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DECRETO N" 357. DE 16 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre os diretrizes

Amarela conforme

paro a adoção dq Onda

o Plano Minas Consciente

e

determina outras Providêncios.

o

no uso de suas
PREFEITO MUNICIPAL DE PASSOS, estado de Minas Gerais,

atribuições legais e constitucionais,
na Lei no
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal no 13.979,de 6 de fevereiro de2020,
Pública decorrente da
13.317, de24 de setembro de 1999, o Decreto Estadual de Calamidade
o no 47.891,
pandemia de C9VID-19, aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais sob
âmbito de todo
vigência foi pronogada pelo Decreto no 48.205, de 15 de juúo de 2021, no

cuja

até 31.12.2021, bem como a Deliberação do Comitê Extraordinário
CoVID-I9 no 167, de 1o de julho de 2021, que proÍroga os prazos de vigência das deliberações
em saúde do
aprovadas pelo comitê Gestor do Plano de Prevenção e contingenciamento

o território do

COVID-l9

-

Estado

,

Comitê Extraordinário COVID-I9;

de março
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de Emergência em Saúde no 1.536, de l8
de2020e demais decretos municipais posteriores que regulam amat&ia;
no que
CONSIDERANDO a competência administrativa e normativa do ente municipal
tange às medidas de promoção, proteção e recuperaçáo da saúde;
na
CONSIDERANDO que o Município de Passos progrediu paru a onda amarela, tanto
do
Macrorregião Sul onde está inserido, quanto na Microrregião Passos, na forma da Deliberação

Comitê Extraordinario COVID-I9 no

l7l,

de 15 de julho de202l;

DECRETA
Art. lo O Município de Passos adota
MINAS CONSCIENTE,

a

as diretrizes paÍa a

ONDA AMARELA do PLANO

partir de 17 de julho de202l.

de avaliação para veriÍicação da
§1" O Município analisará periodicamente os indicadores
progressão ou resressão de fase, adotando as defi"iço"s
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da Macro ou Microrregião
flexibilização das atividades econômicas, podendo optar pela adoção
em outra oportunidade, mediante novo decreto'

Plano Minas Consciente poderão ser verificadas
§2. As imposições, regras e orientações do
versão 3.8 do Protocolo,
pela população em geral, empresários e sociedade civil organizada' na

ser

pode

que

conferido

através

do

nsciente protocolo-v3.8 O.Pdf

válidos de
Art. 2o Todas as atividades essenciais e não essenciais que possuam alvarás
podem funcionar
localização, funcionamento e sanitario (quando a legislação assim o exigir),
pelo Plano "Minas Consciente",
desde que obedeçam às diretrizes do Protocolo Único, elaborado
que se aplicarem à sua realidade, independentemente da

com observância de todas as regras
atividade econômica.

festas, comemoragões, inaugurações presenciais e afins ficam
permitidos, observando-se o Protocolo Único do Minas Consciente, 9üo estabelecem
limitando a capacidade
regras relacionadas ao distanciamento social e protocolos de higiene,

Art. 3o Os eventos,

máxima absoluta

de 100 (cem)

pessoas, condicionado

à

apresentação

de Plano

de

Contingência iunto à Secretaria Municipal de Saúde'
está
funcionamento dos segmentos produtivos, comerciais e de serviços,
após esse horário
autorizado, até no máximo às 20h, quando deverá encerrar as atividades,
atendimentos de urgência
somente atendiment o por delivery (semretirada em balcão), bem como

Art.

