adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, 

contato e aglomeração de trabalhadores, e implementar medidas de prevenção ao contágio pelo Covíd-19, 

disponibilizando aos seus colaboradores (trabalhadores ou empregados) lavatórios com água. sabão e/ou sanitizantes 

adequados, bem como, aos clientes / usuários o álcoo1 70% em recipiente(s) de pronto acesso e uso gratuitos, e 

ainda, reforçando a importância e a necessidade de: 

 

I. Adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de produtos assépticos durante 

o trabalho e observar a etiqueta respiratória; 

II. Manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho;  

III. Manter o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde;  

IV. Impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre o 

nariz e a boca;  

V. Adotar demais medidas e protocolos indicadas pelas autoridades de saúde pública. no âmbito Municipal, 

Estadual ou Federal, destinadas à prevenção contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao 

Coronavirus – Covid19. 

 

§ 1º. Os estabelecimentos comerciais e de serviços que permanecerem abertos deverão estabelecer horário 

ou setor exclusivos para atendimento ao grupo de clientes que por meio de documento ou autodeclaração, que 

demonstre:  

 

I. Possuir idade igualou superior a sessenta anos;  

II. Portar doença crónica, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes 

oncológicos e imunossuprimidos;  

III. For gestante ou lactante.  

§ 2º. Sempre que possível, o prestação de serviços ou a venda de produtos pelos estabelecimentos ou 
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responsáveis, nas hipóteses permitidas por este Decreto ou segundo as diretrizes do Plano Minas Consciente. 

deverá ser realizada por modalidades que impeça a aglomeração de pessoas no recinto ou em filas de espera, 

observado o distanciamento mínimo de dois metros entre os consumidores e a ocupação máxima do espaço 

interno à razão de uma pessoa por dez metros quadrados.  

§ 3º. É obrigatório o alerta aos clientes ou usuários quanto ao atendimento das medidas de 

distanciamento social, das estabelecidas em protocolo, bem como a afixação cartazes informativos sobre a 

forma de uso correio de máscaras e do número máximo de pessoas permitidas, ao mesmo tempo, dentro do 

estabelecimento, no quantitativo estabelecido com base nos parâmetros deste Decreto e do Plano Minas 

Consciente. 

 

Art. 2º. Considerando o disposto no Decreto Federal nº. l0.282/2020, fica reconhecida a 

essencialidade das atividades abaixo especificadas, cujo desempenho ou funcionamento é permitido mediante 

a adição das medidas previstas no art. 1º, caput, §§ 1º, 2º, 3º  e demais exigências estabelecidas em 

protocolo(s), sendo:  

I. Instituições bancárias, supermercados e atacadistas do género, desde que. mediante barreira física, 

limitem a entrada e permanência de clientes a, no máximo, 06 (doze) no interior do estabelecimento, e, 

condicionada à designação de horário diário, pelo período de uma hora. para atendimento exclusivo do grupo 

de pessoas relacionados no §1º do art. 1º deste Decreto.  

II. Restaurantes, desde que, mediante barreira física, limitem a entrada e a permanência de 8 (oito) 

clientes, no máximo, no interior do estabelecimento;  

III. Mercados e mercearias, desde que, mediante barreira física, limitem a entrada e a permanência de 

6 (seis) clientes, no máximo, no interior do estabelecimento:  

IV. Atividades de construção civil ou correlacionada, abrangendo lojas de materiais de construção e 

afins, madeireiras. serralherias, vidraçarias, revendas de materiais elétricos, hidrosanitários e de insumos 

destinados à construção civil (areia, brita, cascalho, etc), desde que, mediante barreira física, limitem a 

entrada e a permanência de 6 (seis) clientes e colaboradores, no máximo, no interior do estabelecimento;  

V. Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, lojas de conveniência, revendas de 

água mineral, comércio ou distribuição de gases, desde que, mediante barreira física, limitem a entrada e a 

permanência de 4 (quatro) clientes, no máximo, no interior do estabelecimento;  

VI. Oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, serviços de assistência veterinária, pet shops, 

comércio de alimentos para animais, transportadoras, correios (serviços postais) unidades lotéricas e 

financeiras, lojas de produtos veterinários, agrícolas e/ou agropecuários vários, óticas, farmácias, drogarias, 

laboratórios, clínicas médicas, clínicas veterinárias e demais prestadores de serviços de saúde privado, desde 
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que, mediante barreira física, limitem a entrada e a permanência de 3 (três) clientes, no máximo, no interior 

do estabelecimento;  

VII. Atividades comerciais e empresariais afetas a /alas de comércio de roupas, cama. banho, 

eletrônicos, eletrodomésticos, bares, pizzarias e lanchonetes está condicionada à adoção de sistema ou 

confo1rmação de atendimento que promova a entrega dos produtos em domicílio (delivery), desde que 

mantida a restrição de acesso (barreira física) ao interior estabelecimento, vedada a entrada e permanência de 

clientes ou a aglomeração de pessoas em seu entorno.  

VIII. Postos de combustíveis deverão limitar a entrada e permanência de no máximo, 03 (três) 

veículos e seus respectivos usuários, por vez/uso/ demanda, em sua área coberta.  

