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DECRETO Nº 033/2021 

 

 Dispõe sobre as atividades autorizadas a funcionar na 

Onda Roxa do “Plano Minas Consciente” e dá outras 

providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA (MG), no uso de suas atribuições 

legais, especificamente pelo disposto no artigo 90, VII, da Lei Orgânica Municipal e, 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 079/2020 o qual dispõe sobre a adesão do município de 

Nova Serrana ao “Plano Minas Consciente”; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação COVID-19 nº 120 de 27/01/2021 que “Atualiza o Plano 

Minas Consciente e altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39, de 29 de 

abril de 2020, que aprova o Plano Minas Consciente, enquanto durar o estado de 

CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia de Coronavírus – COVID-19, em 

todo o território do Estado”;  

 

CONSIDERANDO a Deliberação COVID-19 nº 138, de 16/03/2021, segundo a qual a 

macrorregião de Saúde Oeste, a qual Nova Serrana pertence, está classificada na onda roxa; 

 

CONSIDERANDO Deliberação COVID-19 nº 130, de 3 de março de 2021, que “Institui o 

Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico – Onda Roxa – com a 

finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais 

e regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19”, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Entre os dias 17 de março de 2021 a 31 de março de 2021, o funcionamento dos 

estabelecimentos localizados no Município de Nova Serrana está condicionado ao 

cumprimento do protocolo da onda roxa do “Plano Minas Consciente”. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos de que trata o Art. 1º deste Decreto deverão respeitar as medidas 

de isolamento social e de profilaxia estabelecidos pelo “Plano Minas Consciente”. 

 

Parágrafo único – Além do previsto neste Decreto, as informações sobre as atividades que 

estão autorizadas a funcionar, bem como as medidas de profilaxia que deverão ser adotadas 

pelos estabelecimentos, poderão ser acessadas no sítio eletrônico 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/entenda-o-programa.  

 

 

 

 

 

http://pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=191168&marc=
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/entenda-o-programa
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Art. 3º Nas atividades cujo funcionamento é permitido, caberá aos respectivos responsáveis 

observar o seguinte: 

 

I - Certificar-se da adoção de todas as medidas sanitárias recomendadas para garantir rigoroso 

controle de suas atividades e respectivo público, evitando-se aglomerações, com demarcações 

de assentos e demais espaços internos, a fim de garantir o distanciamento necessário; 

 

II - Fornecer EPI’s e EPC’s adequados para cada tipo de atividade aos respectivos 

colaboradores; 

 

III - Onde houver “fila” de pessoas, seja em área interna ou externa, mesmo que em calçadas, 

será de exclusiva responsabilidade dos respectivos estabelecimentos o dever de controle e 

preservação da necessária organização e distanciamento mínimo de 03 metros, à razão de uma 

pessoa por cada 10 m², mediante marcações no solo e disponibilização de pessoal 

devidamente treinado para acompanhar e orientar a todos, enquanto perdurarem as filas; 

 

IV - disponibilizar álcool a 70% em todos os locais de atendimento ao público, garantindo-se 

visibilidade e fácil acesso, inclusive, atendendo-se às normas de acessibilidade para pessoas 

com deficiência; 

 

V - deve-se restringir a entrada ou permanência de pessoa que não esteja fazendo uso de 

máscara de proteção facial. 

 

§ 1º  Supermercados e congêneres deverão observar também o seguinte: 

 

a) Respeito incondicional ao limite de indivíduos para cada estabelecimento, conforme 

normas regulamentares pertinentes e proporcionais à dimensão de cada local, garantindo-se o 

distanciamento de 03 metros entre os indivíduos, à razão de uma pessoa por cada 10 m²; 

 

b) Utilização obrigatória de controle de acesso de clientes, mediante contagem por meio de 

fichas numéricas “individuais” e previamente higienizadas; 

 

c) Deverá ser permitida a entrada apenas individual de cliente, ficando proibido grupo de 

pessoas, ainda que da mesma família;  

 

d) Deve-se disponibilizar para uso dos clientes, em local visível e de fácil acesso, álcool a 

70% especialmente nos departamentos de hortifrútis e padaria; 

 

e) Fica proibida a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica “gelada”; 

 

f) Funcionamento até às 20 horas. 
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§ 2º Lojas de conveniência, lanchonetes, padarias e congêneres somente poderão funcionar 

das 05 às 20 horas. Fora deste horário, apenas sob regime de delivery ou retirada na porta;  

 

§3º Fica determinada no âmbito do Município de Nova Serrana a proibição do funcionamento 

de atividades socioeconômicas entre 20 e 5 horas, exceto farmácias, drogarias e postos de 

combustíveis; 

 

§ 5º É vedada a venda de bebida alcoólica gelada em qualquer estabelecimento;  

 

§ 6º Os estabelecimentos que possuem autorização para funcionar em horário especial 

deverão obedecer aos horários previstos neste Decreto.  

