
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ILICÍNEA MG 
Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/ 0001-39 

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 - Centro - llicínea 
Tel.: (0xx35) 3854 1319 CEP: ~.7175 -000 

DECRETO MUN1CIPAL Nº 1028 de 24 Ahril de 2020. 

Dispõe sobre o retorno controlado e gradativo 

das atividades pre:,enciais do comércio e 

outras atividades que estejam suspensas no 

Município de llicínea e dá outras providências. 

EDV ALDO BELINELLI, Prefeito do Município de Ilicínea, Estado de Minas Gerais. 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso VII.I da Lei 

Orgânica Municipal, tendo em vista a Lei Federal nº 13979, de 06 de fevereiro de 2020 

e o Decreto Estadual nº 11 3, de 12 de março de 2020, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à reduç;io do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a "Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII)" pela Organização Mundial da Saúde, no dia 30 de janeiro de 

2020, em razão da epidemia da doença infecciosa viral respiratória - COVID-19, 

causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-Co V-2 - 1.5 .1. 1.0; 

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde, no 

dia J J de março de 2020, em razão da disseminação mundial da doença infecciosa virai 

respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Cornnavírus - SARS-CoV-2 _ 

1.5.1. 1.0; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS. publicada no Diário Oficial da União 

em 4 de fevereiro de 2020, que " Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
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Nacional (ESPIN)", cm razão dn epidemia da doença infecciosa virai rcspiratona -COVID- 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2 - 1.5. t. t .0: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 113, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. em 12 de março de 2020, que "Declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado em razão do surto da doença respiratória - 1.5. 1.1 .0 - Coronnvírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, prevista Na Lei Federal nº 13.979. de 06 de fevereiro de 2020": 

CONSIDERANDO o previsto no Decreto federal nº 10.282. de 20 de março de 2020, que apenas recomenda medidas de distanciamento social; 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos lermos do artigo 30, incisos 1 e li da Constituição Federal. têm competência pma legislar sobre :.1ssuntos de interesse local. podendo, inclusive. suplementar a legislação federal e estadual; 

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. expedida na data de 15 de abril de 2020. nos autos da ação de inconstitucionalidade nº. 6.34 1. da qual é relator o Ministro Marco Aurélio Mello, ratificando a liminar expedida pelo relator e reafirmando a compcti:ncia concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre questões relacionadas à saúde, inclusiw deixando expresso no julgamento que prefeitos têm lcgitimidadt! para definir quais são as atividades esscm:iais que não ficarão paralisadas durante a pm1demia causada pelo coronnvírus: 

CONSIDERANDO que, nos termos da rclcrida decisão do Supremo Tribunal federal. fo rtaleceu-se o pacto federativo e a autonomia dos Estudos e Municípios perante a União e. por via lógica de consequência. dos municipios perante os Estados, o que ~ um dos consectários maiores da Carta magna. culminando no foto de que os l'vlunidpios não só podem como devem regular dentro dos contextos loc,lis e tk acordo mm suus necessidades específicas, seus próprios assuntos, dentre os quais podem autorizar ou 
;'I 1- 1 t Oll a ,·estr'içilo ,k atividades comerciais. empresariais. industriais e 

ne10 o ec rnmcn o 
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outras estabelecidas no município, bem como, por óbvio, podem autorizar a reabertura 

ou a flex ibilização de tais medidas sem que, para tanto careçam de autorização da União 

ou dos Estados; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar, do ponto de vista técnico e sanitário 

as práticas de estabelecimentos comerciais; 

CONSIDERANDO as sugestões apresentadas em reunião ocorrida dia 20/04/2020 pelo 

Comitê local de Enfrentamento ao COVID-1 9, comitê técnico articulação 

governamental e de assessoramento ao Prefeito Municipal sobre a consciência 

situacional em questão decorrente da pandemia da COVID-19, instituído com o 

propósito de acompanhar as ações de enfrentamento e forn( ccr subsídios técnicos para 

tomadas de decisões; 

DECRETA: 

Art. 1 º- A partir do dia 27 de abril de 2020 passam a vigorar, no Município de 

llicínea. em relação às atividades comerciais, empresaria is, industriais e outras, as 

regras estabelecidas no presente decreto, as quais visam o enfretamento ao Covid-19 e a 

manutenção da economia municipal. 

