
PREFEITURA MUNICIPAL

DE NOVA LIFnA

DECRETO 11.036, DE 05 DE MAR€10 DE 2021

REGULAMENTA AS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAViKUS EM NOVA LIMA, SEGUNDO OS
PROTOCOLOS SANiTARIOS DO PLANO MINAS
CONSCIENTE E DA 0UTRAS PROVIDENCiAS".

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de
suas atribuig6es legais, notadamente as descritas no artigo 87, incisos Vlll e XI,
da Lei Organica;

DECRETA

OBJETO

Art. lo Fica determinado, a parter do dia 08 de margo de 2021 (inclusive),
a16m da observincia dos protocolos sanit6rios do Plano Minas Consciente.
conforms diretrizes do Comity Extraordin6rio COVID-19. do Estado de Minas
Gerais, o funcionamento dos estabelecimentos industrials, comerciais e de
prestagao de servigos conforme disposig6es deste decreto.

AMBITO DE APLICAgAO

direito privado, p6blico
regulars por normativo

A
/

Art. 2o Este decreto aplica-se is pessoas juridicas de
interno municipal, exceto a Cimara Municipal, que se
pr6prio, e is pessoas naturais.

Art. 3o Enquanto durar o estado de calamidade publica previsto no Decreto
Municipal no l0.747/2021, fica orientada a nio aglomeragao de pessoas em
vias pablicas, ressalvado o direito constitucional de reuni3o, sends vedada a
utilizag3o de espagos p6blicos como viag, logradouros e Dramas para
confraternizag6es em gerd, com ou sem preparo de alimentos e consumo de
bebidas alc6olicas em grupo.

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 4o Os estabelecimentos industrials, comerciais e de prestagao de servigos
localizados no Municipio de Nova Lima poderao funcionar observando os
protocolos e diretrizes fixadas no Plano Minas Consciente, especificamente
a "onda" ou "face" em que se encontrar a regiao local.

Art. 5o E autorizado o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial da
cidade. independentemente do ramo de atividade, na modalidade de entrega
("de//L'e/y'9 ou para retirada no local.

Art. 6o Os estabelecimentos industrials, comerciais e de prestagao de servigos
dever3o observar, ainda, as condig6es gerais e restrig6es especificas descritas
neste decreto.
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DAS CONOi96ES GERAIS DE FUNC10NAMENT0

Art. 7o Os estabelecimentos autorizados, observadas as diretrlzes do Plano Minas
Consciente e restrig6es especrficas dente Decreto, funcionar3o sem aglomeragao
de pessoas, dando prefer6ncia para a utilizagao de servigo de agendamento e
atendimento remoto, quando possivel.

glo Dever6 haver controle de entrada de clientes, orientado e sinalizado, interna
e externamente, o acesso e o n6mero de pessoas no recinto, n3o permitindo
aproximagao menor do que aquela consignada no protocolo do Minas
Consciente para a "onda" ou "fase" que se encontrar a regiao.

$2o Dever6o ser intensificadas as agnes de limpeza e desinfecg3o, com a criag3o
de procedimento padronizado, em especial, em locals frequentemente tocados.

83o Deverio ser disponibilizados, em quantidade proporcional ao tamanho do
estabelecimento, soluggo alc6olica a 70o e/ou pia com sabonete Ifquido para
higienizag3o de m3os de funcion6rios e clientes.

g4o Dever6 haver divulgagao interna e externa das medidas de prevengao e
enfrentamento da pandemia do coronavirus, com os protocolos especfficos do
segmento da atividade, nos termos do Programa Minas Consciente e deste

Art. 8o Os estabelecimentos dever3o observar os protocolos sanit6rios do Plano
Minas Consciente para o seu rama de atividade e, tamb6m:

1- Evitar o uso de itens compartilhados;

ll- Incentivar que os funcion6rios trabalhem em hor6rios alternados para evitar
que todos estejam ao mesmo tempo nos estabelecimentos;

lll- Incentivar o teletrabalho;

IV- banter espagamento entre assentos e se houver necessidade de fazer
reunites presenciais, faze-las em curto periodo;

V- Considerar implantagao de horas de trabalho escalonadas para reduzir a
aglomeragao no transporte pablico durante o hor6rio de pico de deslocamento e
evitar aglomerage5es dentro das empresas (refeit6rios, cantinas, copas e espagos
comuns) para trabalhadores cuja natureza da fung6o n3o permits. trabalho
remoto;