 

§ 7º Recomenda-se a adoção do trabalho sob regime domiciliar – home office – onde houver 

compatibilidade, como atividades meramente administrativas, a fim de evitar a circulação de 

pessoas. 

 

Art. 4º Fica autorizada a realização de feiras-livres somente aos sábados das 06 às 12 horas, 

no Centro de Convenções, apenas para comércio de hortifrutigranjeiros, carnes, peixes e 

laticínios, desde que observadas as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus – 

COVID 19, nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária estabelecidos através 

do Comitê de Enfrentamento a doença Coronavírus em Nova Serrana e ainda ao seguinte:  

 

a) Entrada individual na área da feira, mediante efetivo controle, com aferição de temperatura, 

proibindo-se grupos de pessoas, ainda que da mesma família;  

 

b) Atendimento individual por banca, cabendo ao respectivo feirante o dever de organizar e 

controlar eventual fila à frente de sua banca, com o devido distanciamento de 03 metros;  

 

c) Proibido o consumo de alimentos no local;  

 

Art. 5º Fica proibida a permanência de clientes no interior de lojas de conveniência, 

lanchonetes, padarias e congêneres para consumo de alimentos e/ou bebidas no local, vedada 

a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica gelada no balcão, sob pena de suspensão do 

funcionamento pelo prazo de até 30 dias. 

 

Art. 6º Ficam proibidos eventos, festas, comemorações ou inaugurações presenciais, públicos 

ou privados, sem prejuízo das atividades internas necessárias à transmissão de eventos “sem 

público”. 

 

Art. 7º Fica proibida a locação de imóveis e espaços privados, incluindo sítios e salões, para a 

realização de eventos particulares, independentemente do número de pessoas, em área urbana 

ou rural. 
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Parágrafo único: Serão responsáveis solidários por eventual descumprimento da regra 

contida no caput o proprietário do imóvel ou espaço privado, seu procurador devidamente 

autorizado, incluindo imobiliárias e/ou sites específicos, bem como o responsável direto pelo 

evento ou organizador. 

 

Art. 8º Fica proibido à utilização de praças e outros espaços públicos para prática de esportes, 

ginástica, caminhadas, corridas ou afins, bem como para prática de quaisquer atividades que 

possam gerar aglomeração de pessoas.  

 

Parágrafo Único: Poderão ser apreendidos, pelo prazo de até cinco dias, veículos e/ou 

equipamentos sonoros, mecânicos ou eletrônicos, que forem utilizados para a prática descrita 

no caput. 

 

Art. 9º Enquanto o Município de Nova Serrana estiver classificado na “Onda Roxa” do Plano 

Minas Consciente, fica suspenso o atendimento presencial ao público externo nas repartições 

públicas municipais que não comportarem serviço de natureza essencial e inadiável.   

§1º Os secretários Municipais, resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais, 

deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, 

implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como 

outras medidas, considerando a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período de 

emergência, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento. 

§2º A critério do Secretário Municipal, em razão da diminuição da demanda de atendimento, 

poderá ser adotada escala de revezamento dos servidores, devendo ser adotado o regime de 

trabalho domiciliar (remoto) durante o período de ausência na repartição, ficando o servidor 

incumbido de repassar à sua chefia meios de efetivo contato remoto (e-mail e números de 

telefone) que ficarão à disposição para eventual convocação por imperativo de serviço. 

§3º Poderá ser disponibilizado sistema de trabalho domiciliar (remoto) para os servidores 

públicos municipais na medida da possibilidade de cada setor, ficando o servidor incumbido 

de repassar à sua chefia meios de efetivo contato remoto (e-mail e números de telefone) que 

ficarão à disposição para eventual convocação por imperativo de serviço. 

§4º O Complexo Municipal de Saúde, como medida para evitar a aglomeração de pessoas, e 

tendo em vista a necessidade de concentração de esforços em medidas para enfrentamento ao 

COVID 19, atenderá apenas uma pessoa por vez. 

§5º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, como medida para evitar a 

aglomeração de pessoas, está autorizada a realizar a distribuição de senhas para garantir o 

atendimento de uma pessoa por vez. 

§6º O setor de arrecadação, como medida para evitar aglomeração de pessoas realizará 

controle de acesso; 
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§7º Fica suspenso o ponto digital, devendo as chefias providenciar outros meios previstos na 

legislação para o controle de ponto. 