Parágrafo Único- Para fins de atividades comerciais não se inclui o comércio 

ambulante a /im de evitar a transmissão comuni tária do COVID-19, ficando 

expressamente vedada tal <1tividade no âmbito deste município. 

Art. 2º- Ficam mantidas as práticas de distanciamento •mcial, recomendadas como 

forma de evitar a transmissão comunitária da COVID-19, bem como para manter o 

achatamento da curva de proliferução do vírus no Município de llicím:a, observadas as 

determinações deste decreto. 
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Art. 3º. Devem observar ao máximo o distanciamento social, sem frequentar o comércio local ou quaisquer outros locais senão as próprias residências. as seguintes pessoas: 

I - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
II - crianças ( com idade de O a 5 anos); 
Ill - cardiopatas graves ou descompensado (insufictência cardíaca, infartados, revascularização ); 

IV - portadores de arritmias (hipertensão arterial sistêmica descompensadas) V - pneumopatas graves ou descompensado ( dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave ou doença pulmonar obstrutiva crônica); VI - imunodeprimidos; 
VII - doentes renais crônicas; 
VIII - diabéticos; 
IX - gestantes; 

X - demais patologias, assim consideradas pelos órgãos públicos de saúde competentes. 

An. 4º- Fica recomendado o uso de máscaras de proteção das vias aéreas para toda a população, a fim de evitar ou reduzir a transmissão comunitária da COVlD-19, utilizando-se preferencialmente, máscaras confeccionadas em tecidos, atendidas as normas do Ministério da Saúde, especialmente aquelas da nota informativa nº 3/2020/CGAP/DESF/SAPS/MS. 

S 1 º. É obrigatório o uso de máscaras de proteção das vias áreas por todos aqueles que estiverem. utilizarem ou pretendam ter acesso aus seguintes serviços ou estabelecimentos: 

l - táxis; 

11 _ estabelecimentos considerados essenciais; 
lll _ estabelecimentos comerciais. industriais e empresariais em geral: 

4 



. 
~· 
1 

t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ILICÍNEA MG 

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39 Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 - Centro - llicínea Tel.: (0xx35) 3854-1319 CEP: ;,7175 -000 

IV - repartições públicas municipais; 
V- terminais rodoviários· 

' 
VI- transporte público de passageiro. 

Art. 5°- Ficam autorizadas as atividades presenciais cc,ntroladas e com restrições. de estabelecimentos comerciais, industriais e empresariais çm geral. com as exceções estabelecidas neste Decreto, e desde que observadas às regras abaixo relacionadas. naquilo que lhes for cabível, sendo que o cun1primento de tais regras é da responsabilidade dos próprios estabelecimentos; 
I - funcionamento dos estabelecimentos comerciais, empresariais da cidade de llicínea das 07:00h às 18:00h de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, das 08:00h às 16:00h sendo que, tais restrições de horários, não se aplica aos estabelecimentos considerados essenciais: 
II - fornecer máscara e álcool em gel ou álcool 70% (sçtenta por cento) para todos os colaboradores ou terceirizados, ou água corrente e sabão: 
111 - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para todos os clientes ou demais pessoas que acessarem as lojas. fabricas. caixas ou demais setores do estabelecimento, ou água corrente e sabão: 
IV - controlar a lotação: 

a) Respeitando o distanciamento mínimo 2 metros quadrados por pessoa de · 1·1vre do estabelecimento. considerando o número de funcionários. 
area 

terceirizados. clientes ou eventuais frequentadores: 
b) Organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas: c) Controlar o acesso de entrada e. preferencialmente. se possível rl.!alizar a testagem de temperatura (por meio de aparelho sem contato). recomendando o não 

atendimento de pessoas que apresente febre: 
d) Controlar O acesso para. no má.ximo. 2 (dois) 1"t:prcsentante por família ou · 1 . ,~t·ibekcimcntos de grande 11uxo. uus como bancos. mercados. 

