
 

 

 

 

DECRETO N.º 2.818, DE 29 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

Altera o Decreto n.° 2.746, de 17 de março de 

2020, que “declara Situação de Emergência em 

Saúde Pública que especifica; estabelece 

medidas de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento e contingenciamento, no âmbito 

do Município de Cabeceira Grande, da 

pandemia de doença infecciosa viral respiratória 

(Covid-19/Novo Coronavírus) ...” para 

promover a ampliação dos prazos anteriormente 

fixados, a revisão e inclusão de novas medidas. 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 76, inciso III, 77, inciso XII, e 120, inciso I, alínea “n”, da Lei Orgânica do 

Município c/c o disposto no Decreto n.º 2.535, de 29 de março de 2019 (Regimento Interno 

da Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e 

 

CONSIDERANDO as motivações especificadas nos “considerandos” dos 

Decretos ns.° 2.746, de 17 de março de 2020, 2.748, de 18 de março de 2020, 2.749, de 21 

de março de 2020, 2.750, de 23 de março de 2020, 2.757, de 31 de março de 2020, 2.770, de 

6 de abril de 2020, 2.780, de 9 de abril de 2020, 2.781, de 13 de abril de 2020, 2.784, de 17 

de abril de 2020,  2.786, de 30 de abril de 2020. 2.788, de 6 de maio de 2020, 2.789, de 11 

de maio de 2020, 2.800, de 18 de maio de 2020 e 2.808, de 22 de maio de 2020, 

 

CONSIDERANDO o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução n.º 5.548, de 21 de maio de 2020, do 

Estado de Calamidade Pública declarado por meio do Decreto Municipal n.º 2.780, de 9 de 

abril de 2020,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação dos prazos anteriormente 

fixados, a revisão e inclusão de novas medidas, porém, ainda, sob o preceito do 

distanciamento social ampliado e do distanciamento social seletivo, com condicionantes à 

flexibilização das atividades comerciais e empresariais, inclusive diante da disseminação do 

vírus em municípios vizinhos e o fenômeno da interiorização (expansão da disseminação de 

grandes cidades e metrópoles para o interior) da Covid-19 divulgado pelas autoridades 

sanitárias,  
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DECRETA: 

 

Art. 1° O Decreto n.° 2.746, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 3° ................................................................................................................ 

 

.............................................................................................................................. 

 

I – suspensão, até 30 de junho de 2020, do fornecimento de transporte 

ambulatorial de pacientes a consultas eletivas, exames e outros procedimentos, ressalvados 

os deslocamentos e remoções de emergência em saúde pública, aqueles vinculados a 

transportes de pacientes que se submetem a tratamento de hemodiálise, oncologia e de alto 

risco (gestantes) e outros deslocamentos extraordinários assim considerados pela Secretaria 

Municipal da Saúde, sendo que nos casos dos deslocamentos que subsistirem deverá ser 

disponibilizado, dentro dos veículos, gel hidroalcóolico (álcool gel) a 70% (setenta por 

cento), para higienização pelos profissionais e pacientes e, obrigatoriamente, utilização de 

máscaras de proteção facial; (NR) 

 

.............................................................................................................................. 

 

III – suspensão, até 30 de junho de 2020, no âmbito do Município de 

Cabeceira Grande, de eventos coletivos, de qualquer natureza, que exijam licença/alvará do 

Poder Executivo, sendo que no caso de eventos que não necessitam dessa exigência, 

recomenda-se igualmente a suspensão para evitar aglomerações de pessoas; (NR) 

 

IV – suspensão, até 30 de junho de 2020, de atividades sociais vinculadas a 

grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV gerido pela 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, relacionadas a todas as faixas 

etárias; (NR) 

 

V – suspensão, até 30 de junho de 2020, de participação de servidores 

públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo em congressos, seminários e 

eventos oficiais congêneres custeados com recursos públicos (diárias, inscrições etc), 

notadamente para localidade em que houver transmissão comunitária ou local do agente  
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Coronavírus (Covid-19), conforme declarado por autoridade pública competente, 

ressalvados casos excepcionais autorizados justificadamente pelo Prefeito; (NR) 

 

  .............................................................................................................................. 