§8º Os serviços do Centro Administrativo poderão ser solicitados através dos seguintes 

telefones: 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMPRAS  3226-9088 

CONTABILIDADE 3226-9084 

CONVENIOS 3226-9072 

DEPARTAMENTO PESSOAL  ADMINISTRAÇÃO 3226-9083 

FINANCEIRO 3226-9062 

LICITAÇÃO 3226-9011 

SETOR DE ATESTADOS E PERICIAS 3226-9070 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

SALA MINEIRA/ FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS 3226-9035 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

COMPRAS EDUCAÇÃO 3226-9048 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 3226-9055 

DEPARTAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO 3226-9050 

ESCRITURAÇÃO 3226-9044 

RH DA EDUCAÇÃO 3226-9042 

SETOR PEDAGOGICO 3226-9019 

VAGAS PARA CRECHE 3226-9013 

SECRETARIA DE FAZENDA 

ATENDIMENTO GERAL  3226-9064 

CADASTRO IMOBILIARIO 3226-9006 

ISSQN 3226-9007 

ITBI 3226-9063 

JURÍDICO DA FAZENDA 9.9665-1603 

PROCURADORIA 

PROCON 3226-9054 

SECRETARIA DE ESPORTES 

GERAL 3226-9012 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

GERAL 3226-9018 

IEF 3226-9008 

IMA 3226-9004 

S.I.M - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 9.9158-2358 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

BENEFICIO EVENTUAL 3226-9022 

BOLSA FAMILIA 3226-9024 

DEP.ASSISTENCIA JURIDICA 3226-9065 

SINE 3226-8340 
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OUVIDORIA 

GERAL 3226-9030 

SERVIÇOS DE LIGAÇÕES GRATUITOS 

GUARDA MUNICIPAL 153 

PROCON 151 

TRANSITO 118 

TROCA DE LAMPADAS 156 

Art. 10 Nos processos administrativos, excetuados os processos licitatórios, ficam 

interrompidos todos os prazos regulamentares e legais, por 15 (quinze) dias, sem prejuízo de 

eventual prorrogação. 

Art. 11 É obrigatório o uso de máscara de proteção facial em vias públicas ou 

estabelecimentos públicos ou privados localizados no território do Município de Nova 

Serrana, nos termos do Decreto nº 47, de 17 de abril de 2020.   

 

Art. 12 O descumprimento das determinações deste decreto poderá acarretar as seguintes 

sanções:  

 

I – sanções penais, previstas nos art. 268 e art. 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal;  

 

II – cassação do alvará de funcionamento; 

 

III – interdição do estabelecimento; 

 

IV – multa de 50 a 5.000 UFPNS. 

 

§ 1º A multa prevista no caput poderá ser aplicada em quaisquer hipóteses em que se 

verifique infração às regras sanitárias relativas ao combate e prevenção da COVID-19, 

independentemente da sua origem e ou coincidência de cominações sancionatórias, 

prevalecendo-se a mais severa ou de maior valor.   

 

§ 2º A interdição prevista no caput atenderá ao seguinte: 

 

a) Será pelo prazo de vigência deste Decreto;  

 

b) Terá efeito imediato, independentemente de defesa ou recurso, os quais terão 

caráter devolutivo, não suspendendo, assim, o ato administrativo que decretar a 

interdição; 

 

c) Poderá ser determinada cautelarmente pelo agente público competente, investido na 

função de fiscalização e dotado de regular Poder de Polícia Administrativa, por prazo 

necessário à correção da irregularidade apontada; 
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Art. 13 A fiscalização quanto ao cumprimento das regras sanitárias ora fixadas, assim como 

outras decorrentes de atos próprios, será realizada pela Vigilância Sanitária do Município, 

Guarda Municipal e os fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, conjuntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Minas Gerais. 

 

Parágrafo único: Eventual ofensa ou agressão, verbal ou física, a agentes de fiscalização 

poderá implicar na conduta prevista no Art. 331 do Código Penal (“Desacatar funcionário 

público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, 

ou multa”) 

 

Art.14 Qualquer cidadão que tiver conhecimento de irregularidade sanitária ou 

descumprimento de medidas de prevenção à COVID-19, previstas neste Decreto ou outros 

atos regulares, poderá denunciar por meio do telefone 037-3225-5114.  

 

Parágrafo único: Denúncias falsas serão objeto de investigação própria e, se for o caso, 

instauração de procedimento criminal competente. 

 

Art. 15 Casos omissos e/ou específicos serão tratados por atos próprios do Serviço de 

Vigilância Sanitária do Município de Nova Serrana, em conjunto com as Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Defesa Social e de Saúde. 

 

Art. 16 Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

     

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

              

                                                                   Nova Serrana (MG), 17 de março de 2021. 

 

 

 

 

      EUZEBIO RODRIGUES LAGO 

                                        Prefeito Municipal  

 