4o

O

e emergência, observando-se ainda:

I - as lojas

simultânea de,
de rede ou departamentos e variedades deverão permitir a pÍesença

restritiva' a ser
no máximo, 10 (dez) clientes, ou uma pessoa pot 4m2, valendo a medida mais
de forma simultânea;
observada para o número máximo de pessoas que podem utilizar o ambiente

II - as lojas e estabelecimentos

comerciais em geral deverão permitir a presença simultânea

de, no máximo, um cliente por atendente;

III

- distanciamento

interpessoal linear mínimo entre os clientes de 3 (três) metros, evitando

aglomeração, dentro ou fora do estabelecimento;

e
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IV - disponibilização para uso dos clientes, em local visível e de fácil

acesso, álcool a70Yo,

especialmente nos locais de acesso (entradas)
parte

que fomentar ou permitir aglomerações na
§ l" O proprietário ou gerente/responsável
contudo, caso
intema ou externa do estabelecimento, será devidamente responsabilizado,
ficam os
ocoÍÍam aglomerações na parte extema dos estabelecimentos sob sua responsabilidade,
a Brigada de
proprietários ou gerentes/responsáveis obrigados a notificar, imediatamente,
face dos infratores'
Enfrentamento, a Íim de que o Poder Público tome as medidas cabíveis em
de saúde

§2"

drogarias); padarias; distribuição e abastecimento de
segurança privada e
combustíveis e derivados (inclusive GLP); atividades agropecuárias, de
aos respectivos
industriais, cuja paralisação acarrete danos à estrutura do estabelecimento e
transporte público,
equipamentos ou máquinas, bem como implique no perecimento de insumos;
e veículos,
privado e de cargas; emergências relacionadas à assistência e seguro de maquinarios

(hospitais, consultórios, farmácias

e

de imprensa"
tais como reboque, transporte, oficinas mecânicas, borracharias; e, atividades

Art.

5o

O setor de alimentação

(bares, restaurantes, lanchonetes

e similares, inclusive

das 6h às 24h
aqueles situados às margens da Rodovia MG-050) poderá funcionar, diariamente,

(meia-noite), após esse horário somente

no formato delivery (sem retirada no balcão)

condicionado ainda à observância do seguinte:

I - o autoatendimento (self-service)

somente está autorizado mediante uso de máscaras e

e, mantendo o
luvas descartáveis, com prévia higienizaçáo das mãos com álcool em gel a 70o/o,
distanciamento linear de 1,5 (um e meio) metro entre clientes;
II - distanciamento mínimo de 3 (Jrês) metros entre as mesas (4 ou 6 lugares), considerando-

o acréscimo de lugares e união de mesas,
bem como a
com pessoas exclusivamente sentadas, evitando a ocorrência de aglomerações,

se os extremos de cadeiras/assentos, não permitindo
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IV - uso obrigatório de máscara dentro do recinto,

sendo dispensada sua utilização somente

no momento de consumo dos alimentos e bebidas, devendo ser recolocada sempre que houver
necessidade de circulação pelo ambiente; e

V

-

serviços de entretenimento simplificados, como voz

e instrumento musical,

estão

limitados a participação máxima de 4 (quatro) inteerantes ou utilização de sonorizaçáo mecânica.

Art.

6o O funcionamento de hipermercados, supennercados, mercados e mercearias (assim

considerados aqueles que tem pelo menos 70%o de produtos alimentícios ou de limpeza), casa de

frios, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos,
lojas de conveniência, de água mineral e de alimentos para animais, está autorizado, diariamente,
das 6h as

22h, vedado o consumo de alimentos no local. observando-se ainda:

I - limitação quanto à quantidade de pessoas em seu interior, calculada em relação ao
número de caixas/cabines de pagamento em funcionamento, respeitando o multiplicador máximo

de 05 (cinco) pessoas para cada caixa em operagão, considerando-se aqueles em efetivo
funcionamento no momento, ou uma pessoa pot 4m2, valendo a medida mais restritiva, a ser
observada para o número máximo de pessoas que podem utilizar o ambiente de forma simultânea;

II - distanciamento interpessoal linear entre os clientes de, no mínimo, 1,5 (um e meio)
metro, evitando aglomeração, dentro ou fora do estabelecimento;

III - monitoramento

do acesso no interior do estabelecimento para que não ultrapasse

a

quantidade indicada, mediante contagem por meio de fichas numéricas individuais e previamente
higienizadas;

IV - entrada individual de clientes, controlada pelo uso de carriúo, ficando proibido grupo
de pessoas, ainda que da mesma família; e

V - disponibilizaçáo para uso dos clientes, em local visível e de fácil

acesso, álcool a70o/o,

especialmente nos locais de acesso (entradas) e departamentos de açougue, hortifruti e padaria.