 

XV – suspensão, até 30 de junho de 2020, de eventos esportivos realizados 

em espaços públicos, exceto se realizados sem presença de público, bem como do 

fornecimento de transporte para atletas participarem de competições externas para outras 

localidades, extensivamente a outros deslocamentos alheios e particulares; (NR)  

 

XVI – suspensão, até 30 de junho de 2020, de inaugurações ou lançamentos 

de obras públicas em locais abertos ou fechados, para evitar aglomeração de pessoas; (NR) 

 

XVII – suspensão, até 30 de junho de 2020, da realização de audiências 

públicas e eventos promovidos pelo Poder Executivo; (NR) 

 

XVIII – suspensão, até 30 de junho de 2020, de celebrações religiosas ou 

congêneres com potencial de aglomerar pessoas, de quaisquer denominações, fé, culto ou 

credo, ressalvados os eventos religiosos com público reduzido, desde que com a 

observância das seguintes condições, recomendando-se, no entanto, a adoção prioritária de 

eventos religiosos online com transmissão ao vivo (live) por meio de redes sociais ou 

aplicativos e medidas de aconselhamento individual: (NR) 

 

.............................................................................................................................. 

 

XIX – com observância obrigatória do disposto no parágrafo 1º deste artigo, 

as seguintes medidas vinculadas ao setor de pessoal da Prefeitura de Cabeceira Grande:   

 

.............................................................................................................................. 

 

c) adoção, a partir de 4 de maio de 2020 até 30 de junho de 2020, de jornada 

semanal de trabalho reduzida, na forma organizada por cada secretaria, para os servidores 

que se enquadrarem nas seguintes situações, desde que comprovadas por laudo/relatório 

médico, à exceção da questão da idade:  
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1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, independentemente da 

lotação funcional, observado o disposto na alínea “f” deste inciso, a redução da jornada 

semanal de trabalho será de 40% (quarenta por cento);   

 

2. gestantes, observado o disposto na alínea “f” deste inciso para as gestações 

até o terceiro mês ou de alto risco devidamente comprovadas, a redução da jornada semanal 

de trabalho será de 35% (trinta e cinco por cento); e  

 

3. profissionais com histórico de doenças respiratórias, crônicas, oncológicas 

ou degenerativas, portadores de cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência 

cardíaca, cardiopatia isquêmica), pneumopatias graves ou descompensados (asma 

moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica), imunodepressão, doenças renais 

crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) diabetes mellitus e hipertensos conforme juízo 

clínico, e doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, a redução da 

jornada semanal de trabalho será de 30% (trinta por cento), ressalvados os serviços 

essenciais, mormente os servidores da área da saúde (Quadro Setorial de Saúde Pública) em 

decorrência da necessidade do serviço sobretudo no enfrentamento à Covid-19, sendo que, 

nesse caso, a Secretaria Municipal da Saúde poderá promover, a seu critério e sendo 

possível, flexibilizações na jornada de trabalho respectiva.  

 

.............................................................................................................................. 

 

e) fixação, em caráter extraordinário, de expediente administrativo reduzido e 

misto dos órgãos e unidades administrativas da Prefeitura de Cabeceira Grande, até 30 de 

junho de 2020 da seguinte forma:  

 

1. às segundas, quartas e sextas-feiras, em turno único e ininterrupto, de 6h 

(seis horas) diárias, de 7h (sete horas) às 13h (treze horas), com rigoroso controle e 

aferimento do ponto, ressalvados os serviços essenciais, como a Secretaria Municipal da 

saúde e os órgãos a ela vinculados, as Secretarias Municipais de Obras, Infraestrutura, 

