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DECRETO 11.155, DE 29 DE MAR€10 DE 2021

'ESTABELECE MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE

KeSTKiQAO DE FUNCiONAMENTO E
DESLOCAMENTO NO MUNICIP}O DE NOVA LIMA EM
KAZOO DA CAPACiDADE DE ATENDiMENTO DA
LAUDE PUBLICA E SUPLEMENTAR EM RESPOSTA
DA PANDEMIA DO CORONAViRUS - COVID-19".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LIMA - ESTADO DE MINAS GERAIS, cons/derando
o avango dos nOmeros da CAVED-19 na cidade e o alto comprometimento da
capacidade de assist6ncia plena dos servigos de sa6de, tanto aqueles instalados em
Nova Lima, coma tamb6m os demais da regiao metropolitana. na uso de Boas
atribuig6es legais pelo artigo 87, incisos Vlll, X e XI, da Lei Organica Municipal, o
artigo 23. inciso 11, da Constituig3o da Rep6blica, o artigo 18, incisos I e IV, alineas
"a" e "b", da Lei 8.080/1990;

DECRETA

OBJETO

Art. lo Este decreto regulamenta o estado excepcionalde restrigao de funcionamento
e deslocamento, no Municipio de Nova Lima, durante o puzo de vig6ncia que axa.

Art. 2o O estado excepcionalde restrig3o de funcionamento e deslocamento tem por
finalidade manter a integridade dos sistemas estadual, municipal e suplementar de
sa6de e a interagao das redes locais e regionais de assist6ncia a saOde pOblica. todos
jd colapsados.

Par6grafo tlnico: Ao bongo do periods de vig6ncia dente decreto, com su
e posteriores renovag6es, poderao ser acrescidas outras medidas de
funcionamento e deslocamento.

as eventuais
restrigao de

AMBITO DE APLICAgAO

Art. 3o Este decreto aplica-se is pessoas ffsicas, juridical de direito privado e p6blico
interno municipal, domiciliadas, sediadas ou em trinsito polo Municfpio de Nova Lima.
exceto a Cimara Municipal e o Poder Judici6rio, que se regular3o por normativos
p roprtosr

DA AOEQUAgAO AO PROTOCOLO DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE

Art. 4o No perfodo de vig6ncia dente instruments, em obedi6ncia aos protocolos do
Programa Minas Consciente, com adaptag3o maid restritiva adotada pelo
Municfpio atrav6s deste decreto, somente poderao funcionar com atendimento
ao pablico e fluxo de pessoas as atividades listadas no artigo 7o
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Art. 5o Todas as atividades industrials, comerciais, aut6nomas e de prestaQ3o de
servigos desenvolvidas na cidade dever3o observar o protocolo do Programa Minas
Consciente. tanto as recomendage5es gerais, como tamb6m aquelas aplic6veis ao seu
segmento, sob pena de suspensao do seu alvaro de funcionamento, sem prejuizo de
outras sang6es administrativas, civeis e criminals.

Art. 6o Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestag3o de servigos, se
autorizados a funcionar por este Decreto, deverio observar as medidas
sanit6rias de higienizag3o, capacidade e distanciamento minimo apontadas peso
protocolo do Programa Minas Consciente. com indicagao para a onda roxa.

DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES

Art. 7o Durante o perfodo de vig6ncia dente decreto, somente poderio funcionar,
com atendimento direto ao pablico e fluxo de pessoas, as seguintes atividades
e servigos, e seus respectivos sistemas logisticos de operag3o e cadeia de
abastecimento e fornecimento :

1 - setor de saade, incluindo unidades hospitalares, de atendimento e consult6rios,
inclusive veterin6rios;

11 - ind6strias, logfstica de montagem e de distribuigao, e com6rcio de f6rmacos,
farm6cias, drogarias, 6ticas, materiais clinicos e hospitalares.