grupo socw nos e" , -
d erc, .. 11.·1,1s padarias. açougues. farm:kias. etl.'. .: supcrmercu os. m e , ' · -
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Manter o distanciamento de 2 (dois) metros por pessoa em cada caixa que esteja funcionando em locais de grande fluxo. tais como bancos. mercados. supermercados. mercearias. padarias. açougues farmácias. etc.: f) Obrigatoriedade de afixação de cartazes em local de fáci l visibilidade como nas portas das lojas. estabelecendo o número de pessoas que poderão estar dentro do estabelecimento. 
V - manter a higienizaçào interna e externa dos estabelecimentos. com limpeza permanente. inclusive utilizando produtos específicos para o combate ao coronavírus. como. por exemplo. álcool 70% água sanitária. etc.: Vl - adotar preferencialmente. práticas de Yendas por agendamento. entregas a domicílios ou a retiradas rápidas de produtos ou mercadorias: Vil - adotar monitoran1ento diário dos sinais e smtomas apresentados pelos funcionários e terceirizados; 
VIII - manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de sabonete líquido. papel toalha e lixeiras: 
IX - manter os provadores higienizados a cada prova: 
X - definir escalas e reYezamento entre os fw1cicinários a fim de diminuir o fluxo de pessoas internamente: 
XI - priorizar de fom1a absoluta. o atendimento aos idosos. gestantes e demais pessoas que estejam no grupo de risco a Covid-19. estabekcendo horários diversos para tais atendimentos: 
Xlll - obrigação de divulgação aos clientes. de informação acerca da Covid-19 e das medidas de pre\'ençào implementadas pelo estabelecimento. 

§ 1 o _ As limitações de dias e horários estabelecidos no inciso I do presente artigo não se aplicam para a utilização de serviços de atendimento de entregas. (de\ivery). 

t 
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§ 2°-0 não cumprimento das medidas e:,72.belecidas no presente artigo ro5e_Íara ª 
suspensão ou cassação do ah ará de funcionamemo. ou focha:mento compulsório do 

estabelecimento. co nforme a legislação, igeme: 

. ..\n.6º - .--\ amorizaçào para funcionamento será obtida J.a seguinte fo~ 

I - O interessado preencherá termo de re:,,-ponsabilid.adá! próprio conforme modelo 

anexo 1. por meio do qual declarará estar cieme das obrigições e diretrizes pre,i stas 

nes te decreto. responsabilizando-se pessoalmeme pelo cumprimento das nonnas ora 

estabelecidas. sob pena de fechamento imediaio do estabele< imemo. aplicação de rnuJta 

e responsabilização criminal: 

li - Cumprido o disposto no item I. o órgão municipal de fiscalização realizará 

\·istoria in loco. com ,·istas a , erificar a satis fação dos requis itos sarutários e de 

espaçamento pre\-isto neste Decreto. bem corno. para aYiliaçào do quanrita_ri, o de 

pessoas que poderão adentrar ao estabelecimento de uma sé, ,·ez. laYnmdo se termo de 

\Ístoria próprio. de,·endo neste ato ser entregue o termo de responsabilidade 

de,·idamente assinado. 

Ili - O termo de \·istoria que atestar o cumprimento dos requisitos sanitários e de 

espap.mentos e quantitatirn pre\ isto neste Decreto ser.i rá como autorização para 

funcionamento durante o período de emergência em saúde publica 

§ 1 º Constatada irregularidade no momento da YÍ 5toria. o fiscal lavrará o 

correspondente termo indicando os pontos a serem sanados. cabendo ao interessado 

re3lizar no\ o cadastro conforme inciso I e submeter- se a no, a , istoria. posteriormente. 

~2" Enquanto não sanadas e\·enruais irreguJaridadts. o estabelecimento não 

poderá funcionar para atendimentos presenciais enquanto ,·1gorar o estado de 

emergência em saúde pública: 
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§)º Nenhum estabelecimento poderá funcionar em desacordo com as nonnas 
previstas neste Decreto· , 

§4º Todos os estabelecimentos comerciais e empresariais do Município. 
independentemente da natureza da atividade por eles exercida, deverão exibir banner 
(anexo II) em local visível, no qual deverá constar as seguint,~s infonnações: 

a) Capacidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento, confonne 
indicação do órgão de fiscalização; 

b) Telefone para denúncias de irregularidades, a ser infonnado pelo órgão 
de fiscalização; 

Art 7º- Os estabelecimentos comerciais e empresariai~. que estiverem autorizados 
a funcionar poderão assim o fazer respeitando-se o horário de abertura e fechamento 
previsto na legislação municipal, observando - se as seguintê's diretrizes: 