Trânsito e Serviços Rurais e da Subprefeitura de Palmital de Minas que conservam os 

expedientes, plantões e escalas normais, revogada a concessão de folga semanal, bem como 

o calendário e horário letivos próprios, o projeto Casa Lar, e outras situações pontuais 

decididas pelo Prefeito, inclusive relacionadas a obras prioritárias de execução direta); e  
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2. às terças e quintas-feiras, em turnos intercalados (8h – oito horas), de 7h 

(sete horas) às 11h (onze horas) e de 13h30min (treze horas e trinta minutos) às 17h 

(dezessete horas). (NR/AC) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

XXII – adoção, por parte da Secretaria Municipal da Administração, do 

Pregão Eletrônico para abranger licitações públicas destinadas a aquisições e contratações 

comuns, evitando-se, tanto quanto possível, o sistema de pregão presencial, que, a continuar 

sendo desencadeado, deverá contemplar apenas aquisições e contratações consideradas 

urgentes e prioritárias, até 30 de junho de 2020, cujas sessões serão, preferencialmente, 

fixadas fora do horário de expediente extraordinário previsto no inciso XIX, ressalvadas as 

sessões anunciadas previamente e os certames de maior envergadura que têm potencial de 

atrair maior número de proponentes e com tempo elevado de duração, com adoção, no 

entanto, de medidas preventivas, especialmente as seguintes: (NR) 

 

.............................................................................................................................. 

 

XXIII – suspensão, até 30 de junho de 2020, da realização de reuniões e 

eventos dos Conselhos Municipais, de todas as áreas e vinculações, ressalvadas reuniões de 

caráter absolutamente extraordinário devidamente justificadas; (NR) 

 

XXIV – suspensão, até 30 de junho de 2020, da concessão do benefício 

eventual sob modalidade Auxílio-Passagem, gerido pela Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e Cidadania, para localidades em que em que houver transmissão 

comunitária ou local do agente Coronavírus (Covid-19), atestada por autoridade 

competente; (NR) 

 

XXV – suspensão, até 30 de junho de 2020, da expedição de carta de viagem 

do idoso nos níveis intermunicipal e interestadual, para localidades em que houver 

transmissão comunitária ou local do agente Coronavírus (Covid-19), atestada por autoridade 

competente; (NR) 
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XXVI – suspensão, até 30 de junho de 2020, de visitações aos acolhidos da 

unidade de Acolhimento Institucional sob modalidade Casa Lar, gerida pela Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, cujos contatos, por parte dos familiares, 

poderão se dar por meio telefônico, inclusive chamadas de vídeos e congêneres, 

ressalvadas as visitações promovidas por genitores ou responsáveis legais que não estejam 

apresentando sintomas gripais ou características da Covid-19, devendo haver, no entanto, 

observância às recomendações de distanciamento social, higienização com gel 

hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) e utilização obrigatória de máscaras; (NR) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

XXX – suspensão, a partir de 21 de março de 2020 até 30 de junho de 2020, 

de licenças/alvarás de localização e funcionamento emitidos para atividades com potencial 

de aglomeração de pessoas, ressalvados os estabelecimentos comerciais e empresariais que 

aderirem ao Regime Extraordinário de Atividade Econômica Condicionada – Reaec de que 

trata o artigo 3°-D deste Decreto, em especial: (NR)  

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

XXXIII – suspensão, até 31 de maio de 2020, da interrupção/corte de 

fornecimento de água pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira Grande – 

Sanecab, com religação do fornecimento eventualmente interrompido anteriormente, tendo 

em vista os impactos econômicos das medidas anunciadas por todas as esferas 

governamentais, bem como a necessidade de propiciar a toda a população a medida de 

higienização básica como prevenção ao contágio e enfrentamento ao Coronavírus, porém 

com retomada da interrupção (corte), com aviso prévio, a partir de 1º de junho de 2020 

diante da enorme taxa de inadimplência verificada no período de suspensão e consequente 

queda brusca da arrecadação do Sanecab, conforme relatado no Processo Administrativo n.º 

