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DECRETO Nº 4.746/2.020  
 

 
“DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PIUMHI PARA ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), COMPILA OS CONTEÚDOS DOS 
DECRETOS 4.734 DE 17 DE MARÇO DE 2.020, 4.735 
DE 19 DE MARÇO DE 2.020 E DECRETO 4.736 DE 20 
DE MARÇO DE 2.020 EM UM ÚNICO ATO 
NORMATIVO, DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.        

 
  

O Prefeito Municipal de Piumhi/MG, Adeberto José de Melo, no uso de suas 
atribuições legais, com faculdade que lhe confere a legislação pertinente  
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
  

CONSIDERANDO a Portaria n.º 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo 
Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  
  

CONSIDERANDO a Portaria n.° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n.° 
13.979/2020; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.891 de 20 de Março de 2.020 que 

Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
agente Coronavírus (COVID-19).    

  
CONSIDERANDO as recomendações do Comitê Gestor do Plano de 

Prevenção e Contigenciamento em Saúde do COVID-19 do Município de Piumhi/MG.  
  

CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle do Novo Coronavírus 
depende do envolvimento dos serviços de saúde e da sociedade em geral; 

 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica decretado, para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, estado de calamidade pública no âmbito do 
Município de Piumhi/MG, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros 
decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º - Nos termos do inciso III do § 7º do artigo 3º da Lei Federal 13.979, de 

06 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública, 
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decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas:  
 

I – determinação de realização compulsória de:  
 
a) exames médicos;  
 
b) testes laboratoriais;  
  
c) coleta de amostras clínicas;  
  
d) vacinação e outras medidas profiláticas;  
  
e) tratamentos médicos específicos. 
  
II – estudo ou investigação epidemiológica;  
  
III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que 
será garantido o pagamento posterior de indenização justa.  
  
     Art. 3º.  Fica instituído no âmbito do Município o Comitê Gestor do Plano de 
Prevenção e Contigenciamento em Saúde do COVID-19, de caráter deliberativo e com 
competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do 
novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para 
a prevenção e controle do contágio e o tratamento de pessoas afetadas, e será 
composta pelos seguintes membros:  
 
I - Diretora de Divisão de Vigilância em Saúde: Daniela de Castro Faria  
 
II - Médico regulador do Município: Rodrigo Lana Martins; 
 
III - Médica representante da Santa Casa: Graciele Paiz; 
 
IV - Diretora de Divisão de Atenção à Saúde: Ana Flávia Costa  
 
V – Enfermeira Responsável Pela Epidemiologia: Elienay Andrade Silva; 
 
VI – Enfermeira: Rosane Ferreira de Souza Crispiano; 
 
VII – Enfermeira Coordenadora da Atenção Básica: Keila Dayane Costa Pereira;  
 
VIII - Médico Atenção Básica: Renato Antônio Soares Lima; 
 
IX - Fisioterapeuta Respiratória: Ivana Maria de Oliveira Rezende. 
    

Art. 4º - Fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços e insumos de 
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus de que trata este Decreto, nos termo do art. 
4º da Lei Federal n.º 13.979/2020.  
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Parágrafo Único - Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde Pública em 
conjunto com o Departamento de Compras a realização dos procedimentos 
necessários para a aquisição de insumos, bem como a elaboração dos critérios para 
sua distribuição, para todos os Órgãos que compõem a estrutura da Prefeitura de 
Piumhi, visando cumprir as medidas constantes neste Decreto. 
 

