
 

 

 

 

DECRETO N.º 2.755, DE 30 DE MARÇO 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 instituir 

o Regime Extraordinário de Atividade 

Econômica Condicionada – Reaec, para 

promover a revisão de medidas preventivas 

anteriormente fixadas, estabelecer novas 

medidas e dá outras providências. 

 

 

 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 e 2.750, de 23 de março de 2020, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Nota de Esclarecimento emitida pelo 

Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais,   

 

CONSIDERANDO que não obstante o recente pronunciamento do Presidente 

da República em cadeia nacional recomendando-se a retomada da atividade econômica e o 

isolamento social restrito a pessoas integrantes de grupos de riscos da Covid-19 (isolamento 

vertical), não foi editado, até o momento, nenhum ato normativo nesse sentido, nem mesmo 

recomendações oficiais formais e expressas pelo Ministério da Saúde, nem pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais, de modo, inclusive, a uniformizar as medidas de enfrentamento, o 

que passa a exigir atuação local para preencher a lacuna normativa com supedâneo no 

Princípio do Interesse Local e da Preponderância de Interesses, 
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CONSIDERANDO a necessidade de observância aos preceitos do 

recolhimento, isolamento e distanciamento sociais como condições essenciais à preservação 

da vida e da saúde da coletividade, em atendimento ao princípio da dignidade da pessoa 

humanam, do direito à saúde, bem como a necessidade de se viabilizar ponto de equilíbrio 

de modo a permitir, condicionalmente, a retomada gradual de atividades econômicas, 

comerciais e empresariais com o escopo de preservar empregos e a economia, porém com 

preponderância e prevalência da saúde e da vida sobre quaisquer setores e aspectos, 

reforçando-se, no entanto, a recomendação sanitária mundial para recolhimento, 

distanciamento e isolamento sociais, bem como para que haja consumo consciente por parte 

dos consumidores a fim que possam evitar a permanência imotivada em estabelecimentos 

comerciais, optando-se, tanto quanto possível, pelos sistemas delivery, tele entrega e drive 

thru, 

 

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, por 30 (trinta) dias, 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, se necessário, utilização de 

máscaras cirúrgicas; (NR) 

 

II – suspensão, a partir de 17 de março de 2020 até 30 de abril de 2020, 

prorrogável se necessário, das atividades educacionais em todas as instituições da Rede 

Municipal de Ensino, em caráter emergencial diante da pandemia infectocontagiosa, o que  
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será compensado por meio de antecipação do recesso escolar do mês de julho de 2020, 

sendo o remanescente por reposições ou, alternativamente, com redução de dias letivos, ante  

a situação de calamidade e emergência, desde que haja autorização pelo Ministério da 

Educação ou pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, observado, 

obrigatoriamente, o disposto no parágrafo 1º deste artigo, podendo, se possível, a critério da 

Secretaria Municipal da Educação, serem ofertadas trabalhos escolares e atividades 

pedagógicas à distância, por meio de tecnologia; (NR) 

 

III – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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 

Coronavírus (Covid-19), conforme declarado por autoridade pública competente, 

ressalvados casos excepcionais autorizados justificadamente pelo Prefeito; (NR) 

 

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

 

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

 

XV – suspensão, pelo prazo de 30 (quinze) dias, 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) 
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XVI – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de inaugurações ou 

lançamentos de obras públicas em locais abertos ou fechados, para evitar aglomeração de 

pessoas; (NR) 

 

XVII – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de audiências públicas e 

eventos promovidos pelo Poder Executivo; (NR) 

 

XVIII – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de celebrações religiosas ou 

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

credo, ressalvados os eventos religiosos com público de até 20 (vinte) pessoas, 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: 

  

a) proibição da participação de pessoas integrantes de grupos de riscos da 

Covid-19, notadamente pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que devem manter 

isolamento e distanciamento sociais obrigatórios em consonância com as orientações das 

autoridades sanitárias; 

 

b) limitação de 1 (um) evento religioso, por semana, para cada denominação 

religiosa, com horário máximo de duração da celebração em 1h (uma hora) para cada 

evento; 