I - Afixar no chão, ao longo de espaços que eventualmente ocasionem fonnação 
de filas no estabelecimento, fitas ou tintas da cor amarela ou vennelha que imponham o 
distanciamento de 2 (dois) metros entre cada pessoas; 

II - Utilizar, preferencialmente, pagamentos por cartões de credito/débito; 

III- Pennitir o acesso interno ao estabelecimento de acordo com quantitativo de 
número máximo de pessoas passiveis de adentrar ao estabelecimento de acordo com a 
vistoria realizada pela Vigilância Sanitária; 

IV - Afixar cartazes, faixas ou banners que sejam visiveis aos clientes, contendo 
estas orientações de forma explicita e clara; 

V - Instalar em seus caixas proteções transparentes qu,~ representem impedimento 
de contato entre clientes e funcionários, como placas de vidro, acrílico, polietileno, 
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plástico ou materiais similares na impossibilidade de instalar a proteção O funcionário 

deverá utilizar Protetor Facial· , 

VI · Fornecer aos clientes, obrigatoriamente em número suficiente locais e 

equipamentos para higiene das mãos, ao entrar e sair do estabelecimento; 

VII - Prover para todos os funcionários do estabelecimento, álcool gel ou em 70% 

e máscaras, os quais serão de uso obrigatório durante o horário de expediente; 

VIII - Promover medidas de desinfecção das superficies ao final de cada 

atendimento, tais como desinfecção de balcões, mesas, cadeiras, corrimões, maçanetas e 

outras superficies e instrumentos de uso comum, conforme orientação da Vigilância 

Sanitária; 

IX - Organizar, entre seus funcionários, escala de trabalho diário, havendo número 

mínimo suficiente de empregados para tanto, que represent,! alternância entre eles nos 

dias de trabalho, respeitando regras de distanciamento de 4 (quatro) metros quadrados; 

X - Cuidar para que cada cliente permaneça por no máximo 20 (vinte) minutos no 

interior do estabelecimento, de maneira que as pessoas não se cruzem nos movimentos 

de ida e vinda; 

XI - Responsabilizar-se pelo distanciamento mínimo d,; 2 (dois) metros entre cada 

cliente na hipótese de formação de filas , tanto dentro do estabelecimento quanto em 

logradouro público, sendo obrigatória a disponibilização de funcionário especificamente 

para realização deste controle, devidamente identificado e uni formizado; 

XII - Funcionar com janelas abertas, permitindo ampla ventilação do recinto; 

XIII - Não permitir mais clientes do que atendentes/vendedores no interior do 

estabelecimento; 

l 9 
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X nla' s<.·ar:1s. licando autorizada o IV - Não atender clientes que estiverem sem u 

fornecimento desta ao cliente pelo estabelecimento: 

,. lº P fi d d' · · III 1- · re,.,1·,-"ara-0 vistoria 111 loco no s ara ms o 1sposto no mc1so . 1sca1s , ,.,. 

estabelecimento e indicarão. em documento próprio. a capz.cidade máxima de pessoas 

dentro do recinto. incluindo-se funcionários e clientes. 

§2º Aplicam -se aos profissionais liberais. empresários individuais e autônomos 

as disposições previstas neste decreto: 

§3° Os atendimentos de natureza individualizada pr,~stados pelos profissionais 

liberais. empresários individuais ou autônomos deverão ter dia e horário previamente 

agendados. com espaço mínimo de 1 O ( dez) minutos entre o final de um agendamento e 

o início de outro. durante o qual as superticies e instrn1nt:ntos de uso comum serão 

obrigatoriamente higienizadas. assim como todas as demais regras previstas neste 

Decreto: 

§-lº Os estabelecimentos excrce111es de atividades c ,sencia1s sujeitam - se ús 

obrigações e diretrizes previstas nestes decretos. 

Art. 8º - O descumprimento de quaisquer obrigações dou diretrizes previstas 

neste Decreto autoriza a imediata interdição e consequente fechamento do 

estabelecimento. ainda que sua atividade seja consideraàa t!SSencial. bem como a 

aplicação de muha. cassação de alvará e outras penalidades ~revistas 1.:111 ki . 