 

IX. Salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e congéneres que obedecidas as determinações do 

Ministério da Saúde, poderão funcionar mediante agendamento telefónico ou telemática prévio, atendendo a, 

no máximo, 01 (um) cliente / usuário por vez, desde que mantenha a restrição de acesso (barreira física) ao 

interior do estabelecimento, vedada a entrada e permanência de cliente em espera ou a aglomeração de 

pessoas em seu entorno. 

X. Academias de esporte de todas as modalidades, desde que, obedecidas as determinações do 

Ministério da Saúde e adotadas medidas que imponham o distanciamento dos usuários, por 2m (dois metros) 

lineares entre pessoas, com acesso ao interior do estabelecimento limitado a, no máximo, 03 (três) clientes / 

usuários simultâneos, com o emprego de sistema de agendamento prévio com designação de dias horários, 

bem como, à regular sanitização dos equipamentos e do ambiente. 

 

XI. Hotéis e pousadas apenas poderão hospedar profissionais afetos aos serviços de assistência à saúde 

(médicos e hospitalares); distribuidoras, serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados por 

instituições financeiras; serviços de segurança pública e privada: defesa civil; transporte e entrega de cargas em geral; 

serviços postais; manutenção dos sistemas de telecomunicações, internet. captação, tratamento e distribuição de 

água e esgoto, geração, transmissão e distribuição de energia elétrico e suprimentos: iluminação pública: ou que 

exerçam atividades de assessoria ao Poder Público ou relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços de 

enfrentamento à pandemia (Covid19). 

 

XII. Os serviços funerários e respectivos velórios deverão ter duração máxima de 04 horas e limitar o acesso a 

10 (dez) pessoas por hora. no máximo, vedada a entrada e permanência em espera ou a aglomeração no entorno do 

local ou estabelecidas. 

 

XIII. As atividades religiosas de quaisquer naturezas, inclusive missas, cultos e similares, poderão ser realizadas 

desde que obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, promovido o distanciamento entre as pessoas de no 
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mínimo, 2m (dois metros) lineares, com acesso ao interior do estabelecimento limitado a, no máximo, 30 (sessenta) 

pessoas por hora e/ou simultaneamente, vedada a aglomeração no entorno.  

 

XIV. Os serviços de transporte de cargas em geral, tais como: madeira, combustíveis, inclusive carvão, 

produtos industrializados, gêneros alimentícios, autopeças, materiais médicos hospitalares, medicamentos, produtos 

agrícolas, agropecuárias, dentre outros, destinados ao Município de Cantagalo ou que demandem o trânsito pelas vias 

localizadas em seu território, poderão ser o desenvolvidos, desde que não imponham aglomeração de pessoas, na 

origem ou no destino. 

 

XV. O transporte de passageiros por táxi ou aplicativo deverá limitar a condução de 02 (duas) pessoas 

(clientes) por viagem, no máximo, no interior do veículo.  

 

§1º. Independente de previsão expressa, as medidas previstas neste Decreto deverão resguardar o exercício e 

o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive da indústria e/ou cadeia de produção de 

insumos, conforme estabelecido no Decreto Federal nº. l0.282/2020, bem como, no âmbito estadual, segundo as 

diretrizes do Plano Minas Consciente.  

 

§2º. O funcionamento de órgãos e serviços públicos, sobretudo relacionados aos serviços assistência à saúde; 

assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; segurança pública: defesa civil; 

manutenção dos sistemas de telecomunicações, internet, captação, tratamento e distribuição de água e esgoto, 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e suprimentos; iluminação pública, dentre outros, será 

promovido consoante deliberação da autoridade competente.  

 

Art. 3º. Ficam suspensas, por 30 dias, a autorização para manutenção, realização, locação e funcionamento de 

atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, com circulação ou potencial aglomeração de pessoas, em 

especial:  

I. Eventos públicos e privados de quaisquer naturezas, notadamente shows artísticos, eventos culturais e/ou 

desportivos, em locais fechados ou abertos, com público superior a 20 (vinte) pessoas; 

II. Atividades em praças públicas (inclusive recreativas), feiras, feiras-livres e comércio ambulante;  

III. Museus, bibliotecas públicas, centros culturais e espaços congéneres;  

IV. Parques e Clubes de lazer;  

V. Clubes, boates, salões de festas, teatros e casas de espetáculos.  

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput não se aplica:  

 

I. As atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, desde que respeitadas as 

regras sanitárias e de distanciamento adequado entre funcionários. 
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II. À realização de transações comerciais ou atividades por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros 

instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de mercadorias em domicílio, quando for o caso. 

 

Art. 4º. O Poder Público Municipal fiscalizará o cumprimento das determinações deste Decreto, aplicando, em 

caso de infração, as sanções de interdição de estabelecimento, cassação do alvará e/ou cominação de multa, de 

forma isolada ou cumulativa, conforme estabelecido nas normas municipais de regência. 

 

§ 1º. A infração às normas estampadas neste Decreto sujeitará o infrator à imputação do crime previsto no 

art. 268 do Código Penal, subjugando-o à pena de detenção de um mês a um ano.  

 

§ 2'. Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública. os agentes públicos designados pela 

Prefeitura Municipal ficam autorizados a recolher, cautelar ou preventivamente, os Alvarás dos estabelecimentos 

comerciais que descumprirem o disposto neste Decreto.  

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

Cantagalo, 12 de Março de 2021. 

 

 

 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

sexta-feira, 12 DE MARÇO DE 2021 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 

Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Não houve expediente
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