111 - hipermercados, supermercados, mercados, agougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, de
5gua minerals de alimentos para animals, exceto lanchonetes, sorveterias, rojas
de conveni6ncia, bares e restaurantes que funcionar3o exclusivamente por
entrega, vedado o consumo ou retirada local.

lv produgao, distribuigao e comercializagao de combustiveis e derivados;

V - agancias banc6rias e similares;

VI - oficinas mecanicas, borracharias, autopegas, locagao de carrot e m6quinas,
inclusive as agricolas;

Vll transporte coletivo, taxis e transportes acionados por aplicativos;

Vlll servigos dom6sticos, de cuidadores e terapeutas;

IX - hotelaria, hospedagem, pousadas, mot6is e cong6neres para uso de
trabalhadores de servigos essenciais, como resid6ncia ou local para isolamento em
faso de suspeita ou confirmagao de COVID-19;

X - ind6strias;

XI - imprensa
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Par6grafo tlnico: As atividades e servigos essenciais de que trata o capt/[ dever6o
seguir os protocolos sanit6rios previstos no Programa Minas Consciente. observada
a onda roxa, e priorizar o funcionamento interno e a prestagao de servigos na
modalidade remota e por entrega de produtos.

Art. 8o No perfodo de vig8ncia dente decreto, as atividades que n3o foram listadas
como essenciais poderao funcionar nas seguintes condig6es:

I limitada is atividades de operacionalizag3o interna dos estabelecimentos
comerciais, desde que respeitados os protocolos sanit6rios dispostos no Plano Minas
Consciente;

ll limitadas is atividades comerciais que se realizarem por memo de aplicativos,
internet. telefone ou outros instrumentos similares, e de entrega de mercadorias em
domicilio, vedado o consumo no proprio estabelecimento;

111 - is atividades internal necess6rias a transmiss3o de quaisquer eventos sem
POblico

Art. 9o Os bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, lojas de conveni6ncia,
distribuidoras de bebidas e demais servigos de alimentag3o funcionar3o
exclusivamente com atividades internas, voltadas para entregas, vedado
consumo interno, inclusive de bebidas alc6olicas e a retirada em balc3o.

Par6grafo 6nico: A restrigao a que se refere o caRL/[ dente artigo se estende para os
restaurantes localizados em postos de gasolina e pontos de parada de caminhoneiros
e empresas de 6nibus, inclusive os instalados em rodovias federais nos limited do
Municipio de Nova Lima.

DAS RESTRlgOES EXCEPCIONAIS DE CIRCULAgAO

Art. 10. Fica determinado, a parter da vig6ncia deste decreto, a16m de outras medida
definidas nests instrumento, a proibig3o de:

l circulagao de pessoas fora das hip6teses previstas neste decreto;

11 - circulagao de pessoas sem o uso de mascara em qualquer espago ptlblico ou de
uso coletivo, ainda que privado, inclusive em areas socials de condominios,
associag6es de moradores e elevadores, sob pena de multa. nos termos da Lei
Municipal 2.781/2020 e do respectivo Decreto Municipal l0.224/2020.

111 - circulafao de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realizag3o
acompanhamento de consultas ou realizag3o de exames m6dico-hospitalares;

ou

IV - realizagao de visitas socials, eventos, encontros e reunites de qualquer natureza.
pablicos ou privados.
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V - o consumo de bebidas alco61icas no interior e adjac6ncias de bares, restaurantes,
padarias, lanchonetes, supermercados, lojas de conveni6ncia, com6rcios em gerd e
cong6neres, adquiridas ou nio no local;

Vl- a realizagao de qualquer typo de evento pablico ou privado na cidade, no interior
de clubes, campos, est6dios, estacionamentos, com6rcios em gerd, areas de lazer,
areas comuns e de conviv6ncia de condominios e associag6es de moradores, ainda
que respeitadas as regras de distanciamento social.

Vll- realizag3o de missas, cultos ou manifestag6es religiosas em grupo, de qualquer
typo, podendo as igrejas, templos, casas e demais centros religiosos permanecer
abertos para visitagao e manifestagao individual, observadas as regras de
biosseguranga, para preveng3o ao contigio e de enfrentamento contingenciamento
da pandemia do COVID-19.

Vlll- realizaQ3o de cirurgias e procedimentos cirargicos eletivos, em hospital ou
clrnica. ressalvadas urg6ncias e emerg6ncias.