 

c) posicionamento de bancos ou cadeiras no recinto religioso com 

distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as pessoas; 

 

d)  disponibilização, pela autoridade religiosa competente, de gel 

hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para higienização de todos os presentes no evento 

ou celebração religiosa; e 

 

e) utilização de máscaras cirúrgicas em caso de necessidade de uso por algum 

participante ao evento ou celebração religiosa. (NR/AC) 

 

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

as seguintes medidas vinculadas ao setor de pessoal da Prefeitura de Cabeceira Grande: 
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a) fixação, em caráter extraordinário, de expediente administrativo reduzido 

dos órgãos e unidades administrativas da Prefeitura de Cabeceira Grande, em turno único e 

ininterrupto, de 5h30min (cinco horas e trinta minutos) diárias, de 7h (sete horas) às 

12h30min (doze horas e trinta minutos), a partir de 23 de março de 2020 até 30 de abril de 

2020, com rigoroso controle e aferimento do ponto, ressalvados os serviços essenciais, 

como a Secretaria Municipal da saúde e os órgãos a ela vinculados, os serviços de 

intervenções viárias rurais, os serviços urbanos, coleta de lixo que conservam os 

expedientes, plantões e escalas normais, 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; 

 

b) afastamento compulsório, por 30 (trinta) dias, de servidores públicos que 

estejam com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e de servidoras gestantes, ambas 

situações da área de saúde, que deverão observar o isolamento domiciliar preventivo e o 

sistema de tele trabalho na forma do disposto no parágrafo 1° deste artigo; 

 

c) adoção do sistema de rodízio e revezamento funcional assim compreendido 

o trabalho presencial dia sim/dia não, na forma de escala a ser definida por cada Secretaria, 

desde que preservado número mínimo de servidores por setor, para os servidores públicos 

não vinculados à Secretaria Municipal da Saúde que estejam em grupos de riscos (idosos e 

gestantes); e 

 

d) concessão de uma folga semanal, para isolamento social, aos servidores que 

não se submeterem ao expediente reduzido de que trata a alínea “a” deste inciso, e que não 

se vinculem às situações especificadas nas alíneas “b” e “c” do precitado inciso. (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, pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujas sessões serão, preferencialmente,  
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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, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de reuniões e eventos dos 

Conselhos Municipais, de todas as áreas e vinculações, ressalvadas reuniões de caráter 

absolutamente extraordinário devidamente justificadas; (NR) 

 

XXIV – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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) 

 

XXVI – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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; (NR) 

 

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

 

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

 

XXX – suspensão, a partir de 21 de março de 2020 até 15 de abril 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: 
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a) bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência, quiosques, 

sorveterias e estabelecimentos congêneres, sendo permitido, exclusivamente, a prestação do 

serviço por meio da utilização do sistema de delivery (tele entrega), devendo tais 

estabelecimentos permanecerem com as portas fechadas para o público presencial;  

 

b) feiras livres e leilões; 

 

c) academias, lojas de utilidades e variedades, comércio de materiais de 

construção, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tecidos, vestuários, calçados, 

perfumaria, papelaria, materiais de informática e congêneres; 

 

d) boates, casas noturnas e congêneres; e 

 

e) clubes, pousadas, pensões, hotéis e hotéis-fazenda. (NR) 

 

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

 

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

 

XXXIII – suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, do 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; (NR)    

 

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

 

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

 

XXXV – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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  
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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, vedado, todavia, o atendimento 

não urgente a pacientes vinculados a grupos de riscos (idosos e gestantes); (NR) 

 

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

 

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

 

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

prazo de 30 (trinta) dias, 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), dentre outras medidas e 

cautelas. (NR) 

 

XXXIX – prorrogação, por decreto específico, do prazo relativo ao Programa 

“Cabeceira Grande e Palmital de Minas em Dia” de que trata a Lei n.º 525, de 3 de fevereiro 

de 2017, ante os potenciais efeitos negativos na atividade econômica em decorrência da 

pandemia da Covid-19; (AC) 

 

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

 

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

 