Vl- Aumentar a frequ6ncia de limpeza de superficies frequentemente tocadas,
como telefones, bot3es de elevador, computadores, mesas, mesas de almogo,
cozinhas, banheiros, caixas registradoras, areas de estar. balc6es de
atendimento ao cliente, bares, mesas, menus e card6pios de restaurantes.
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Art. 9o Fica atribuido aos com6rcios, restaurantes, prestadores de servigos, casas
lot6ricas, instituig6es financeiras e qualquer empreendimento em funcionamento,
a responsabilidade pdas alas externas, devendo controlar. orientar e sinalizar a
organizagao dos seus clientes, n3o permitindo aproximagao menor do que
aquela consignada no protocolo do Minas Conscience para a "onda" ou
"face" que se encontrar a regiao, sob pena de suspensao do alvaro do
empreendimento e imediata interdigao.

Art. 10. Nos termos da Lei Municipal 2.781/2020 e do respectivo Decreto
Municipal l0.224/2020, os estabelecimentos comerciais, de servigos ou
industrials s3o respons6veis por exigir o uso de mascara por clientes,
empregados e prestadores de servigos em suas depend6ncias.

Par6grafo Unico: Os estabelecimentos poderao oferecer m6scaras descart6veis
aos seus frequentadores.

DAS REGULAMENTA96ES ESPECJFICAS

Art. ll. Os estabelecimentos industrials, comerciais e de orestag3o de servigos
localizados no Municfpio de Nova Lima poder3o funcionar observando os
protocolos e diretrizes fixadas no Plano Minas Consciente, especificamente a
"onda" ou "fase" em que se encontrar a macro ou microrregiao em que este
inserido o Municipio de Nova Lima. 0
Par6grafo 6nico: Em caso de duplicidade de definigao entre a "onda" ou
"fase" designada para a macro ou microrregiao, caberi ao Municipio, em
atengao a sua capacidade de atendimento e nOmeros do seu boletim
epidemio16gico, sinalizar a populagao qual segmento deveri ser
observado.

Art. 12. Ngo se inserem nas vedag6es os servigos pablicos prestados ou
realizados pelo municfpio, pelo Estado ou pda Uni3o, se a conveni6ncia
administrative os reputar como necess6rios, devendo ser observados, ainda
assam, medidas sanit3rias de distanciamento entre os participantes, limitaggo da
capacidade dos espagos fisicos, uso obrigat6rio de mascara de proteg3o e
fornecimento de solugao alc6olica a 70o e/ou pia com sabonete Ifquido para
higienizagao de m8os dos presented.

DOS SALOES DE BELEZA, CENTROS DE ESTETICA E BARBEARIAS

Art. 13. Os sa16es de beleza. centros, clfnicas de est6tica e barbearias dever3o
funcionar observando as regras e protocolos sanit6rios descritos no programa
Minas Consciente, em especial, o atendimento com hor5rio agendado e o
atendimento diferenciado para pessoas do grupo de risco.

DOS RESTAURANTES, BARES E SERVE(10S DE ALIMENTACiAO

Art. 14. Os restaurantes, bares, servigos de alimentagao e cong6neres poderao
funcionar, todos os dias, das 07:00hs (fete horas da manhi) at6 as

Praia gephardt.no (te Linda, 80 -- Celttl'o, Nova Linda/MG-- CEP 34.000-279
DECRETO 11.036, DE 05 DE MARGO DE 2021- P:irina 3 dc 9



PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIFnA

23:00hs, observando as restrig6es, espagamentos e capacidade m6xima
descrita no Plano Minas Consciente. segundo a "onda" ou "face" que se encontra
o Municipio de Nova Lima.

glo Flea autorizada, inclusive para consumo local, a venda. de bebidas
alc6olicas exclusivamente no perfodo de 12:00hs (memo dia) is 22:00hs.

g2o Todo o servigo de atendimento dever6 ser encerrado
devendo o estabelecimento estar fechado at6 as 23:15hs.

at6 as 22:45hs,

g3o Nio se aplica a restrigao de horirio para o funcionamemto voltado
para servigos de entrega ("de//v'e/y'l ou retirada no local.

g4o As padarias e lanchonetes poderao funcionar em hor6rio livre, observada a
egislag3o aplic6vel ao seu segmento e demais regras sanit6rias contidas neste
decreto, cumprindo a limitagao da venda e consumo de bebidas alc6olicas
no hor6rio estabelecido no $1o dente artigo.