129.385/2020;   

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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XXXV – suspensão, até 30 de junho de 2020, de procedimentos e 

atendimentos eletivos e aqueles considerados não urgentes e não emergenciais, nas unidades 

básicas de saúde, com o aproveitamento dos profissionais da área de saúde com serviços 

suspensos por meio da realocação e remanejamento funcional de que trata o artigo 3º-C 

deste Decreto, preservados os procedimentos e atendimentos considerados urgentes, de 

intervenção imediata e de emergência em saúde pública, na forma a ser definida pela 

Secretaria Municipal da Saúde, com retomada, no entanto, de atendimentos odontológicos a 

pacientes que se enquadrarem nas precitadas situações (casos de intervenção imediata e 

urgentes), bem como a retomada dos atendimentos da área de Fisioterapia, sob a forma de 

agendamento, evitando-se filas de espera e aglomerações; (NR) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

XXXVIII – como medida para evitar aglomerações de pessoas, restrição, até 

30 de junho de 2020, ao número máximo de 10 (dez) pessoas por bloco de acesso rotativo a 

velórios, bem como limitando tais velórios ao prazo máximo de 3h (três horas) de duração, 

devendo haver observância às recomendações de distanciamento social, higienização com 

gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) e utilização obrigatória de máscaras, dentre 

outras medidas e cautelas previstas neste Decreto e aplicáveis no que couber, observando-

se, ainda, as seguintes disposições:  

 

a) a urna funerária deverá ser colocada em local ventilado; 

 

b) evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de 

risco para agravamento da covid-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, 

portadores de doenças crônicas; 

 

c) a cozinha deverá ser restrita a uma pessoa por vez; 

 

d) a cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

observado o limite máximo por bloco de acesso previsto no caput deste inciso, respeitando a 

distância mínima de, pelo menos, 2m (dois metros) entre elas, bem como outras medidas de 

isolamento social e utilização da máscara de proteção; 
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e) recomenda-se que seja evitado a realização de velórios em residências neste 

período de enfrentamento à Covid-19 e, excepcionalmente, caso aconteça, todas as normas 

de higienização, distanciamento, não aglomeração de pessoas, uso obrigatório de máscara e 

álcool gel 70% (setenta por cento) deverá ser observado; 

 

f) dentro do veículo que realiza o traslado de pessoas, durante este período de 

enfrentamento à Covid-19, é obrigatório o distanciamento entre as pessoas, o uso de 

máscaras e de álcool gel 70% (setenta por cento), na entrada e na saída do veículo; 

 

g) o contato físico deve ser evitado; 

 

h) com relação aos velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos 

da Covid-19, recomenda-se: 

 

1. manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando 

qualquer contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento post-mortem; 

 

2. evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de 

risco para agravamento da Covid-19: idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, 

lactantes, portadores de doenças crônicas; 

 

3. não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando 

a legislação referente à quarentena e internação compulsória no âmbito da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – Espin pela Covid-19; 

 

4. caso seja imprescindível, elas devem usar máscara de proteção facial, 

permanecer o mínimo possível no local e evitar o contato físico com os demais; 

 

5. não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se 

observar as medidas de não compartilhamento de copos; 

 

6. os velórios por morte confirmada ou suspeitos em decorrência de COVID - 

19 terão duração de 1h (uma hora), exclusivamente, em cemitérios. 
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i) a cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como outras 

medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória; 

 

j) recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 (dez) pessoas, não 

pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações; 

 

k) os falecidos em decorrência da Covid-19 podem ser enterrados ou 

cremados; e 

 

l) fica vedado cortejo fúnebre. (NR/AC) 

  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

XL – suspensão, até 30 de maio de 2020, de todos os prazos processuais da 

legislação municipal, inclusive estatutários; (NR) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