Art. 5º - Ficam determinadas as seguintes medidas de enfrentamento ao Novo 
Coronavírus - COVID 2019, nos prazos condicionados ou enquanto durar a vigência 
deste Decreto:   

 
1. Suspensão das aulas nas escolas municipais públicas e 

particulares e atividades das Organizações da Sociedade Civil (OSC´s), por prazo 
indeterminado;  

 
2. Fica vedada a realização de quaisquer eventos em que ocorra 

a aglomeração de pessoas, inclusive os eventos da Administração Pública 
Municipal ou por ela autorizados sem que seja possível manter a distância mínima 
necessária para evitar a contaminação pelo Coronavírus, conforme orientação do 
Ministério da Saúde;  

 
3. Suspensão das reuniões ordinárias de todos os Conselhos 

Municipais, ficando a convocação das reuniões extraordinárias, estritamente 
necessárias à deliberação de temas urgentes ou inadiáveis, submetida ao crivo 
de seu respectivo presidente; 

 
4. Suspensão das férias dos servidores da Secretaria Municipal 

de Saúde Pública durante os meses de abril e maio; 
 

5. Suspensão de atendimentos odontológicos da rede pública de 
pessoas com sintomas suspeitos do COVID-19 ou com relato de viagens para 
locais com contaminação comunitária; 

 
6. Ficam suspensas as oficinas, as atividades a serem realizadas 

no Centro de Convivência do Idoso e Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e reuniões do bolsa família;    

 
7. Ficam suspensas as viagens de pacientes para Tratamento Fora 

do Domicílio (TFD), exceto as consideradas de urgência e emergência, observando 
ainda a política de atendimento da unidade receptora, bem como os atendimentos 
eletivos;  

 
Art. 6º - Para que sejam evitadas aglomerações, fica determinado pela Divisão de 

Vigilância em Saúde a suspensão provisória de:  
 

I - Buffet 
 II – Sessões de casa e bares com shows 
 III – Atividades em academias e clubes 
 IV – Reuniões em igrejas, templos e entidades religiosas   
 V – Visitações ao público em atendido em Instituições de Longa Permanência   
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Art. 7º - Em relação aos CAPS AD e CAPS II deverão ser suspensas as 
atividades coletivas (permanência dia), que promovam aglomeração de pessoas, 
mantendo atendimento individualizado da equipe multiprofissional diante da triagem 
do corpo de enfermagem, podendo ser reagendado o atendimento mediante critério 
clínico. 
 

Art. 8º - Em relação às consultas e atendimentos especializados, deverão ser 
marcados com intervalo de tempo de 30 (trinta) minutos, a fim de evitar 
aglomeração desnecessária na recepção dos estabelecimentos de saúde, podendo 
também ser reagendados segundo critério de avaliação da equipe multiprofissional.  

 
Art. 9º - Serão atendidos somente casos de urgência, como pós-cirúrgicos e 

pós-fratura no centro de reabilitação e hidroterapia.  
 
Art. 10 - Fica restrito aos casos urgentes o atendimento ao público nos setores 

da Prefeitura por prazo indeterminado, excetuando os setores ligados à saúde, 
sendo mantido o expediente interno e a prestação do serviço público. 

 
Art. 11 - Ficam suspensas, durante a vigência do presente Decreto, sob pena 

de multa de 1 (um) salário mínimo vigente por dia, podendo ser aumentada a até 10 
(dez) salários mínimos vigente por dia em caso de reincidência, sem prejuízo do 
fechamento compulsório das atividades de atendimento direto ao público 
constantes no seguinte rol exemplificativo:  

 
 Casa de shows de qualquer natureza; 
 Salão de danças, boates, danceterias, casas de festas, 
 Feiras-livres comerciais, 
 Cinemas e clubes de serviço e de lazer, 
 Locais onde haja comércio de gêneros alimentícios que aglomere 

pessoas (churrasquinhos, loja de departamentos e conveniência, 
churros, dentre outros),  

 Clínica de estética e salão de beleza, 
 Academias e crossfit,  
 Igrejas e templos,  
 Clínicas de pilates, yoga, reiki e atividades afins.  

 
§1º Poderão funcionar sob sistema de entregas a domicílio ou disponibilização 

para a retirada no local, os alimentos prontos e embalados, desde que o consumo 
seja realizado fora do ambiente de comércio dos seguintes estabelecimentos: 
bares, restaurantes, sorveterias, lanchonetes e trailers.   