§ 3º Os prazos fixados nos incisos deste artigo poderão ser revistos, a qualquer 

tempo, inclusive prorrogados, sendo que o termo inicial para sua contagem é a data de 

publicação deste Decreto, independente de alterações por decretos posteriores. (NR) 

 

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

 

.............................................................................................................................. 
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§ 8º Nos eventos abertos que eventualmente ainda sejam permitidos deverá ser 

observado o distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as pessoas. (NR) 

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

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

 

§ 10. A suspensão a que se refere o inciso XXX deste artigo não se aplica às 

atividades vinculadas a serviços considerados essenciais na forma do Decreto Federal n.º 

10.282, de 20 de março de 2020 e em atos normativos subsequentes, especialmente não se 

aplica aos seguintes estabelecimentos: (NR) 

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

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

 

§ 22. Para compensar, parcialmente, a medida prevista no inciso II deste artigo 

(suspensão de atividades educacionais) e evitar a surpresa desagradável, fica autorizado, por 

meio de aditivo contratual, o adiantamento remuneratório para os transportadores escolares 

contratados, consistente no pagamento, pela Prefeitura, a título de antecipação, pelo sistema 

de média de pagamentos dos quilômetros rodados em potencial, da remuneração que teriam 

direito a perceber, relativamente aos dias da antecipação das férias escolares de julho de 

2020, o que será devidamente compensado (crédito e débito) por meio de abatimentos 

quando da prestação de serviços de transporte escolar durante as férias escolares do mês de 

julho de 2020, na forma de cálculo a ser evidenciado pelo setor competente da Secretaria 

Municipal da Educação, com as conciliações posteriores. (AC)   

 

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

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

 

Art. 3°-D. Para os fins deste Decreto, fica instituído, excepcionalmente, o 

Regime Extraordinário de Atividade Econômica Condicionada – Reaec, decorrente do 

exercício empresarial e econômico em período de emergência em saúde e calamidade 

públicas ensejante de adoção de protocolo de isolamento, recolhimento e distanciamento 

sociais, por meio do qual os estabelecimentos comerciais e empresariais, com suspensão de 

atividades determinadas pelo inciso XXX (e respectivas alíneas) do artigo 3° deste Decreto, 

poderão retomar, gradualmente, observado o cronograma previsto no parágrafo 2º deste 

artigo, sob condições, com adesão automática e desde que observados os seguintes 

requisitos, preceitos e condicionantes: 
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I – proibição da entrada e permanência de clientes pessoas integrantes de 

grupos de riscos da Covid-19, notadamente pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de 

idade, que devem manter isolamento e distanciamento sociais obrigatórios em consonância  

com as orientações das autoridades sanitárias, cujos clientes nessa situação especial poderão 

ser atendidos pelo sistema delivery (tele entrega); 

 

II – adoção de sistema de acesso controlado aos estabelecimentos, com 

formação de bloco reduzido de acesso dos clientes e recomendação para que não haja a 

permanência imotivada dos consumidores no estabelecimento empresarial; 

 

III – limitação de entrada dos clientes em 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade de público do respectivo estabelecimento comercial/empresarial; 

 

IV – redução, em 25% (vinte e cinco por cento) da jornada de trabalho 

habitualmente praticada pelo estabelecimento empresarial/comercial; 

 

V – adoção obrigatória do sistema de rodízios e revezamentos de turnos nas 

jornadas de trabalhos dos empregados e colaboradores dos estabelecimentos empresariais e 

comerciais para evitar fluxos, contatos e aglomerações, com disponibilização aos 

trabalhadores de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs exigidos e 

observância de normas atinentes à segurança do trabalho, além da adoção de trabalho 

remoto, se possível, para empregados da área administrativa; 

 

VI –  disponibilização, pelo empresário ou comerciante, de gel hidroalcóolico 

a 70% (setenta por cento) para higienização de todos os clientes e empregados, bem como 

disponibilização de lixeiras com tampa acionada por pedal, sabão líquido e papel toalha nos 

sanitárias, estando proibida a utilização de toalhas de tecidos, disponibilizando-se, ainda, 

copos, pratos e talheres descartáveis ou promover orientação para o não compartilhamento 

desses utensílios; 