IX- pr6tica de esportes amadores coletivos ou em grupo, como trilhas, pedaladas,
futebol e outros, em espagos, mas, parques e quadras, ptlblicas e privadas.

X- frequentar e utilizar os parques naturais e cachoeiras localizadas no Municipio

XI - funcionamento das atividades socioecon6micas entre 20h e 5h de segunda a
sexta-feira. de sibado a partir das 13h at6 as 5h de segunda-feira, exfelQ as
seguintes, que poder6o funcionar livremente, observada a legislag3o municipal e
protocolo sanitirios inerente ao seu segments:

a) de sa6de, seguranga e assist6ncia;

b) de atendimento via delivery, do com6rcio at6 a resid8ncia dos clientes;

c) necess6rios a operacionalizagao interna de estoques, seguranga. dados, sistemas
de informag6es e outras atividades acess6rias que n3o puderem ser suspensas;

d) de emerg6ncia relacionados a assist6ncia e seguro de maquin6rios e vefculos, tais
como reboque. transporte. oficinas mecinicas e borracharias;

e) tratamento e abastecimento de 6gua;

f) unidades de assist6ncia de sa6de e m6dico-hospitalar;

g) servigo funer6rio;

h) coleta, transporte. tratamento e disposigao de residuos s61idos urbanos e demais
atividades de saneamento b6sico;

i) exercicio regular do poder de policia administrativa
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j) transporte p6blico, incluindo t6xie veiculos acionados por aplicativos

k) previstos nos incisos I, ll, lll, IV, Vll, Vlll, IX, X e XI do artigo 7o deste decreto

$lo Os estabelecimentos comerciais, de servigos, industriais, condominios e
associag6es de moradores s3o respons6veis por exigir o uso de mascara por clientes,
empregados e prestadores de servigos em suas depend6ncias.

$2o A multa pda n3o utilizag3o de m6scaras, prevista na LeiMunicipal 2.781/2020 e
do respectivo Decreto Municipal l0.224/2020, calculada em R$ 80,00(oitenta reals),
seri aplicada em desfavor das pessoas ffsicas e juridical, ainda que
simultaneamente, exceto para os estabelecimentos comerciais e industrials, que sera
aplicada exclusivamente em desfavor da pessoa jurfdica. multiplicada peso total de
empregados, prestadores de servigos ou consumidores que n5o estejam utilizando
mascara no momento da fiscalizag3o, sem prejufzo de outras sang6es administrativas
e sa nita ribs.

$3o O descumprimento da proibig3o de realizagao de evento pablico ou privado na
cidade, inclusive no interior de areas comuns ou de conviv6ncia de condominios e
associag6es de moradores, seri punida com a cassag3o do alvaro de funcionamento
do estabelecimento, se comercial sua natureza, e multa a ser calculada no limite da
lei, no valor de R$ 29.297,60 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e fete reals e
sessenta centavos).

g4o A proibigao de venda de bebidas alc6olicas n3o se aplica para delivery, vedada
em qualquer hip6tese o consumo no interior do estabelecimento ou em suas
adjacencias.

Art. 11. Entry 20h e 5h de segunda a sexta-feira, de sibado a partir das 13h
at6 as 5h de segunda-feira. fica orientada a circulagao de pessoas exclusivamente

1 - o acesso a atividades, servigos e bens essenciais previstos neste decreto;

11 - o comparecimento, pr6prio ou na condig3o de acompanhante, a consultas ou
realizagao de exames m6dico-hospitalares, quando necessario;

111 - o deslocamento para ida e retorno ao local de trabalho ou a realizagao das
atividades e dos servigos permitidos nos termos delta deliberagao, comprovado
atrav6s de carteira de trabalho, contrato de trabalho, crach6, contracheque,
declaraglio da empress ou qualquer outro. documento id6neo.