§2º Fica autorizado sobre o sistema de entrega em domicílio, sem atendimento 
presencial ao público ou abertura de portas os seguintes estabelecimentos: Lojas 
de Insumos Agropecuários, Lojas de Autopeças e de Maquinário Agrícola, Lojas 
de Equipamentos de Proteção Individual, Oficinas Mecânicas e empresas ligadas 
ao ramo da Construção Civil.  

 
§3º É condição imprescindível para manutenção dos comércios em 

funcionamento, bem como daqueles que estão autorizados a partir da publicação 
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deste Decreto o preenchimento e assinatura do Termo de responsabilidade e 
ciência das obrigações contidas na Nota Técnica SMS/VISA COVID-19 nº 01/2020 
do Município de Piumhi, disponível no site: www.prefeiturapiumhi.mg.gov.br e 
envio ao e-mail: comiteenfrentamento@prefeiturapiumhi.mg.gov.br, sob pena de 
incorrer nas punições previstas no caput deste artigo.  

   
 §4º A suspensão prevista neste Decreto não se aplica aos supermercados, 
padarias, açougues, mercearias, hortifrútis, postos de combustíveis, agências 
bancárias, correios, casas lotéricas, farmácias, laboratórios, clínicas médicas e 
demais serviços de saúde em funcionamento, devendo ser restrita a aglomeração 
de pessoas dentro dos locais citados acima, permitindo a permanência no local 
desde que respeitando a distancia mínima de 2 (dois) metros, etiqueta respiratória 
e condições de higiene previstas no Anexo I e Nota Técnica constante no Anexo II.  
  

§5º As clínicas de fisioterapia poderão exercer suas atividades apenas para 
casos de pós-operatórios e situações emergenciais.   

 
§6º Todos os estabelecimentos em funcionamento deverão respeitar as 

indicações do Ministério da Saúde no que tange a aglomeração de pessoas e 
cuidados de higiene bem como as disposições dos Anexos I e II deste Decreto.   

 
Art. 12 – Ficam suspensos ainda os campeonatos de futebol, futsal, voleibol, 

tênis, dentre outros com aglomerações de pessoas.  
 
Art. 13 - Fica suspenso o acesso ao Município de Piumhi de vans, ônibus e 

microonibus de turismo.   
 
Art. 14 - Fica determinado que a população em geral (crianças, jovens, adultos, 

idosos) evite locais com aglomeração como Praças Públicas.    
 
Art. 15 - Para o enfrentamento emergencial ficam decretadas as seguintes 

medidas, enquanto durar a vigência deste Decreto: 
 
§1º - Ficam suspensas as atividades a serem realizadas em espaços de 

domínio público bem como a concessão de alvarás para eventos privados que 
assim o exijam, com base na legislação municipal.  

 
§2º - Suspensão de todos os eventos públicos, incluída a programação cultural. 

 
Art. 16 - Como medidas complementares de enfrentamento do COVID-19, 

RECOMENDA-SE: 
 

§1º - Sair da residência apenas por razões imprescindíveis - sendo esta medida 
recomendada, sobretudo, aos idosos. 
 

§2º - Os velórios deverão ser somente em espaço físico disponibilizado pelo 
contratado, sendo estabelecido evitar ao máximo aglomerações de pessoas, 
reduzindo o tempo de permanência no local, respeitando a distancia mínima de 2 
(dois) metros entre pessoas, além de adotar medidas de contato físico, etiqueta 
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respiratória e medidas de higiene e observância das normas previstas nos anexos I 
e II.  

§3º - Recomenda-se a conscientização da população para que procure as 
Portas de Entrada do Município para atendimento a saúde (Pronto Socorro 
Municipal e Unidades de Saúde da Família) apenas em casos de extrema 
necessidade.  