Art. 15. Os estabelecimentos do tips "lojas de conveni6ncia" localizados em
postos de gasolina. bem como aqueles localizados em margens de estradas, os
trabalhadores liberais, informais ou aut6nomos, os pontos comerciais nao
especializados em venda de alimentos e bebidas ficam obrigados a observar a
mesma restrigao de horirio para venda. para consumo local, inclusive em
suas adjac6ncias, de bebidas alc6olicas descritas no glo, do artigo 14, dente
decreto

Par6grafo 6nico: N3o se aplica a restrig3o de hor6rio para os servigos de entrega
("de//L'e/y'l ou retirada no local, v6dado o consumo no local apes as 22:00hs.

Art. 16. Os estabelecimentos mencionados nos artigos anteriores deverio
observar a sua capacidade de atendimento segundo a metragem descrjta
em seu alvaro de funcionamento, com espagamento minimo nio inferior
do que aquela consignada no protocolo do Minas Conscience para a
"onda" ou "fase" que se encontrar a regiao

glo Poder6 ser adotado o espagamento mfnimo linear de 1,5m (uma.vlrgula
cinco metros) entre mesas para os pontos de atendimento completamente a cQU
abe rto .

g2o Considera-se local fechado aquele completamente ou parcialmente fechado
em qualquer de deus lados por parede. divis6ria, tete, toldo ou semelhante, de
forma permanente ou provisona.

g3o Os estabelecimentos localizados em "shops/ngs: galerias e ' ma//s" poderao
utilizar o espago interno designado para distribuigao de mesas, observada o
distanciamento estabelecido no kaput.

g4o Os estabelecimentos deverio observar a nio aglomeragao de
maid

do que 04 (quatro) pessoas em uma Onica mesa ou porto de
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atendimento, devendo exigir o uso de miscaras para circulagao interna,
exceto para o consumo.

g5o E vedado o servigo de atendimento de bebida ou
pessoas de p6 no interior de bares e restaurantes.

comida para

g6o E permitido o consumo em balc6es, desde que o local deja higienizado
sempre que necess3rio, os clientes sejam atendidos sentados, em bancos fixos e
haja um espagamento linear nio inferior do que aquela consignada no
protocolo do Minas Consciente para a "onda" ou "ftse" que se encontrar
a regiao

g7o Os estabelecimentos especializados em server alimentos e bebidas
disponibilizarao, em today as mesas, solugao alc6olica a 70o para higienizagao e
esterilizagao das m3os.

Art. 17. S3o permitidos servigos de entretenimento dentro dos restaurantes,
bares e estabelecimentos de alimentag3o e bebidas, exceto apresentag6es
a rtisticas e musicais.

Art. 18. Fica proibido o autoatendimento pecos clientes (self-service) em
qualquer estabelecimento de alimentagao, inclusive padarias,
restaurantes, lanchonetes e outros, devendo o produto ser seivido por
um colaborador do estabelecimento, utilizando o devido equipamento de
protegao individual e utensflios de hygiene pessoal.

Par6grafo 6nico: A16m do cumprimento do disposto no capt/Z, dever3o
disponibilizar, em local pr6ximo a entrada ou inicio da ala de atendimento,
solugao alc6olica a 70o para os clientes, mantendo embalados os talheres em
inv61ucros de paper ou p16stico, os quads dever3o ser colocados em local para a
retirada do proprio cliente

Art. 19. Os estabelecimentos de alimentagao, visando a comprovagilo do
cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto, deverio adotar
procedimentos que atestem o nOmero de pessoas atendidas no local em
relagao a sua capacidade. com efetivo controle de entrada de client:es e
sinalizagao interna quanto inecessidade de utilizagao de mascara para
circulagao .

Par6grafo Onico: Os estabelecimentos sio respons6veis exclusivos pda
manuteng3o de medidas sanit6rias e de n3o contaminagao peso coronavirus no
interior das suas depend6ncias, devendo zelar por medidas de distanciamento,
utilizagao de m6scaras, hygiene e desinfecgao, tanto dos deus colaboradores,
quanto dos seus clientes.

DOS CLUBES, ESPA€10S PRIVADOS DE RECREACIAO/
ATIVIDADES ESPORTIVAS PROFISSIONAIS

ACADEMIAS E
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Art. 20. Os clubes, espagos privados de recreagao, academias e as atividades
esportivas profissionais dever3o observar as regras e protocolos especificos do
programa Minas Consciente e de sua respectiva Federag3o, sendo vedada a
utilizafao de saunas, espagos fechados e areas de conviv6ncia.