Art.9º- As indústrias de confecção de roupas localizadas nest1.: Município 

somente poderão retomar suas ati vidades St! cumpridos os scgui1111.:s critá ios que 

poderão ser alterados a qualquer momento d1.: acordo com cenário epidemiológico: 

1- Número dl' funcionários ,lluantes por turno cquivnkntc a apenas 200,,0 (v ime por 

l'l'nto) do quantitati, o total d1.: funcinnúrios fl'gistrndos n margem da l'o lhu de pagamento 
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dn cmpr~sn. licundo desde jú rcssnh·ndo u possihilidnck de altcrnçüo de tnl qunntituti\'() 
de acordo com cenário epidemiolúgico: 

11- Disponihiliznçi\o de todos os equipamentos de proteçüo individual neces:-úrios 
a efctivaç:io dus medidas de proteç110 e cnt~ntnmcntos no COVID-19: 

ll1 - fornecer mnscnrn e útco~)t cm gel ou úlcool 70º o (sctcntn p0r cento) ou àgun 
corrente e snbi\o para todos os n.mcionúrios. colnborndores ou terceiros que acessem o 
local de tmbnlho: 

IV - controlar n lotação respeitando o limite de distanl'iamento de 2 {dois) metros 
quadrados de área livre do estnhdccimento. considerando o número de t1.mci0núrios. 
terceirizados e e\'ent-uais frequentadores: 

V• em caso de ocomncin de formação de ti las de qualquer nuturcLa de"en1 ser 
obser\'ado o distanciamento mínimo de~ (dois) metros entre ns pessoas: 

Vl-controlnr o acesso de estrada e. preferencialmente. realizar n testngem de 
temperatura (por meio de aparelho sem contato). recomendando-se n não ntunçiio de 
tuncionúrios. colahorndorcs e terceiros que apresentem kbre. síndwme gripnl ou se 
encontrem no grupo de risco. orien1.u1do pnra que sejn procurado atemlimento médi1.:o: 

VII- Obrignt0riedadc de ntixuçào de cartazes nas portas. estnbekcendo o número 
de pessoas em atuar..'\ú naquele recinto: 

VIII - ~ tanter a higienizaçiio interna e externa dos t'Stnhekcimentos. com limpt'l n 
permanente. incl usi, e utilizando produtos especi tirns parn o Cl)mhat~ fü' coron:\,·írus. 
como. por exemplo. útcm,1 70° o e úguu snnitúrin. etc: 

t X _ Adotar moni101~11nt·nto ckirio dos sinnis e sintomas np,~sentndús p~los 
t'uncionnrios e tl.'rceiriLndos: 

11 
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X - Manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de sabonete 
líquido, papel toalha e lixeiras· 

' 

XI - Definir escalas e revezamento entre os funcionários a fim de diminuir o fluxo 
de pessoas internamente; 

XII - Obrigação de divulgação aos funcionários, de infonnação acerca da Covid-
19 e das medidas de prevenção implementadas pelo estabelecimento. 

§ 1 º. As indústrias citadas no caput que desejem reab:ir deverão apresentar junto 
a Vigilância Sanitária Municipal. antes de eventual abertura, plano de proteção de 
medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia deco1Tente do coronavírus a ser 
elaborado por profissional técnico em segurança do trabalho. respeitada as diretrizes 
mínimas neste decreto citadas. 

§ 2°. Apresentado o plano de proteção supracitado a Vigi lância Sanitária 
realizará vistoria in loco a fim de comprovar a efetivação e cumprimento das medidas 
adotadas, constando o quantitatÍ\'O de funcionários. colaboradores e terceiros que 
poderão exercer atividade laboral em cada turno. sendo lavrado tenno de compromisso 
correspondente. 

Art. 1 O. Os estabelecimentos bancários e creditício , devem. além de obsen ar 
naquilo que for compatível às regras estabelecidas neste decreto. cuidar de direcionar o 
usuário para os serviços da internet banking ou. quando não possível. para os tenninais 
de autoatendimento. devendo. neste caso. manter a higieniza-;ào pem1anente de todos os 
terminais além de dar suporte e orientação aos cl ientes. sendo responsá\'eis pela 
organização da fila . 

Parágrafo único. Os estabekcimentos bancários. c-xcepcionalmente. poderão 
manter atendimento presencial aos usuários que estejam sem cartão e ou senha. 
especialmente para pagamentos de benefícios sociais e a-;sistenciais. obsen ando as 
restrições e recomendações estabelecidas neste decreto. 