 
§4º - Os telefones das Unidades de Saúde estarão disponíveis para solicitação 

de renovação de receitas constantes no prontuário de uso contínuo do paciente e 
orientações da equipe multidisciplinar, não sendo necessária a ida as Unidades de 
Saúde para solicitação das referidas receitas.  

 
§ 5º - Ficam suspensas as atividades educacionais extracurriculares (cursos de 

inglês, informática, aulas particulares, dentre outros), sob pena de multa de um 
salário mínimo vigente por dia até o limite de dez salários mínimos vigentes em 
caso de reincidência.   

 
§6º - Aos cidadãos em trânsito que retornarem ao Município de Piumhi 

oriundas de áreas de transmissão comunitária do COVID-19, deverão manter-se 
em isolamento domiciliar e em caso de apresentação de sintomas procurar as 
Unidades de Saúde da Família ou o Pronto Socorro.  

 
 Art. 17 – As determinações emitidas no presente Decreto poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 
Município. 

 
 Art. 18 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará 
por prazo indeterminado.  

 Art. 19 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos 
nº(s): 4.734 de 17 de Março de 2.020, 4.735 de 19 de Março de 2.020 e 4.736 de 
20 de Março de 2.020.   

 
 

      Piumhi-MG, 11 de Abril de 2.020    
 
 
 
 

ADEBERTO JOSÉ DE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO I  

Etiqueta respiratória 

Ao tossir ou espirrar: 

 Usar papel higiênico ou lenço de papel e jogar no lixo após o uso; 

 se não tiver papel, colocar o nariz e a boca na dobra do cotovelo. 

Ao higienizar nariz e boca: 

 Usar papel higiênico ou lenço de papel descartável e jogar no lixo após o uso 
para evitar que outras pessoas entrem em contato. 

Lavagem das mãos ou higienização com álcool gel: 

 Antes das refeições; 

 após ir ao banheiro; 

 depois de usar o transporte público: trem, metrô ou ônibus; 

 após tocar em objetos e pessoas; 

 se estiverem com aparência de sujas, a recomendação é lavar com água e 
sabão, e não apenas álcool gel. 

Distância mínima de pessoas resfriadas ou com gripe: 

 No mínimo dois metros, pois a transmissão é por gotículas eliminadas pelas 
vias respiratórias. 

Cumprimentos: 

 Beijos, apertos de mão e abraços devem ser evitados. 

Higiene do celular:  

      É recomendada a limpeza com álcool 70% se usar o aparelho ou após tocar em 
superfície que possa estar contaminada, como um corrimão. 
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ANEXO II 
 

 
NOTA TÉCNICA SMS/ VISA COVID - 19 Nº 01/2020 – 12/04/2020 

 

ORIENTAÇÕES AOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS CONSIDERADOS 
ESSENCIAIS PARA O MOMENTO NO MUNICÍPIO DE PIUMHI NO ATUAL 
CENÁRIO PANDÊMICO DE COVID-19 

A Secretaria Municipal de Saúde de Piumhi, recomenda a adoção das medidas 
gerais preventivas abaixo pelos trabalhadores e empregadores nos seus 
estabelecimentos produtivos e comerciais dos serviços essenciais, como forma 
de assegurar o sucesso da estratégia epidemiológica de isolamento social 
temporário implantada em Minas Gerais: 

MEDIDAS DE CONTROLE 

- Os estabelecimentos deverão trabalhar com todas suas portas voltadas ao 
comércio fechadas. Esta medida não se aplica a portas de fluxo interno. 

- Os estabelecimentos devem possuir um sistema com atendimento remoto e 
implantar um regime de distanciamento e diminuição do numero e fluxo de 
funcionários. 

- Poderá o estabelecimento abrir suas portas por tempo limitado o suficiente 
para o recebimento e a saída de mercadorias, insumos ou veículos. 

- O estabelecimento que não possuir em seu interior iluminação e ventilação 
natural adequada após o fechamento de suas  portas voltadas ao comércio não 
estará autorizado o funcionamento. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE 

 Fica obrigatório a etiqueta respiratória e a lavagem das mãos ou utilização 
do Álcool gel. 