Parágrafo único. Os serviços de hortifrutigranjeiros, agricultura familiar e alimentação,
devidamente credenciados pelas Secretarias para comércio ambulante, deverão promover o
atendimento de

0l

(um) cliente por vez, devendo organizar fila no local, se necessário, com o

distanciamento de 1,5 (um e meio) metro entre clientes; caso o servico seja prestado em feiras,

fica limitado até as 21h, observando-se a distância linear mínima entre
metros, Íicando expressamente vedado o consumo de alimentos no local.

de 4 (quatro)
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Art.7o As atividades fisicas e desportivas, incluindo academias, centros de prática esportiva
ou clubes de recreação, poderão funcionar diariamente. até as 22h, observando o seguinte:

I - escala e o agendamento

de horários, obrigatórios, por grupos de usuários, limitando a

capacidade máxima simultânea a 50% (cinquenta por cento), evitando aglomeração;

II - disponibilizaçáo da agenda para auditagem dos órgãos fiscalizadores,

com nome

e

telefone do usuário;

m-

fechamento paÍa limpeza completa ao longo

do dia,

a cada duas horas de

funcionamento, conforme regras de higiene preconizadas no Protocolo Único;

IV - higienízaçáo dos equipamentos após cada utilização pelos usuários;
V - distanciamento entre equipamentos eiou praticantes de 3 (três) metros lineares, ou

uso

de forma altemada, devendo ser providenciado o bloqueio físico daqueles que não puderem ser

utilizados no momento, impedindo o uso simultâneo de aparelhos;

VI -

uso obrigatório de máscara por todos os atletas, praticantes e demais presêntes nos

locais de atividades e de circulação, trocando-a todavez que estiver úmida e acondicionando a
máscara utilizada em embalagem própria, podendo ser retirada apenas quando estiver
efetivamente treinando

;

VII - distanciamento mínimo de 3 (três) metros paÍa os exercícios aeróbicos;
Vm - não permitir o uso de áreas de convivência.

Art. 8' As instituições

e

bancarias e financeiras, casas lotéricas, correspondentes bancários e

afins, para seu funcionamento, deverão observar:

| - a higienização e monitoramento constante das condições de assepsia do ambiente,
inclusive disponibilizando álcool gel à70% para higienização das mãos de clientes e funcionários;
II - responsabilizar-se pelo cumprimento das medidas de isolamento e distanciamento
interpessoal

de 1,5 (um e meio) metro linear, principalmente nas Íilas para

obedecendo

o limite nas áreas intema e externa. e. se necessário. mantendo colaboradores para

atendimento,

garantir o fiel cumprimento das medidas entre os usuários; e

III

- pelas limitações impostas, ficam dispensados de cumprimento dos prazos constantes em

legislação municipal quanto ao atendimento ao público excedente que pennanecer aguardando a
desocupação para acesso ao interior das agências e postos de atTdimento, aplicando-s"
regramento apenas no interior das

agências.
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Art.9o Arcalizaçáo

das atividades religiosas, celebrações, missas ou cultos poderá ocorrer,

diariamente" com encerramento até às 22 horas, obedecendo aos seguintes protocolos

de lugares e assentos de forma alternada entre as fileiras de bancos,
devendo ser providenciado o bloqueio físico daqueles que não puderem ser ocupados,

I - disponibi\izaçáo

bem como a

para o
metragem referência de 4m2 (quatro) metros quadrados por pessoa, a ser observada
número máximo de pessoas que podem utilizaro ambiente de forma simultânea;

II - demar caçáo prévia dos assentos

disponíveis, respeitando-se o afastamento definido e

indicando visivelmente a limitação máxima de pessoas nos ambientes;
III disponibilização de dispensadores dp álcool em gel ou prepaÍações antissépticas ou

-

sanitizantes

de efeito similar em pontos estratégicos como na

entrada,

na

secretaria,

confessionários e corredores,Ptr&todos os fiéis, religiosos e colaboradores;