12 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ILICÍNEA MG 

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39 
Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 - Centro - llicínea 

Tel.: (0xx35) 3854 1319 CEP: ;.7175 -000 

Art.11. Recomenda-se que os estabelecimentos em ger.11 dispensem das atividades 
laborais presenciais, as pessoas que estejam nos grupos de riscos descritos no art. 3º do 
presente Decreto, possibilitando a eles a realização de trabalho remoto (home office). 
antecipação de férias ou outras fomias de liberação remunerada. 

Art. 12. O transporte individual de passageiros por taxi deverá seguir os 
seguintes requisitos: 

1 - limite máximo de 2 (dois) passageiros por veículo. sempre utilizando o banco 
de trás; 

11- O condutor e os passageiros deverão fazer uso de máscaras durante todo o 
itinerário. sendo proibido o atendimento a usuários que não estejam usando máscara; 

Ili- Os taxis deverão disponibilizar álcool gel ou álcool 70% para serem utilizados 
pelos passageiros imediatamente ao entrar no veículo; 

IV- Ao final de cada corrida o responsável pelo taxi deverá providenciar a 
desinfecção de assentos e demais superfícies onde haja contato dos passageiros; 

V- Os taxistas deverão obrigatoriamente, revestir o assento do motorista e dos 
passageiros com capa impermeável, de modo a possibilitar a respectiva desinfecção. 

Art.13. O descumprimento de quaisquer obrigações e/ •:>li diretrizes previstas neste 
Decreto autoriza a suspensão temporária do serviço, e cassaç·ão de permissão para taxis, 
bem como. a aplicação de multa e responsabilização criminal do motorista. 

Art.1 4. São consideradas atividades essenciais aq uelas enumeradas na Lei 
Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, no Decreto ::ederal n\) 10.282 de 20 de 
março de 2020 e tnmbém a Deliberação cio Comitê Extraordinário COVlD-19 nº 17, de 
22 de março de 2020 do Governo do Estado de Minas Gerais. 
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Parágrafo Único- Fica determinada a suspensão das atividades previstas no artigo 

15 deste Decreto. haja vista o interesse local do município. 

Art. 15. Continuam suspensas as atividades ou empreendimentos, sejam elas 

públicas ou privados, com circulação ou potencial aglomeração de pessoas, abaixo 

relacionadas: 

I - eventos públicos de qualquer natureza. em locais fechados ou abertos, e 

eventos privados independente do quantitativo de pessoas; 

II - atividades em feiras. observado o disposto no inciso III do parágrafo único; 

III - estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais; 

IV - bares, restaurantes e lanchonetes: 

V - clubes, academias de ginástica, boates. salões de festas. teatros. casas de 

espetáculos, salões de beleza e clínicas de estética; 

VI - museus. bibliotecas e centros culturais; 

VII- realização de missas, cultos ou demais atividades religiosas; 

Parágrafo único - A suspensão de que trata o caput nãc, se aplica: 

I - às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais. 

desde que respeitadas às regras sanitárias e de distancirnnento adequado entre os 

funcionários; 

li - à realização de transações comerciais por meio de aplicativos. internet. 

telefone ou outros instrumentos similares. nem aos serviços de entrega de mercadorias 

em domicílio ou. nos casos do inciso IV, também para retirada em balcão. vedado 0 

fornecimento para consumo no próprio estabelecimento. devendo ser obedecida as 

regras de proteção e distanciamento previstas neste decreto. 

14 



. 

t· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ILICÍNEA MG 

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39 
Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 - Centro - llicínea 

Iel,: I0xK35l 38S4-1319 cEP: :,7175 -ooo 

IV à reuliznçilo de fcirus ele comercialização de alimentos. incluindo 
hortifrutigrunjciros, desde que observados critérios de rodízio a serem organizados pela 
n1tmicip11lid11ch.:, de modo a evitar nglomernção de pessoas e observar as regras sanitárias 
e cpidcmiológicns de cnfrcntumenLo du pandemia. respeitada as regras previstas neste 
Decreto; 

/\ri. 16. /\s atividades educacionais cm geral seguirão as normas estabelecidas, 
dentro das esl'crns de competência, pelo Ministério da Ecluci1çào, Secretaria Estadual de 
Edueução. Conselho Estadual de Educação e Secretaria Municipal de Educação, sendo 
que, nus hipóteses ele serem liberados para funcionamento, os mesmos deverão observar 
as restrições e recomendações estabelecidas pelo Poder Público. 