Par5grafo Onico: Dever5 ser afixado no estabelecimento, em local visivel e
disponivel para consulta dos seus frequentadores, o protocolo do Programa Minas
Consciente das atividades descritas neste artigo.

Art. 21. Os estabelecimentos e/ou respons6veis peta organizagao de pr6tica de
atividades esportivas coletivas amadoras dever3o preencher e assinar termo de
responsabilidade a ser disponibilizado no "s/fe" da Prefeitura Municipal de Nova
Lima. na qual se comprometam a cumprir os protocolos sanit6rios do Programa
Minas Consciente e restrig6es especificas dente decreto.

glo O termo dever6 ser preenchido, assinado e encaminhado para o e-mail nile
informado, tendo validade somente ap6s a sua validagao, tamb6m por e-mail.

g2o O estabelecimento e/ou respons6veis pda organizagao de pr6tica de
atividades esportivas coletivas dever3o manter consigo o termo preenchido e
assinado, bem como o e-mail resposta de validaggo, que dever6 ser conferido no
momento da fiscalizag3o.

g3o E vedada a realizag3o de confraternizag6es em estabelecimentos, quadras ou \
campos de atividades esportivas. 'q\ J/

y4o Nos termos do protocolo sanit3rio do Programa Minas Consciente. 6 proibidaz(l7zlS-l.
a realizagao de atividades esportivas com ptlblico externo ou torcida. k....)~

g5o A n6o observincia das regras contidas neste par6grafo sujeitar6 aos
envolvidos, pessoas juridical ou naturais, a aplicagao da multa prevista na Lei
Municipal 2.781/2020, inclusive para os participantes da atividade. sendo a
sangao dirigida a pessoa juridica multiplicada peso total de pessoas sem mascara
no loca I .

Art. 22. Permanece vedada a realizagao de atividades em academias p6blicas
instaladas em pragas e vias.

DOS ESTABELECIMENTOS DE LAUDE

Art. 23. Ficam permitidos os atendimentos, consultas e procedimentos
ambulatoriais eletivos, tats como atendimento m6dico, fisioter6pico
(reabilitagao), odonto16gico, fonoaudio16gico, terapia ocupacional, prestados por
educador ffsico, atendimento psico16gico, servigos de diagn6stico por laborat6rio
de an61ises clinical, demais servigos de diagn6stico e terapia em regime
ambulatorial de forma presencial, na rede privada e de saOde suplementar,
priorizando-se o atendimento remoto, por memo de aplicativos ou contato
telef6 nico .
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Art. 24. A16m das recomendag6es especificas dos Conselhos Regionals de cada
categoria, os estabelecimentos e profissionais de saOde dever3o adotar medidas
de distanciamento social, uso adequado de equipamento de protegao individual,
intensificagao de higienizag3o de ambientes e controle de agenda para n8o
aglomerag3o de pessoas.

DO TRANSPORTE POBLiCO MUNICIPAL

Art. 25. As empresas de transported pOblicos que atuem no Municipio de Nova
Lima poderao ter como limite de passageiros a totalidade da capacidade dos
passageiros sentados, acrescidos de passageiros em p6,. observado um

do Minas Consciente para a "onda" ou "fase" que se encontrar a regiao.

glo Nos termos da Lei Municipal 2.781/2020 e do respectivo Decreto Municipal
l0.224/2020, 6 obrigat6rio o uso de m6scaras no interior de veiculos de
transporte pablico.

g2o A n8o utilizagao de m6scaras no interior de veiculos de transporte. pablico
sujeitar3 o passageiro e a empress a aplicag3o da multa prevista na LeiMunicipal
2.781/2020, sendo a sangao dirigida a pessoa jurfdica multiplicada pelo total de
passageiros sem mascara.

$3o Os veiculos devergo ser desinfectados a cada viagem, sem prejuizo da
adog3o das medidas estabelecidas pdas autoridades de saOde e prevengao ao
cont6gio e contengao da propagagao de infecgao viral relativa ao coronavlrus
(BARS-CoV-2).

