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DECRETO MUNICIPAL N° 24 DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

"DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGÊNCIAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO 

DE CONTÁGIO PELO COVID-ld (NOVO CORONAVÍRUS E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O Prefeito Municipal de Senador José Bento - MG, no exercício 

de suas atribuições legais que lhe confere o art. 70, V, da Lei Orgânica do Município; 

Considerando a evolução do cenário epidemiológico da doença 

infecciosa virai denominada Novo Coronavírus (COVtD-19), no âmbito do município de 

Senador José Bento/MG, no Estado de Minas Gerais e no Brasil; 

Considerando a Deliberação do Comité Extraordinário COVID-19, 

n° 130 de 03 de Março de 2021, que institui o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança 

Sanitário-Epídemiológico - Onda Roxa - com a finalidade de manter a integridade do 

Sistema Estadual de Saúde e a interaçâo das redes locais e regionais de assistência à 

saúde pública, em razão da pandemia de COVÍD-19; 

Considerando a Deliberação Comité Extraordinário COVID-19, n° 

138 de 16 de Março de 2021 do Comité Extraordinário COVID-19 do Governo do Estado 

de Minas Gerais, que aprova a reclassificação das fases de funcionamento das 

atividades socioeconómicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano Minas 

Consciente e adota a Onda Rosa nas macrorregiões de saúde; 

D E C R E T A : A 
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Art, 1° - No âmbito do Município de Senador José Bento, enquanto 

perdurar a Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico, ficam suspenso 

todos os serviços, comércios, atividades ou empreendimentos privados, que não sejam 

essenciais. 

I - São consideradas não essenciais as seguintes atividades: 

salões de beleza, cabelereiro, barbearia, manicure e pedicure, lojas de vestuário, cultos 

religiosos, e escolas e creches. 

II - A suspensão de que trata o caput não se aplica: 

a) - às atividades de operacionalização interna dos 

estabelecimentos comerciais, desde que respeitados os protocolos sanitários dispostos 

no Plano Minas Consciente; 

b) às atividades comerciais que se realizarem por meio de 

aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, e de entrega de 

mercadorias em domicílio ou de retirada em balcão, vedado o consumo no próprio 

estabelecimento e em locais públicos; 

c) às atividades internas necessárias à transmissão de quaisquer 

eventos sem público. 

Art. 2** - Durante a vigência da Onda Roxa, somente poderão 

funcionar as seguintes atividades e serviços, e seus respectivos sistemas logísticos de 

operação e cadeia de abastecimento e fornecimento: 

I - setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de 

atendimento e consultórios; 

II - comércio de fámiacos, farmácias, drogarias, éticas, materiais 

clínicos e hospitalares; 

III - supermercados, mercados, açougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de 

conveniência, lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais; 

IV - distribuição e comercialização de combustíveis e dej vados; 
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V - distribuidoras de gás; 

VI - oficinas mecânicas, borracharias; 

VII - restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias; 

Vlli - agências bancárias e similares; 

IX - cadeia industrial de alimentos; 

X-construção civil; 

XI - setores industriais, desde que relacionados á cadeia produtiva 

de serviços e produtos essenciais; 

XII - de representação judicial e extrajudicial, assessoria e 

consultoria jurídicas; 

XIII - relacionados á contabilidade; 

XIV - serviços domésticos e de cuidadores e terapeutas; 

XV - hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congéneres para 

uso de trabalhadores de serviços essenciais, como residência ou local para isolamento 

em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19; 

XVI - transporte privado individual de passageiros, solicitado por 

aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede; 

XVII - transporte e entregas de carga em geral. 

§ 1° - As atividades e serviços essenciais de que trata o caput 

deverão seguires protocolos sanitários previstos no Plano Minas Consciente e prionzar 

o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade remota e por entrega 

de produtos. 

Art. 3° - Fica detenninado, a partir da implementação da Onda 

Roxa, além de outras medidas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a proibição 

de: 

I - funcionamento das atividades socioeconómicas entre 20h e 5h, 

observado o disposto no § 3°; fl 
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II - circulação de pessoas fora das hipóteses previstas nesta 

deliberação; 

III - circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em 

qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado; 

IV - circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a 

realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-

hospitalares; 

V - realização de visitas sociais, eventos, encontros e reuniões de 

qualquer natureza, públicos ou privados; 

§ 1° - Será permitida a circulação de pessoas para: 

I - o acesso a atividades, serviços e bens previstos nesta 

deliberação; 

II - o comparecimento, próprio ou na condição de acompanhante, 

a consultas ou realização de exames médico-hospitalares, quando necessário; 

III - o comparecimento ao local de trabalho ou a realização das 

atividades e dos serviços permitidos nos termos desta deliberação. 

§ 2° - Na hipótese do § 1°, poderá ser exigido pelo poder público a 

apresentação de documento que comprove o vínculo profissional com a atividade 

essencial ou a necessidade do deslocamento. 

§ 3° - A restrição de horário prevista no inciso I do caput não se 

aplica às atividades e aos serviços: 

I - de saúde, segurança e assistência; 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta deliberação sujeitará 

o infrator às sanções previstas no art. 97 da Lei n° 13.317, de 1999 (CÓDIGO SAÚDE), 

no que couber. 

Parágrafo único - As infrações sanitárias que também possam 

configurar ilícitos penais serão comunicadas à autoridade policial e ao Min^tério Público. 
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Art. 5 - São órgãos responsáveis pela fiscalização das vedações, 

determinações, restrições e práticas sanitárias impostas no âmbito do enfretamento da 

pandemia de COVIW 9: 

I - a Secretaria Municipal de Saúde; 

I! - os órgãos municipais de fiscalização do funcionamento dos 

estabelecimentos e atividades socioeconómicas. 

§ 1° - A Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG exercerá as 

atividades de polícia ostensiva de preservação da ordem pública durante a vigência da 

Onda Roxa, por meio de medidas preventivas e mitigadoras para garantir o cumprimento 

desta deliberação. 

§ 2° - A PMMG atuará em colaboração com os órgãos municipais 

para garantir o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas nesta deliberação. 

Art. 6 - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária 

local a ocorrência, comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, nos 

termos do art. 29 da Lei n° 13.317, de 1999. 

Artigo T • A tramitação dos processos referentes a assuntos 

vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgão 

e entidades Município; 

Artigo 8° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto 

correrão por conta das despesas orçamentárias próprias consignadas no orçamento e 

receitas vinculadas do Ministério da Saúde para combate ao COVlD-19. 
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Artigo 9 - O desacato aos funcionários que estiverem fiscalizando 

as medidas do presente decreto por parte dos munícipes poderá sofrer os sansões 

previstas em lei; 

Artigo 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos enquanto perdurarem as medidas restritivas, de acordo com as 

necessidades do município. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

2021. 

Prefeitura Municipal Senador José Bento/MG, 17 de março de 

Fernand&^êsai 
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NO QUADRO DE AVISOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SENADOR J O S É BENTO - MG 