/\rt.17. /\s atividades liscalizaclorns deverão ser intensificadas pelos órgãos 
competentes. especialmente pela Yigilüncia Sanitária. 

§ 111
• Qualquer tentativa de obstruir a atividade ele fiscalização fará com que o 

rcsponsóvel incorrn nas penas da legislação criminal em vigúr. estabelecidas no Código 
Penal 13rnsi lei ro. 

~ 2º. O descumprimento das determinações estabelecidas no presente decreto, 
ul~m das responsabilização criminal previstas no panígrafo :rnterior. também importará 
cm responsabilidade civil e administrativa. inclusive na suspensão ou cassação da 
licença ele funcionamento. nos moldes da legislação municip:1I. 

Art.18. /\s medidus de restrição e prevenção sanitárias estabelecidas no presente 
decreto. bem como seus efei tos na curvu de tmnsmissào da C ·ovid-19 e na economia em 
gemi. seri\o revistas pcriodicmm:nte. podendo ser reduLidas ou ampliadas. utilizando-se 
crit0rios de nu.oabilidadc e proporcionalidade. em conformiaade com as orientações dos 
órgãos competentes elas ún.:as da saúde. jurídica. educacional. assistencial. econômica e 

de segurança pública . 
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J\rt. 19. O prc:~c:ntc Decreto entra cm vigor na dada de :;ua publicação. 

J\rt . 20. Fica revogado qualquer disposição cm contrário. 

llicínc:a/MG, 24 de abri l de 2020 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

EDVALDO k lNELLI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO 1 

Tc~mo de Responsabilidade cm razão do cumprimento do Decreto Municipal nº 
1028/2020, como paute das medidas para o enfrenta1mento da Pandemia do 
C OVID-19 no Município de llicínea/MG. Este documento é condicionante 
obrigatório para o regular funcionamento das atividades devendo ser firmado 
{assinado} l!Clo resl!ons~\vel e entregue l!ara o fiscal no ato da fiscalização 
1. DADOS DA EMPRESA 
Razão Social / Nome da Empresa 

Endereço: Cep: 1 Cidade: 

Bairro: Telefone: 

CNP.1/CPF: Atividade Principal de Empresa(CNAE 
principal): 

1. DADOS DO PROPRJET ARIO/SÓCIO ADMINISTRADOR: 
Nome: 
Endereço: Bairro: 
CPF: CEP: 
Telefone: Cidade: llicínea 
2. DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS A SEREM CUMPRIDAS: 
Declaro estar ciente de todo o conteúdo descrito no Decreto Municipal nº 1028/2020, bem 
como me comprometo a cumprir para com todas as condiç,ões exigidas para o regular 
funcionamento. Ainda, que a partir do dia 27 de Abril de 2020, estarei à disposição no 
horário de 08h00 às 19h00 no local, para atendimento à fiscalização. Também, que acaso 
haja a inobservância e descumprimento de qualquer dispositivo previsto neste Decreto, 
que o estabelecimento deverá permanecer fechado até que sejam cumpridas as 
determinações e exigências nele contidas, sendo necessária nova solicitação de vistoria ao 
local. Por fim, declaro também estar ciente das sanções pr,evistas no Decreto pelo seu 
descumprimento, quais sejam, fechamento sumário do estabelecimento, multa e cassação 
do alvará, bem como da responsabilização criminal cio decb1rante, e outras penalidades 
~revistas cm lei. 

' 3. AUTORIDADES RESPONSA VEIS 

COMPROMISSO/NOTIFICAÇ ÃO: 

PELO TERMO DE 

Secretaria Munici pal , Setor de Vigilância Sanitária e Departamento de Tributação 

4. DECLARAÇÃO DE CIENCIA E RECEBIMENTO DA 
NOTIFICAÇ ÃO/TERMO DE COMPROMISSO 02: 

Ilicínea, Minas Gerais, __ de de 2020. 

Assinawra: 
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ANEXO II 

ORIENTAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO 

DESTE ESTABELECIMENTO 
Em confonnidade com o Decreto Municipal nº 1028/2!1~ 

Capacidade máxima de clientes por horário: XX 

Total de colaboradores: )(X 

Em caso de descumprimento das normas, denuncie! 

Vigilância Sanitária: 98416-4337 (07h às 20h) 
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