 

VII – utilização de máscaras cirúrgicas em caso de necessidade de uso por 

algum empregado ou cliente; 

 

VIII – intensificação de medidas de limpeza, desinfecção e higienização de 

superfícies, equipamentos e demais componentes do ramo empresarial; 
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IX – manutenção dos ambientes ventilados, porém evitando-se o uso de 

condicionadores de ar; 

 

X – adoção do regime de tele trabalho para empregados integrantes de grupos 

de riscos da Covid-19, notadamente pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que 

devem manter isolamento e distanciamento sociais obrigatórios em consonância com as 

orientações das autoridades sanitárias; e 

 

XI – comunicação às autoridades sanitárias a ocorrência de empregados e 

clientes com sintomas característicos da Covid-19 para as providências sanitárias 

competentes, notadamente medida de isolamento domiciliar. (AC) 

 

§ 1º A adesão ao Reaec é automática de modo que se os estabelecimentos 

comerciais e empresariais optarem por não suspenderem suas atividades na forma do 

disposto no inciso XXX do artigo 3° deste Decreto, estarão automaticamente vinculados ao 

Reaec com observância obrigatória dos preceitos a ele inerentes, ressalvado, todavia, os 

leilões e os estabelecimentos descritos na alínea “d” do precitado inciso XXX (boates, casas 

noturnas e congêneres) que permaneceram com suas atividades suspensas pelo grande 

potencial de aglomeração de pessoas. (AC) 

 

§ 2º Fica estabelecido, conforme a seguir especificado, o cronograma da 

retomada gradual das atividades comerciais e empresariais: 

 

I – a partir do dia 31 de março de 2020: restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 

lojas de conveniência, quiosques, sorveterias e estabelecimentos congêneres; 

 

II – a partir do dia 1° de abril de 2020: academias, lojas de utilidades e 

variedades, comércio de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, tecidos, vestuários, calçados, perfumaria, papelaria, materiais de 

informática e congêneres; 

 

III – a partir do dia 2 de abril de 2020: clubes, pousadas, pensões, hotéis e 

hotéis-fazenda;  

 

IV – a partir do dia 3 de abril de 2020: os bares; e 
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IV – a partir do dia 4 de abril de 2020: as feiras livres. (AC) 

 

§ 3° Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo, os 

restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares e congêneres deverão priorizar a comercialização 

de suas mercadorias e produtos para que os clientes possam, preferencialmente, consumir 

em suas próprias residências, sob o sistema drive thru ou retirada em balcão, ou, ainda, pelo 

sistema delivery ou tele entrega, funcionando-se sob o sistema de porta entreaberta (“meia-

porta”), com barreira de contenção, evitando-se aglomerações de pessoas e a permanência 

imotivada ou por longo período nos estabelecimentos, sendo que no caso de não adoção das 

precitadas medidas, sob sua inteira responsabilidade, o empresário/comerciante deverá, no 

mínimo, observar o posicionamento de mesas e cadeiras com distanciamento mínimo de 2m 

(dois metros) entre os clientes, preferencialmente nas áreas externas dos estabelecimentos, 

devendo no caso de o funcionamento se der em ambientes internos observar a necessidade 

da disposição de 1 (uma) pessoa a cada 4m2 (quatro metros quadrados), com observância 

obrigatória, no entanto, da vedação de aglomerações de pessoas. (AC) 

 

§ 4º Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo, as feiras 

livres deverão observar as seguintes medidas: 

 

I – observância de distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as 

bancas, com largura mínima de 4m (quatro metros) no corredor central; 

 

II – os produtos deverão ser embalados adequadamente, tais como sacos 

plásticos transparentes; 

 

III – proibição do consumo dos produtos no ambiente da feira para evitar a 

permanência imotivada de consumidores e consequente aglomeração de pessoas; 

 

IV – não poderá haver a exposição de produtos desembalados, tais como 

laticínios (queijos, requeijão), doces, carnes dentre outros; e 

 