DAS REGULAMENTAgOES ESPECIFICAS

DAS ESCOLAS

Art. 12. Permanecem suspensas as atividades presenciais dos estabelecimentos de
ensino curricular(educagao infantil, ensino fundamentale m6dio).
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DO SEKVXgO PUBLICO MUNICIPAL

Art. 13. Ficam suspensos, a partir do dia 31de margo de 2021, todos os servigos
ptlblicos, incluindo atividades e atendimentos presenciais, exceto aquelas voltadas
para a sa6de, contabilidade, tesouraria, recursos humanos, fiscalizag3o sanit5ria e
fazend6ria. seguranga, protegao, inclusive social, da vida humana. animate material.

Par6grafo 6nico: Os Secret6rios Municipais, atrav6s de Portarias, dever3o organizar
escalas e rodizios de trabalho de modo a otimizar a atividade publica essencial, com
redug3o do fluxo de pessoas em atividades administrativas ou adiaveis, inclusive
consultas eletivas que n3os sejam relativas a acompanhamentos de doengas
c ro n i ca s

Art. 14. Ficam suspensos todos os prazos de processor administrativos internos,
durante a vig6ncia deste decreto, desde o dia 31 de margo de 2021.

Art. 15. Os atendimentos relatives is atividades p6blicas n3o listadas como
essenciais dever3o ser realizadas exclusivamente por memo remoto, atrav6s de e-
mail, telefone ou video, cabendo aos Secret6rios Municipais organizar e disponibilizar
os memos de contato dos deus respectivos departamentos, atrav6s de portarias ou
comunicados .

DOS VELORIOS E SEPULTAM ENTOS

Art. 16. Os ve16rios municipals tergo duragao m6xima de at6 2 (dual) horas,
respeitando a capacidade m6xima conforms determinado peta administrag:lo do
Cemit6rio Parque.

Par6grafo 6nico: Em cano de 6bito por suspeita ou confirmagao do COVID-19,
obrigat6rio o lucre da urns funer6ria.

DAS ASSOCIAgOES DE MORADORES E CONDOMIN10S

Art. 17. Os condomrnios e as associag3es de moradores zelar:lo palo cumprim
das medidas excepcionais contidas neste decreto, especialmente quanto a proibig3o
de eventos, utilizag3o livre de espagos comuns, encontros e reunites de qualquer
natureza em suas depend6ncias, observando a obrigatoriedade do uso de m6scaras.

$lo Diante da grave situagao de enfrentamento ao novo coronavfrus e, a fim de evitar
o fluxo de pessoas, os condominios e as associag6es de moradores dever3o orientar
os sous usugrios para evitar a frequ6ncia de visitas socials externas em suas
depend6ncias ou limites, observando, sobretudo, o disposto no artigo ll deste
decretor

g2o Os condominios e associag6es de moradores poderao regulamentar em
assembleia, a ser realizada por meld eletr6nico, observando diretrizes minimas
de pr6vio agendamento e n3o aglomeraQ3o de pessoas que n3o sejam da mesma
familia ou moradores da mesma unidade, a utilizaQ3o de espagos de academia,
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quadras esportivas, home-office, saba de exibigao de filmed ou jogos eletr6nicos,
brinquedotecas, playgrounds, piscinas e outras de utilizagao comum.

g3o Na vig6ncia dente decreto, observando eventuais futuras prorrogag6es, fica
vedada a utilizag:lo de saunas, atividades esportivas em grupo, espagos gourmets,
sa16es e espagos de festas, para eventos, comemorag6es ou reunites, ainda que
privadas, sob pena de multa a ser calculada no limite da lei, no valor de R$ 29.297.60
(vinte e nove mil, duzentos e noventa e fete reals e sessenta centavos), em face do
organizador do evento e do condomfnio ou associag3o de moradores de forma
solid6ria, sem prejuizo de outras sang6es civeis, administrativas e criminais.

g4o Os condominios e associag6es de moradores dever3o reforQar a necessidade de
utilizagao de m6scaras de proteg3o em todas as areas comuns ou de conviv6ncia
dentro de sous limited, tats como garagens, areas de transito, corredores, recepg6es,
elevadores e outros.