XLVI – proibição, por prazo indeterminado, de aglomerações de pessoas na 

orla do Lago da Usina Queimado na extensão situada no âmbito do território do Município 

de Cabeceira Grande, inclusive por meio de acesso ao Loteamento Sítios do Lago, vedado 

acesso público e devendo haver controle sanitário em acessos privados, devendo haver 

intensão fiscalização nos locais para evitar a aglomeração de pessoas; (AC) 

 

XLVII – suspensão do prazo de validade do concurso público da Prefeitura de 

Cabeceira Grande na forma determinada pelo Decreto Municipal n.° 2.817, de 28 de maio 

de 2020; (AC)  

 

§ 29. O funcionamento de cursos livres profissionalizantes (atividades 

extracurriculares) somente poderá ocorrer se observados os seguintes critérios: 

 

I – preferência para o Ensino à Distância, não presencial; 
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II – caso a opção seja pelo ensino presencial, observar os seguintes critérios: 

 

a) proibição da participação de alunos com mais de 60 (sessenta) anos de 

idade;  

 

b) limitação da participação a até 25 (vinte e cinco) alunos por horário do 

curso ou a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do estabelecimento de ensino 

profissionalizante, desde que observado o necessário distanciamento mínimo de 2m (dois 

metros) entre os alunos e proporção de uma pessoa a cada 4m2 (quatro metros quadrados);  

 

c) disponibilização, pela empresa ou responsável pela promoção do curso, de 

gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para higienização de todos os presentes; 

 

d) utilização obrigatória de máscaras para todos os participantes em 

observância ao disposto no inciso XLI deste artigo;  

 

e) recomendação para a realização de medição de temperatura por meio de 

termômetro infravermelho sem contato, de pessoas que estejam adentrando ao 

estabelecimento de realização do curso profissionalizante, vedado o acesso daqueles que 

apresentarem quadro febril característico de Covid-19;  

 

f) adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da Covid-

19, especialmente limpeza e desinfecção de todos os assentos e superfícies expostas como 

maçanetas, mesas, cadeiras, balcões, corrimãos, interruptores, sanitários, pisos, e áreas 

comuns com produtos adequados e padronizados antes e após cada realização de curso 

profissionalizante; e 

 

g) manter janelas e portas abertas durante todo o período de realização do 

curso profissionalizante. (AC) 

 

§ 30. As medidas e cautelas previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, 

aos produtores/agricultores rurais ou empresas que promoverem o recrutamento de mão-de-

obra externa para atuação em serviços rurais no âmbito do território do Município de 

Cabeceira Grande, inclusive relacionadas a transporte, alimentação, alojamento e 

deslocamento de trabalhadores provenientes de outros municípios, vedada a hospedagem, a  
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circulação imotivada e a contratação de trabalhadores em grupos de riscos (pessoas com 

mais de 60 anos de idade, gestantes e portadores de doenças crônicas), bem como de 

trabalhadores com sintomas gripais característicos de Covid-19, devendo haver utilização 

obrigatória de máscaras de proteção facial, higienização preventiva, aferimento de 

temperatura, testagem de Covid-19 e observância ao distanciamento mínimo de 2m (dois 

metros) entre os mesmos. (AC) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Art. 3º-D. (...) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

§ 3° Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo e das 

medidas previstas no parágrafo 11 do artigo 3º deste Decreto , aplicáveis no que couber, os 

restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, quiosques, lojas de conveniência e 

congêneres comercializarão, preferencialmente, os seus produtos e mercadorias sob o 

sistema drive thru ou pague e leve (take away), retirada em balcão, ou, ainda, pelo sistema 

delivery ou tele entrega, sob o sistema de porta entreaberta (“meia-porta”), com barreira de 

contenção, admitindo-se, condicionalmente, o funcionamento pelo meio tradicional desde 

que observados os seguintes critérios: 

  

I – distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas e proporção de 

uma pessoa a cada 4m2 (quatro metros quadrados), com limitação de até 3 (três) pessoas por 

mesa; 

 

II – lotação limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima de 

ocupação do estabelecimento; 

 

III – para os estabelecimentos mistos (que agregam bar no ramo empresarial), 

vedação expressa ao consumo de bebidas alcoólicas no estabelecimento, sendo que neste 

caso de comercialização de bebidas alcoólicas admitir-se-á apenas os sistemas sistema drive 

thru ou pague e leve (take away), retirada em balcão, ou, ainda, pelo sistema delivery ou tele 

entrega; 
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IV – vedação expressa à adoção de sistema de buffet, de rodízio e de 

autosserviço (self-service); 

 

V – disponibilização de protetor salivar eficiente no serviço; 

 

VI – os locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma 

adequada para fácil identificação por parte dos clientes; 

 

VII – somente os clientes que estiverem usando máscaras de proteção facial 

poderão acessar o estabelecimento, sendo permitida a retirada das máscaras apenas quando 

for alimentar-se; 

 

VIII – o estabelecimento deve fornecer na entrada e saída álcool em gel a 70% 

(setenta por cento) para os clientes; 

 

IX – manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos 

e demais utensílios protegidos; 

 

X – no caso de restaurantes, os estabelecimentos só poderão servir pratos à la 

carte ou prato executivo, por meio de atendimento em mesa ou marmitex, no horário de 

almoço, sendo de 11h (onze horas) às 15h (quinze horas), e de jantar, sendo de 18h (dezoito 

horas) às 20h30min (vinte horas e trinta minutos), sendo que os demais estabelecimentos 

(pizzarias, lanchonetes, sorveterias, quiosques, lojas de conveniência e congêneres) 

terão como horário máximo de funcionamento as 20h30min (vinte horas e trinta minutos) e 

após tal horário admitir-se á apenas pelo sistema delivery ou tele entrega; 

 

XI – desativação de parquinhos infantis, pula-pula, brinquedos, espaços kids 

ou congêneres e proibição de apresentações musicais ao vivo; 

 

XII – proibição expressa do uso de narguilés ou equipamentos de uso coletivo 

congêneres; 

 

XIII – eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro 

alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso individual; 
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XIV – não oferecer produtos para degustação; 

 

XV – intensificar a higiene e manter os ambientes ventilados naturalmente, 

incluindo os locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso; 

 

XVI – aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, 

maçanetas, café e balcões) do estabelecimento bem como os procedimentos de higiene da 

cozinha e do (s) banheiro (s); 

 

XVII – os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 

trabalhadores sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e 

higiene pessoal; 

 

XVIII – os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização 

das mãos e antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, após 

tocarem o rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou 

cartões de banco, cuja higienização poderá ser feita com água, sabonete líquido inodoro e 

agente antisséptico após a secagem das mãos em papel toalha (preferencialmente álcool gel 

70% ou outro antisséptico registrado na Anvisa); 

 

XIX – providenciar barreira de proteção física quando em contato com o 

cliente; 

 

XX – disponibilizar álcool em gel 70% (setenta por cento) no caixa para 

higienização das mãos, dos clientes e dos trabalhadores; 

 

XXI – a máquina de pagamento por cartão de crédito/débito deve ser 

higienizada com álcool 70% (setenta por cento) após cada uso, podendo ser revestida de 

plástico filme, devendo haver ainda a higienização de computadores, teclados e outros 

equipamentos que sejam tocados com frequência; 

 

XXII – os trabalhadores e colaboradores devem manter os cabelos presos e 

não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços para assegurar a correta 

higienização das mãos;  
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XXIII – alertar, incisivamente, aos clientes a permanecerem no 

estabelecimento pelo tempo necessário ao consumo da respectiva alimentação de modo a 

evitar prolongamentos e permanências imotivadas; 

 