IV – utilização, pelos feirantes, de toucas e máscaras. (AC) 

 

§ 5º Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo, as pousadas, 

pensões, hotéis, hotéis-fazenda e congêneres deverão observar as seguintes medidas: 
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 I – os serviços de quarto devem ser executados sem que haja hóspedes dentro 

dos aposentos; 

 

 II – o estabelecimento deve ser higienizado, periodicamente, principalmente 

as áreas em que haja maior circulação de pessoas; 

 

 III – os locais em que sejam servidas refeições devem ser higienizado 

periodicamente e caso haja mesas, as mesmas devem estar distanciadas de modo que todos 

os mesas estejam distantes no mínimo 2m (dois metros) uns dos outros, devendo, 

preferencialmente, as refeições serem servidas para consumo no próprio quarto; 

 

IV – limitação da acomodação de até 2 (dois) hóspedes em cada quarto, 

evitando-se a hospedagem para fins turísticos e de passeio; 

 

V – todos os hóspedes devem ser orientados a evitar a circulação na cidade, 

somente se afeta ao trabalho a que lhe foi designado; e 

 

VI – todos os hóspedes devem ser informados sobre as medidas estabelecidas 

pelo Município. (AC) 

 

§ 6° Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo, as 

academias deverão limitar o atendimento em bloco de até 5 (cinco) pessoas/clientes por 

horário da prestação de serviços relativa ao ramo empresarial, com o necessário 

distanciamento mínimo de 2m (dois metros) uns dos outros. (AC) 

 

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

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

 

Art. 3°-E. Fica vedada a edição de medida de bloqueio de estradas de acesso 

ao Município de Cabeceira Grande que implique restrição à circulação de pessoas e 

veículos, dentre outras implicações, sendo permitida a realização de barreiras sanitárias 

preventivas de triagens nos termos previstos neste Decreto, sendo que a adoção de medida 

de restrição excepcional e temporária por rodovias ou estradas municipais somente poderá 

ser levada a efeito se atendidos os pressupostos de que trata a Lei Federal n.° 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, notadamente por recomendação técnica e fundamentada pela Agência  
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Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e à vista de evidências técnicas e científicas 

relacionadas à saúde pública. (AC) 

 

Art. 3°-F. Aplicam-se, no que couber, as medidas previstas neste Decreto a 

estabelecimentos empresariais e comerciais eventualmente não especificados, 

expressamente, no presente ato, bem como aos profissionais autônomos e ambulantes, 

notadamente no que concerne à adoção de medidas de prevenção ao contágio, de 

higienização e controle sanitário. (AC) 

 

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

 

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

 

Art. 5º O Município poderá adotar, observado o seu âmbito de competência e 

as limitações e exigências legais, as seguintes medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus,  em conformidade 

com o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 c/c o disposto no 

Decreto Estadual n.º 113, de 2020: 

 

I – isolamento; 

 

II – quarentena; 

 

III – determinação de realização compulsória de: 

 

a) exames médicos; 

 

b) testes laboratoriais; 

 

c) coleta de amostras clínicas; 

 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

 

e) tratamentos médicos específicos. 

 

IV – estudo ou investigação epidemiológica; 
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V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

 

VI – restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 

fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por estradas e rodovias, de 

locomoção interestadual e intermunicipal; e  

 

VII – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 

que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. (NR/AC) 

 

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

 

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

 

Art. 14-A. Sobrevindo norma ou instrumento normativo proveniente do 

Governo Federal, inclusive por meio do Ministério da Saúde, bem como do Governo do 

Estado de Minas Gerais, que ensejem uniformização de medidas de prevenção ao contágio e 

de enfrentamento ao Coronavírus, este Decreto será ajustado e revisado para todos os fins 

legais.” (AC) 

 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3° Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto n.° 2.746, de17 

de março de 2020: 

 

I – o inciso XX do artigo 3°;  

 

II – o inciso XXXII do artigo 3º; e 

 

III – o parágrafo 13 do artigo 3°. 

Cabeceira Grande, 30 de março de 2020; 24º da Instalação do Município. 
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