- Fornecer espaço para lavagem adequada das mãos com água limpa e sabão; 
lave todas as partes de suas mãos: costas e palmas, dedos, unhas (esfregue-as 
na palma da mão oposta); 

- enxague completamente; 
 

- utilize papel toalha para fechar a torneira e descarte-o em seguida; 
 

- utilize outras folhas de papel toalha para secar completamente as mãos 

- descarte o papel toalha no lixo; 
 

- Quando não houver pia ou na impossibilidade de ir com a frequência 
necessária ao espaço destinado a lavagem das mãos, fornecer álcool 70% em 
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gel ou outro sanitizante adequado, instruindo e propiciando a adoção das 
medidas adequadas e periódicas de higiene; 

- Orientar os trabalhadores sobre a etiqueta respiratória: prática de cobertura do 
rosto com o antebraço ao tossir ou espirrar, conforme orientações dos órgãos de 
saúde; 

- Atentar a importância de se evitar tocar os olhos, o nariz e a boca; 
 

- Fornecer lenços de papel, papel-toalha, álcool 70% em gel e lixeira para os 
trabalhadores e o público em geral. E orientar o procedimento de lavagem das 
mãos, após realizar a higiene nasal com lenço de papel descartável; 

- Reorganizar os fluxos e processos de trabalho, possibilitando que os 
trabalhadores em grupos de risco não tenham contato com clientes e usuários 
do serviço; 

- Flexibilizar os horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas 
mínimas; revezamentos de turnos e saídas para almoço e lanches; e alterações 
de jornadas, para assim reduzir a proximidade e aglomerações entre os 
trabalhadores, inclusive durante o percurso casa-trabalho em transporte público 
ou fretado pela empresa; 

- Orientar os trabalhadores a não compartilharem itens pessoais, como 
equipamentos de proteção individual (EPI), fones, aparelhos de telefone, mesas 
e outros; 

- Limpar e desinfetar com produtos registrados e recomendados para o controle 
do COVID-19 as superfícies e instrumentos de trabalho. Esse procedimento 
deve ser feito de forma regular, após o expediente de trabalho e trocas de turno, 
ou sempre que necessário. Considerar, inclusive, os equipamentos e superfícies 
tocados por clientes/usuários do serviço; 

 
-Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, 
deixando portas e janelas abertas. Se for indispensável o uso de ar 
condicionado, manter os sistemas de tratamento de ar condicionado e exaustão 
higienizados e em adequadas condições de uso, garantidas por manutenções 
preventivas e corretivas; 

- Incentivar o autocuidado para identificação de potenciais sinais e sintomas 
relacionados ao COVID-19 de forma imediata e oportuna, seguido de posterior 
isolamento; 

 
-Estabelecer procedimentos para o recebimento remoto de atestados médicos 
de trabalhadores com COVID-19, sintomáticos respiratórios ou que, mesmo 
assintomáticos, residam com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 
conforme disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 
2020 e suas atualizações, evitando a superlotação e saturação dos serviços de 
saúde; 

- Estabelecer normas e readequação de ambientes e processos de trabalho e 
refeitórios, de modo que seja respeitada a distância mínima de 2 metros entre 
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trabalhadores, e clientes/usuários. Podem ser instaladas barreiras físicas, como 
proteções de plástico transparentes ou vidro, sempre que possível, e 
demarcações de acesso no chão e móveis; 

- Evitar reuniões e contatos presenciais, priorizando reuniões à distância; 
 

- Consultar e observar outras definições quanto ao funcionamento de serviços 
previstos pelo ente municipal, no qual seu estabelecimento se encontra. 

 
 

USO DE MASCARAS: 
 

Fica obrigatório o uso de mascaras descartáveis ou caseiras pelos 
trabalhadores durante a vigência das medidas de contenção da pandemia 
de COVID-19. 