XXIV – recomendação para a realização de medição de temperatura por meio 

de termômetro infravermelho sem contato, de pessoas que estejam adentrando ao 

estabelecimento, vedado o acesso daqueles que apresentarem quadro febril característico de 

Covid-19;   

 

XXV – adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da 

Covid-19, especialmente limpeza e desinfecção de todos os assentos e superfícies expostas 

como maçanetas, mesas, cadeiras, balcões, corrimãos, interruptores, sanitários, pisos, e 

áreas comuns com produtos adequados e padronizados antes e após cada chegada e saída de 

clientes;  

 

XXVI – em relação ao comércio por delivery ou tele entrega, o transporte de 

refeições prontas para o consumo imediato deverá ser realizado logo após o seu 

acondicionamento em equipamento de conservação a quente ou a frio e sob temperatura que 

não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do produto, nos termos do disposto na 

Resolução SES/MG n.º 6.458, de 5 de novembro de 2018; 

 

XXVII – as refeições deverão ser acondicionadas em embalagens de entrega 

lacradas e de material adequado ao contato com alimentos e, conforme legislação específica, 

devidamente identificadas com o nome e o endereço do estabelecimento produtor e a 

informação de que o consumo deverá ser imediato, nos termos do disposto na Resolução 

SES/MG n.º 6.458, de 2018; e 

 

XXVIII – os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos 

clientes e funcionários. Também é permitido aos funcionários copos ou canecas não 

descartáveis, desde que de uso individual e higienizadas com regularidade. (NR/AC) 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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§ 6° Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo e das 

medidas previstas no parágrafo 11 do artigo 3º deste Decreto, aplicáveis no que couber, as 

academias deverão observar os seguintes requisitos e condições: 

 

I – será admitido a realização condicionada de aulas coletivas, como de 

treinamento funcional, desde que em ambiente externo (ar livre), com o necessário 

distanciamento mínimo de 2m (dois metros) uns dos outros, limitado a até 25 (vinte e cinco) 

alunos/clientes por horário não superior a 1h (uma hora), bem como desde que todos 

estejam utilizando, obrigatoriamente, máscaras de proteção facial e realizem higienização 

preventiva;  

 

II – nas atividades internas, como musculação, deverá ser limitado o 

atendimento em bloco de até 10 (dez) pessoas/clientes por horário da prestação de serviços 

relativa ao ramo empresarial, com o necessário distanciamento mínimo de 2m (dois metros) 

uns dos outros, com a utilização obrigatória de máscaras de proteção facial, bem como a 

higienização preventiva;  

 

III – recomendação para a realização de medição de temperatura por meio de 

termômetro infravermelho sem contato, de pessoas que estejam adentrando ao 

estabelecimento, vedado o acesso daqueles que apresentarem quadro febril característico de 

Covid-19; e  

 

IV – adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da 

Covid-19, especialmente limpeza e desinfecção de todos os instrumentos e equipamentos da 

academia, assentos e superfícies expostas como maçanetas, mesas, cadeiras, balcões, 

corrimãos, interruptores, sanitários, pisos, e áreas comuns com produtos adequados e 

padronizados antes e após cada chegada e saída de clientes. (NR/AC)   

 

§ 7° Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo e das 

medidas previstas no parágrafo 11 do artigo 3º deste Decreto, os bares somente poderão 

comercializar os seus produtos e mercadorias sob o sistema drive thru ou pague e leve (take 

away), retirada em balcão, ou, ainda, pelo sistema delivery ou tele entrega, sob o sistema de 

porta entreaberta (“meia-porta”), com barreira de contenção,, vedada a permanência de 

clientes nos precitados estabelecimentos para evitar aglomeração de pessoas, exceto no caso 

de estabelecimentos mistos que comercializem alimentação que deverão observar o disposto 

no parágrafo 3° deste artigo. (AC) 
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Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Cabeceira Grande, 29 de maio de 2020; 24º da Instalação do Município. 
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