DA ADMINISTRAgAO
MORADORE$

DE CONDOMINIOS E ASSOCiAgOES O£

Art. 26. Os condominios e as associag6es de moradores s3o respons6veis por
definir as medidas internal para o uso de areas comuns abertas, observadas as
diretrizes dos 6rg3os de saOde quanto a necessidade do uso de m6scaras, nao
aglomeragao e distanciamento.

glo A utilizagao de espagos destinados a eventos como sa16es de festas, espagos
gourmets e churrasqueiras das areas comuns em associag6es de moradores de
condominios dever6 ser objeto de decis3o interna da assembleia, norteadas peta
promogao e continuidade de condutas de limpeza. respeito a grupos de risco e a
fixaQao do limite de frequentadores por evento.

g2o Os condomfnios e as associag6es de moradores s3o respons6veis
exclusivos

pda manutengao de medidas sanit6rias e de n3o contaminagao pesocoronavirus

no interior das suas depend6ncias, devendo observar medidas de
distanciamento, utilizaGao de m6scaras, higiene e desinfecgao.

DOS VEL6R10S E SEPULTAMENTOS
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Art. 27. Os ve16rios municipals ter3o duragao m6xima de at6 2 (duas) horan,
respeitando a capacidade m6xima conforme determinado peta administragao do
Cemit6rio Parque

Par6grafo Onico: Em casa de 6bito por suspeita.ou confirmagao do COVID-

19, seri obrigat6rio o lacre da urns funeraria, podendo os hospitals.e
servi€os de urg6ncia definir, por escrito, sobre a necessidade, ou nao, de
tal procedimento.

DOS SERVlgOS POBLiCOS MUNICIPALS

Art. 28. O servigo pablico municipal dever6 funcionar em conformidade ao
Decreto Municipal l0.479, de 05 de outubro de 2020, ressalvadas as exceg6es
nele previstas.

DAS PENALIDADES E MEDIDAS DE PiSCALXZAgAO

Art. 29. O n3o cumprimento das determinag6es previstas no presente decreto
acarretar6 na imediata cassagao de alvaro de funcionamento do estabelecimento,
com a consequente interdigao, nos termos do inciso 111, do artigo 19 do Decreto
Municipal 9 901/2020 e artigo 159 do C6digo de Posturas do Munidp:io.. a16m da
aplicagao das multas previstas na Lei Municipal 1.448/95, em especial relativas
is infrag6es do art. 97, a16m das devidas sang6es administrativas advindas do
Poder de Policia.

H:$i$illi !HIHKU $$HU '
com o apoio das autoridades estaduais.

:t$8#.i$
d I li!.,l:li :ll SB REIN;111:;ril

Fazenda .

$2o O funcionamento de estabelecimento sem alvaro municipal sujeitar6
infrator ds sanG6es da lei, inclusive cancelamento definitivo do mesmo
interdiQao permanente de sua atividade

0
e

ili£g::Fella:';lli;EI'?:lEl:agEE:R: iil:l!:
ressalvado o direito de recurso quanto is penalidades.
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g4o O alvaro seri restitufdo mediante preenchimento de termo de comprom
sso

pelo empreendedor. responsabilizando pelo integral cumpr rnento das disposi96es
dos protocolos do Programa Minas Consciente e dente Decreto, sob pena de
cancelamento definitivo do alvaro em hip6tese de nova reincid6ncia.

DAS LXCENgAS E ALVARA$ PARA REALIZAgA0
PARTICULARES, CASAS DE SHOW'S E FESTAS:

DE EVENTO$

Art. 32. Ficam suspensas temporariamente as concess6es de licengas ou
alvar6s para realizagao de quaisquer eventos particulares na cidade, inclusive os
que eventualmente j6 tenham sido autorizados.

E£;€'E;W=:=EHZ'.:n::mX:
autorizagao ou alvaro municipal-

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Art. 33. Permanecem suspensas as atividades presenciais dos estabelecimentos
de ensino curricular (educagao infantil, ensino fundamental e m6dio), que servo
objeto de deliberagao especffica futura.

OXSPOSXg6ES GERAIS

Art. 34. As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situagao epidemio16gica do municipio

Art. 35. Permanecem suspensas as visitas aos centros de perman6ncia de idosos,
instituiQ6es de acolhimento e congdneres.

VIGENCIA

Art. 36. Este Decreto entra em vigor a partir do dia 08 de fevereiro de 2021,
inclusive.

Art. 37. Ficam revogadas today as disposig6es em contr6rio ou que com este
decreto se incompatibilizem, em especial o Decreto l0.924, de 03 de
fevereiro de 2021.

Nova Lima/MGr6'\ de fevereiro de 2021

J OAO MAR
PRE

DIEGUEZ PEREIRA
MUNICIPAL
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