Obs: 
 

Diante da escassez de equipamentos para proteção individual - EPI, em 
especial das máscaras cirúrgicas e respiradores N95/PFF2, em diversos países, 
e devido ao cenário atual da pandemia de COVID-19, recomenda-se que as 
máscaras cirúrgicas e respiradores N95/PFF2 sejam destinadas somente para 
os profissionais de saúde, visto o maior risco a que estão expostos e a 
necessidade de não adoecimento destes profissionais, para garantir a adequada 
manutenção dos serviços de saúde à população. 

 
Pesquisas mostram que as máscaras caseiras/artesanais potencialmente 
contribuem para evitar a transmissão de doenças respiratórias pela retenção de 
partículas produzidas pelo sistema respiratório: constituem-se em barreira à 
liberação de gotículas maiores da orofaringe, tornando-se um importante aliado 
no enfrentamento à disseminação da doença. 

 

ORIENTAÇÕES PARA O USO DAS MÁSCARAS CASEIRAS/ ARTESANAIS 
PELA POPULAÇÃO 

 
a) O uso da máscara caseira/artesanal é individual, não devendo ser 
compartilhada entre familiares, amigos e outros, mesmo após lavadas; 

b) Antes de colocar a máscara, lave preferencialmente suas mãos com água e 
sabão, ou quando indisponível, higienize com álcool 70%; 

c) Posicione-a em seu rosto de modo a cobrir toda a região do queixo, da boca 
e nariz, devendo também estar bem ajustada, sem espaços frouxos entre a 
máscara e sua face; 

d) Evite tocar ou ajustar a máscara enquanto estiver fazendo o seu uso, e se 
tocá-la, lave suas mãos com água e sabão; 

e) Evite também retirar a máscara, colocando-a na testa ou abaixo do queixo; 

f) Não retire a máscara para falar; 
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g) As máscaras devem ser trocadas, se possível, a cada duas horas, ou sempre 
que estiver úmida ou suja, para garantir maior proteção. Por isso, é 
recomendável que cada pessoa tenha mais de uma máscara disponível; 

h) Para retirá-la, não toque na parte da frente da máscara, remova-a segurando 
pelo elástico ou pelas fitas que a amarram, e se não puder lavá-la 
imediatamente, coloque-a em saco plástico ou em recipiente destinado para tal 
finalidade até o momento em que for lavar (o mais breve possível); 

i) Ao sair de casa, leve pelo menos uma máscara adicional e um saco plástico 
para guardar a máscara já utilizada, caso precise trocar; 

j) Ao chegar em casa, as máscaras devem ser lavadas pela própria pessoa, 
primeiro imersão em solução de água sanitária, seguido de enxague e lavagem 
com água e sabão. 

k) Mesmo utilizando a máscara caseira/artesanal, mantenha a distância mínima 
de dois metros de outras pessoas, mantenha as mãos sempre higienizadas e 
pratique a higiene respiratória e etiqueta da tosse. 

 
ATENÇÃO 

 
As máscaras, se não forem manipuladas com os cuidados descritos 
acima, podem constituir veículos para a disseminação do novo 
coronavírus.  

 

SERVIÇOS DE ENTREGA: 
 

- Observe as medidas gerais acima, e higienize as mãos sempre que possível, 
com agua e sabão ou álcool gel; 

- Não compartilhe capacetes; 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINAS GERAIS - Nota Técnica COES Minas COVID-19 Nº 20/2020 – de 03 de 
abril de 2020 Secretaria de Estado de Saúde. Disponível em: 
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude 

 
 

MINAS GERAIS - Nota Informativa COES Minas COVID-19 - Orientação sobre o 
uso de máscaras caseiras/artesanais pela população como medida de 
contenção à transmissão do COVID-19 – Secretaria de Estado  de Saúde. 
Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/1772- 
coronavirus-cidadao 
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DECRETO Nº 4.756/2.020  
 

 
“ALTERA O DECRETO Nº 4.746/2.020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.         

