PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
MINAS GERAIS
CNPJ N°. 18.283.101/0001-82
Pga. Adolfo de Oliveira s/n° - Centro - CEP: 39.470-000 -Tel. (38) 3613-2559
DECRETO N°. 16, DE 08 DE MARQO DE 2021.

ALTERA

DECRETO

N°.

81/2020

DISPOE

EMERGENCES

MEDIDAS

SOBRE

QUE

COMPLEMENTARES A SEREM ADOTADAS NO
MUNICIPIO DE ITACARAMBI ENQUANTO DURAR A
SITUAQAO

DE

EMERGENCIA

EM

SAUDE

DECRETADA NO DECRETO N°. 17/2020.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ITACARAMBI - ESTADO DE MINAS GERAIS no
uso de suas atribuigoes conferidas pela Constituigao Federal, nos termos do art. 66, VI,
da Lei Organica do Municipio, e com fundamento no disposto no artigo 30, inciso I, da
Constituigao da Republica, bem como nos termos da Lei Federal n°. 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020 e no Decreto Municipal 17, de 17 de margo de 2020:
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 48.102 de 2020, que prorroga o prazo de
vigencia do estado de calamidade publica em todo o territorio do Estado de Minas
Gerais ate 30 de junho de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto n°. 55, de 07 de agosto de 2020, que dispoe sobre a
adesao do municipio de Itacarambi ao Plano Minas Consciente instituido pelo Estado
de Minas Gerais;
CONSIDERANDO

que

uma

abrupta

alteragao

ocorrida

nos

indicadores

epidemiologicos e de capacidade assistencial, com a ocupagao da quase totalidade
dos leitos disponiveis na Macrorregiao Norte para a COVID-19, demonstra a
necessidade

iminente

de

medidas

mais

restritivas,

bem

como do apoio e

comprometimento de toda a populagao;
CONSIDERANDO que o exito na prevengao e controle do Novo Coronavirus depende
do envolvimento dos servigos de saude e da sociedade em geral;
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CONSIDERANDO o teor da Deliberagao do Comite Extraordinario COVID-19 n°. 133,
de 07 de margo de 2021, do Estado de Minas Gerais, que reclassifica as fases de
funcionamento das atividades socioeconomicas e adota o Protocolo Onda Roxa em
Biosseguranga Sanitario Epidemiologico na Macrorregiao de Saude Norte, em razao do
agravamento da pandemia;
CONSIDERANDO o disposto na Deliberagao do Comite Extraordinario COVID-19 de
Itacarambi/MG, n°. 01, de 08 de margo de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de adogao de novas agoes coordenadas para
enfrentamento da Emergencia em Saude Publica de Importancia Estadual e
Internacional, decorrente do "Coronavirus",

DECRETA:
Art. 1°. Pica instituido o "Protocolo Onda Roxa em Biosseguranga Sanitario
Epidemiologico

Onda

Roxa" como medida especlfica e complementar de

enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Art. 2°. Compete ao Comite Extraordinario COVID-19 deliberar sobre a adogao de
medidas, e tempo de vigencia da Onda Roxa no Municipio de Itacarambi - MG, com
base nos criterios tecnicos e cientificos sugeridos pelo Centro de Operagoes de
Emergencia em Saude - COES-MINAS - COVID-19.
Paragrafo unico. Excepcionalmente, o Coordenador do Comite Extraordinario
COVID19 decidira ad referendum os casos urgentes e inadiaveis.

Art.

3°.

Ficam

suspenses

todos

os

servigos,

comercios,

atividades

ou

empreendimentos, publicos ou privados, inclusive os cultos, celebragoes e demais
manifestagoes religiosas, que nao sejam essenciais nos termos deste Decreto.

Paragrafo Primeiro. A suspensao de que trata o caput nao se aplica:
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IX - relacionados a tecnologia da informagao e de processamento de dados, tais como
gestao, desenvolvimento, suporte e manutengao de hardware, software, hospedagem e
conectividade;

X - construgao civil;
XI - setores industrials, desde que relacionados a cadeia produtiva de servigos e
produtos essenciais;

XII - assistencia veterinaria e pet shops;

XIII - transporte e entrega de cargas em geral;

XIV - locagao de veiculos de qualquer natureza, inclusive a de maquinas agricolas e
afins;

XV - assistencia tecnica em maquinas, equipamentos, instalagoes, edificagoes e
atividades correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidraulico;

XVI - controle de pragas e de desinfecgao de ambientes;

XVII - atendimento e atuagao em emergencias ambientais;

XVIII - comercio atacadista e varejista de insumos para confecgao de equipamentos de
protegao individual - EPI e clinico-hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos
e aviamento;

XIX - de representagao judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria juridicas;

XX - relacionados a contabilidade.