IV

- proibição

do contato físico entre os participantes, seja por abraço, aperto de mãos ou

outras formas de cumprimento;

- manutenção de portas e janelas abertas para possibilitar a livre circulação de ar;
VI - intervalo mínimo de I (uma) hora entre as celebrações, a fim de possibilitar

V

a

higienização ambiental, com utilização de sanitizante, especialmente nos locais de contato das
mãos;

VII -

permanência de fiéis exclusivamente usuários de máscaras protetoras, conforme

orientação do Ministério da Saúde, que deverão pennanecer em utilizaçáo durante toda a
celebração;

Vm - utilização de músicas de louvor, preferencialmente, com sonorizaçáo

mecânica, ou

com a presença de até três músicos; e

1a

-

realizaçáo de Ceia Eucarística, Santa Ceia ou equivalente, de forma individual,

preferencialmente, sem circulagão dos fieis.

Art. 10 Das proibições específicas:
I - A circulação de pessoas sem o uso de máscata, em qualquer espaço público ou de uso
coletivo, ainda que privado;

II - A circulação de pessoas que, estando

ciente de sua contaminação pelo coronavírus, sair

de casa, sem necessidade, pouco se importando com as medidas recomendadas pelas aforidades
de saúde, sob a pena de ver sua conduta enquadrada no artigo 132 do Código

p"nat;

K
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m

-

O uso de espaços e estruturas de lazer e entretenimento que pos§am gerar aglomerações

de pessoas, espago kids, playgrounds, sinucas, jogos de mesa etc;

IV - A colocação

de mesas e cadeiras nas praças, ruas e avenidas;

V - O consumo de alimentos, bebidas alcoólicas e outros produtos no balcão ou em pé nos
estabelecimentos de que trata o caput deste parágrafo, bem como a degustação de alimentos e
bebidas; e

VI - A permanência

de clientes em pé no estabelecimento e suas proximidades.

Art. 11 O retomo gradual

das aulas presenciais nas redes pública e privada do Município de

Passos, disciplinado no Decreto no 185, de 22 de fevereiro de 2021, bem como cursos livres, está

mantido, nos horários normais de funcionamento, desde que sejam cumpridas as regras mais
rígidas de distanciamento previstas na Deliberação no 129, de 24 de fevereiro de 2021, com as

julho de 2021, que institui o 'oProtocolo Sanitario de
Retomo às Atividades Escolares no Contexto da Pandemia COVID'L9" paru a Onda Amarela
(disponível em https://www.me.gov.br), ficando alterado, neste particular, o disposto no Anexo
alterações da Deliberação no 165, de 1o de

Único do Decreto

n' 18512021

- Plano de Retomo da Educação, sendo indispensável a aprovagão

do Covid-l9.

Art.12 Em caso de descumprimento

das regras estabelecidas neste Decreto, assim como em

qualquer ato regulamentar relativo ao estabelecimento de medidas sanitárias, em especial, ao
Protocolo relativo ao Plano Minas Consciente e/ou notas técnicas, destinados ao enfrentamento
da pandemia da COVID-l9, sujeitará ao infrator às sanções previstas no art. 97 da Lei Estadual
no 13.317, de24 de setembro de 1999, no que couber, em especial, a advertência, a interdição

cautelar do estabelecimento, limitada

a l0

(dez) dias

ou ate a

apresentação de plano de

contigência e respectiva adequação, sem prejuízo das penalidades fixadas nos artigos 17,20

e2l

do Decreto Municipal no 1678, de 19 de junho de2020.

Paragrafo único. Em caso de reincidência,
suspenso, pelo período de 30 (trinta)

dias.

o

alvarérde

funcionamento será necessariamente
(
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Art.

13 Ficam revogados os Decretos no 309, de 18 de

de2021,334, de02

de

juúo

de 2021,317, de 25 de

julho de202l e342,de 08 de julho de202l.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na datade sua publicação, surtindo

seus efeitos a partir

do dia 17 de julho de202l.
Passos/MG, 16 de

juúo
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