DAS MEDIDAS DE PISCALXZAgXO

Art. 18. O Municrpio, no imbito de suas compet6ncias, para efetivagao e fiscalizag3o
das medidas previstas neste decreto, poder6 limitar a circulagao em viag e pragas
pablicas e fixar barreiras sanit6rias.

Art. 19. O Municfpio, atrav6s da sua fiscalizagao e da Polfcia Militar do Estado de
Minas Gerais, fad suspended todos os servigos, com6rcios, atividades ou
empreendinhentos, p6blicos ou privados, que n3o sejam essenciais nos termos deste
decreto

Art. 20. O n3o cumprimento das determinag6es previstas no presents d
acarretari na imediata cassag3o 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 Postural do Municipio, a16m da
aplicagao das multas previstas na Lei Municipal 1.448/95, em especial relativas ds
infrag6es do art. 97, a16m das devidas sang6es administrativas advindas do Poder de
Policia

ecreto

Par6grafo tlnico. As infrag6es sanit6rias que tamb6m possam configurarilfcitos penais
servo comunicadas a autoridade policial e ao Minist6rio POblico.

Art. 21. A fiscalizag3o do integralcumprimento das disposig6es dente Decreto caber6
ao 6rg3o de Vigilancia Sanit6ria. de Fiscalizagao de Atividades Urbanas (DFAU), de
Fiscalizagao de keio Ambience (SEMAM), do PROCON Municipal, da Guarda Civil
Municipal, bem como demais 6rgaos detentores do poder de polfcia. com o apoio das
autoridades estaduais.

Par6grafo 6nico: Nos termos da Deliberagao do Comity Extraordin6rio COVID-19 no
130, de 3 de marco de 2021, a Policia Militar de Minas Gerais - PMMG exercerd as
atividades de polfcia ostensiva de preservag3o da ordem publica. por memo de
medidas preventivas e mitigadoras para garantir o cumprimento desta deliberagao.
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Art. 22. A Guarda CiviIMunicipal, a16m de outros 6rg3os de fiscalizag8o do municrpio,
enquanto perdurar o estado de calamidade publica. poder6 interditar provisoriamente
os estabelecimentos que descumpram as medidas de prevengao a COVID-19
previstas nests decreto.

glo A interdigao seri provis6ria. mediante recolhimento do alvaro de funcionamento
do estabelecimento e fechamento do local enquanto n3o restituida a autorizag3o,
sendo o documento entregue ao Secret6rio Municipal de Fazenda.

$2o O funcionamento de estabelecimento sem alvaro municipal sujeitar6 o infrator
is sang6es da lei, inclusive cancelamento definitivo do mesmo e interdig3o
permanente de sua atividade.

g3o Os estabelecimentos que forem alvos de interdig3o provis6ria poderao abrir
processo administrativo solicitando a restituigao do documento, expondo suas raz6es
e quitando eventuais multas impostas, ressalvado o direito de recurso quanto is
penalidades.

g4o O alvaro seri restitufdo mediante preenchimento de termo de compromisso pele
empreendedor, responsabilizando pele integral cumprimento das disposig6es dos
protocolos do Programa Minas Consciente e dente Decreto, sob pena de cancelamento
definitivo do alvaro em hip6tese de reincid8ncia.

Art. 23. E dever de todo cidad3o comunicar a autoridade sanit6ria locala ocorr6ncia,
comprovada ou presumida. de cano de doenga transmissivel, nos termos do art. 29
da Lei Ro 13.317, de 1999.

VIGENCIA

Art. 24. Este decreto teri vig6ncia de 07 (sete) dias, entre os dias 31/03/2021
a 06/04/2021, podendo ser renovado por novos ciclos de 07 (fete) dias,
enquanto ainda se mostrar necess6rio em razio dos n6meros da pandemia na cidade.

Art. 25. Ficam revogados o Decreto 11.126, de 16 de margo de 2021 (onda roxa), e
suas posteriores alterag6es, e o Decreto 11.131, de 16 de margo de 2021
(funcionamento da Prefeitura Municipal).

largo de 2021Nova Lima, 29 4

JOAO MARC. D DIEGUEZ PEREIRA
MUNICIPALPKeqe
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