Paragrafo unico. As atividades e servigos essenciais de que trata o caput deverao
seguir os protocolos sanitarios previstos no Plano Minas Consciente e priorizar o
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I - as atividades de operacionalizagao interna dos estabelecimentos comerciais, desde
que respeitados os protocolos sanitarios dispostos no Plano Minas Consciente;

II - a realizagao de transagoes comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou
outros instruments similares, nem aos servigos de entrega de mercadorias em
domicilio ou, nos casos de bares, restaurantes e lanchonetes, tambem para retirada em
balcao, vedado o consume no proprio estabelecimento.
Paragrafo Segundo. Os cultos, celebragoes e demais manifestagoes religiosas
somente poderao ocorrer sem a presenga de publico, com a finalidade de reprodugao
ou transmissao por meio da rede mundial de computadores.

Art. 4°. Durante a vigencia da Onda Roxa, somente poderao funcionar as seguintes
atividades e servigos, e seus respectivos sistemas logisticos de operagao e cadeia de
abastecimento e fornecimento:

I - comercio de farmacos, farmacias, drogarias e oticas;
II - supermercados, mercados, agougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias,
quitandas, centres de abastecimento de alimentos, de agua mineral e de aliments
para animais;
III - comercializagao de combustiveis e derivados;

IV - distribuidoras de gas;
V - oficinas mecanicas, borracharias, autopegas;

VI - agendas bancarias e similares;

VII - cadeia industrial de alimentos;

VIII - agrossilvipastoris e agroindustriais;
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funcionamento interno e a prestagao dos servigos na modalidade remota e por entrega
de produtos.
Art. 5°. Durante a vigencia da Onda Roxa, a Prefeitura Municipal e todas as
Secretarias Municipais, a excegao da Secretaria Municipal de Saude, deverao manter
suas atividades em expediente exclusivamente interno, com o objetivo de garantir a
continuidade dos servigos publicos e a protegao da saude dos servidores e dos
municipes.
Paragrafo Unico. Durante o periodo de vigencia deste Decreto, o atendimento ao
publico acontecera, exclusivamente

com agendamento previo, a excegao do

atendimento prestado pelo Setor de Tributes, que ocorrera independente de
agendamento, pela janela de atendimento do lado externo.
Art. 6°. Fica mantida, a prestagao de servigos publicos essenciais e que nao podem ser
descontinuados, dentre os quais:

I - tratamento e abastecimento de agua;

II - assistencia medico-hospitalar;

III - servigo funerario;
IV - coleta, transporte, tratamento e disposigao de residues solidos urbanos e demais
atividades de saneamento basico;
V - exercicio regular do poder de policia administrativa.
Art. 7°. Fica determinado, a partir da implementagao da Onda Roxa, alem de outras
medidas definidas pela Secretaria Municipal de Saude - SMS, a proibigao de:

I - funcionamento das atividades socioeconomicas entre 20h e 5h, ressalvadas as
relacionadas a saude, a seguranga e a assistencia, conforme Anexo I;
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II - circulagao de pessoas e veiculos fora das hipoteses previstas no § 1°;

III - circulagao de pessoas sem o uso de mascara de protegao, em qualquer espago
publico ou de uso coletivo, ainda que privado;
IV - circulagao de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realizagao ou
acompanhamento de consultas ou realizagao de exames medico-hospitalares;

V - realizagao de visitas sociais e entre familiares, salvo em caso de assistencia;
VI - realizagao de eventos, excursoes, cursos presenciais e reunioes de qualquer
natureza

de carater privado ou publico, exceto, as convocagoes em carater

emergencial do servigo publico.

§ 1°. Sera permitida a circulagao de pessoas para:
I - o acesso a atividades, servigos e bens essenciais, nos termos do art. 4°;

II - o comparecimento, proprio ou na condigao de acompanhante, a consultas ou
realizagao de exames medico-hospitalares, quando necessario;
III - a realizagao ou comparecimento ao local de trabalho nas atividades e servigos
considerados essenciais, nos termos do art. 4°;
§ 2°. Na hipotese do § 1°, podera ser exigido pelo poder publico a apresentagao de
documento que comprove o vinculo profissional com a atividade essencial ou a
necessidade do deslocamento, conforme Anexo II.
Art. 8°. O descumprimento do disposto nesta deliberagao sujeitara o infrator as
sangoes previstas no Decreto n° 81/2020, no que couber, culminando na aplicagao
imediata das seguintes sangoes:
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§ 1°. A aplicapao de imediato das multas previstas no Decreto n° 11/2021, nos
seguintes valores e hipoteses de incidencia quando da violagao as proibigdes previstas
no art. 7°:
I - grau minimo:

R$

101,34, correspondentes a 24,42 UFM

no caso de

descumprimento da proibigao prevista no inciso II;
II - grau

medio:

R$ 204,84,

correspondentes a 49,36

UFM

no caso de

descumprimento das proibigoes previstas nos incisos III e V;
III — grau maximo: R$ 342,29, correspondentes a 82,48 UFM, no caso de
descumprimento das proibigoes previstas nos incisos I, IV e VI;
§ 2°. As atividades e servigos essenciais previstos no art. 4° e art. 6° que estiverem em
funcionamento e descumprirem os protocolos sanitarios previstos no Plano Minas
Consciente, sera aplicada a penalidade de multa em grau maximo.
§ 3°. Na hipotese de reincidencia da infragao por estabelecimento comercial havera a
sangao imediata de cassagao do alvara de funcionamento com a interdigao do
estabelecimento comercial, pelo tempo em que durar o Estado de Calamidade em
Saude Publica, em razao da pandemia.
§ 4°. O descumprimento das ordens restritivas constantes deste Decreto, pode
culminar, ainda, no cometimento de infragao de medida sanitaria preventiva prevista no
art. 268 do Codigo Penal Brasileiro, “Infringir determinagao do poder publico destmada
a impedir introdugao ou propagagao de doenga contagiosa” e/ou no cometimento do
crime de desobediencia prevista no Art. 330 do Codigo Penal Brasileiro “Desobedecer
a ordem legal de funcionario publico”, podendo configurar ilicitos penais, sendo
comunicadas as infragbes sanitarias a autoridade policial e ao Ministerio Publico.
§ 5°. Os servigos de fiscalizagao municipals deverao promover a lavratura do Auto de
Infragao, bem como do Termo de Notificagao de Multa, que devera ser recolhida
mediante expedigao da competente guia pelo Setor de Tributagao Municipal, por meio
de procedimento administrative, instaurado pelo agente que houver aplicado a
penalidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
MINAS GERAIS
CNPJ N°. 18.283.101/0001-82
Pga. Adolfo de Oliveira s/n° - Centro - CEP: 39.470-000 -Tel. (38) 3613-2559
Art. 9°. Sao orgaos responsaveis pela fiscalizagao das vedagoes, determinagoes,
restrigoes e praticas sanitarias impostas no ambito do enfretamento da pandemia de
COVID-19:

I - a Secretaria Municipal de Saude e orgaos equivalentes, por meio de suas
autoridades sanitarias;

II - os orgaos municipais de fiscalizagao do funcionamento dos estabelecimentos e
atividades socioeconomicas.
§ 1°. A Policia Militar de Minas Gerais - PMMG exercera as atividades de policia
ostensiva de preservagao da ordem publica durante a vigencia da Onda Roxa, por meio
de medidas preventivas e mitigadoras para garantir o cumprimento deste Decreto.

§ 2°. A PMMG, a Policia Civil de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais — CBMMG atuarao em colaboragao com os orgaos estaduais e
municipais para garantir o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas neste
Decreto.
Art. 10. E dever de todo cidadao comunicar a autoridade sanitaria local a ocorrencia,
comprovada ou presumida, de caso de doenga transmissive!, nos termos do art. 29 da
Lei n° 13.317, de 1999.
Art. 11. As demais previsoes constantes do Decreto n°. 76/2020 e Decreto n° 81/2020
nao modificados por este Decreto, permanecem inalterados.

Art.12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposigoes contrarias.
Itacarambi (MG), 08 de margo de 2021.
PUBUCADO POR AFIXAg&O NO
QUADRO MURAL OA PREFEITURA
Nivea Maria de Oliveira
Prefeita
-Assinatura do ResponsSwil
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ANEXOI
ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS E SERVigOS ESSENCIAIS

Atividades / Servigos essenciais
autorizados
Comercio de farmacos, farmacias, drogarias
Comercializagao de combustiveis e derivados
Distribuidoras de gas
Cadeia industrial de alimentos
Relacionados a tecnologia da Informagao e
de processamento de dados, tais como
gestao,
desenvolvimento,
suporte
e
manutengao
de
hardware,
software,
hospedagem e conectividade
Setores Industrials, desde que relacionados a
cadeia produtiva de servigos e produtos
essenciais
Assistencia veterinaria e pet shops

Permitido o funcionamento
entre 20h as 05h.
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

SIM
SIM

Transporte e entrega de cargas em geral

SIM

Controle de pragas e de desinfecgao de
ambientes
Atendimento e atuagao em emergencias
ambientais
Comercio atacadista e varejista de insumos
para confecgao de equipamentos de protegao
individual - EPI e clinico-hospitalares, tais
como tecidos, artefatos de tecidos e
aviamento.

SIM
SIM

SIM
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ANEXO II
DECLARA^AO DE EXERCICIO DE ATIVIDADE OU SERVING
INADIAVEL/URGENTE
Empresa/lnstituigao:
CNPJ:

Telefone:

Enderego:
Responsavel Legal (Declarante):
CPF do Responsavel Legal (Declarante):
Contato do Responsavel Legal (Declarante):
Declare que o funcionario/colaborador
residente e domiciliado na

inscrito no CPF n 0

exerce atividades laborais na empresa/instituigao
e desenvolve atividades

ocupando o cargo/fungao de

que justificam seu deslocamento entre sua residencia e o local de trabalho, no periodo
compreendido entre as 20h e as 5h.
O declarante e o portador desta declaram a veracidade das informagoes sobrescritas e
tem ciencia da possibilidade de responsabilizagao criminal em caso de falsidade ou de
sua utilizagao inadequada.
Itacarambi,

de 2021.

de

DECLARANTE

PORTADOR
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