 
  

O Prefeito Municipal de Piumhi/MG, Adeberto José de Melo, no uso de suas 
atribuições legais, com faculdade que lhe confere a legislação pertinente  
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
  

CONSIDERANDO a Portaria n.º 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo 
Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  
  

CONSIDERANDO a Portaria n.° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n.° 
13.979/2020; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.891 de 20 de Março de 2.020 que 

Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
agente Coronavírus (COVID-19);   
 
 CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 6341-DF, em sessão virtual realizada em 15 de Abril 
de 2.020, referendou medida cautelar, acrescida de interpretação conforme a 
Constituição, para o fim de estabelecer que as medidas de enfrentamento da 
emergência em saúde pública previstas na Lei 13.979/2020, devem respeitar a 
atribuição de cada esfera de governo, incluídos os Municípios;  
 
 CONSIDERANDO que as medidas de isolamento social e de vedação de 
atividades não essenciais vigentes no Município há mais de 30 (trinta) dias, 
comprometem seriamente a atividade econômica, com consequências graves nas 
contas públicas, e, portanto, nos recursos financeiros necessários ao enfrentamento 
da própria Pandemia; 
 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica do Município de Piumhi, levando-
se em conta especialmente a relação entre os números de casos confirmados e 
descartados, indicam a possibilidade de flexibilização das medidas de isolamento 
social; 

  
CONSIDERANDO as recomendações do Comitê Gestor do Plano de 

Prevenção e Contigenciamento em Saúde do COVID-19 do Município de Piumhi/MG;  
  

CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle do Novo Coronavírus 
depende do envolvimento dos serviços de saúde e da sociedade em geral; 
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DECRETA: 
 

Art. 1º - Passa o artigo 6º do Decreto nº 4.746/2.020 a vigorar com a seguinte 
redaçao:  

 
  “Art.6º - Para que sejam evitadas aglomerações, fica determinada a 

suspensão provisória de:   
 

I – Buffet. 
 II – Sessões de casa e bares com shows. 
 III – Cinema e Atividades em clubes recreativos. 

IV – Reuniões em igrejas, templos e entidades religiosas, ressalvada a abertura 
dos mesmos de 06h às 18h, para oração ou visita INDIVIDUAL E 
ESPONTÂNEA.   

 V – Visitações ao público em atendido em Instituições de Longa Permanência. 
VI – Realização de qualquer evento público ou particular que possa gerar 
aglomeração de pessoas.”    

 
 
Art. 2º - Passa o artigo 11 do Decreto nº 4.746/2.020 a vigorar com a seguinte 

redação:   
 

 “Art.11 - Ficam suspensas, durante a vigência do presente Decreto, 
sob pena de multa de 1 (um) salário mínimo vigente por dia, podendo ser 
aumentada a até 10 (dez) salários mínimos vigente por dia em caso de 
reincidência, sem prejuízo do fechamento compulsório das atividades de 
atendimento direto ao público constantes no seguinte rol exemplificativo:  

 
I – Buffet. 

 II – Sessões de casa e bares com shows. 
 III – Cinema e Atividades em clubes recreativos. 

IV – Reuniões em igrejas, templos e entidades religiosas, ressalvada a abertura 
dos mesmos de 06h às 18h, para oração ou visita INDIVIDUAL E 
ESPONTÂNEA.   

 V – Visitações ao público em atendido em Instituições de Longa Permanência. 
VI – Realização de qualquer evento público ou particular que possa gerar 
aglomeração de pessoas.”     

 
§1º Poderão funcionar sob sistema de entregas a domicílio estando os 

entregadores devidamente paramentados de máscara facial e borrifador com 
álcool em gel para a desinfecção das mãos, máquina de cartão, dentre outros a 
cada entrega ou disponibilização para a retirada no local, os alimentos prontos e 
embalados, desde que o consumo seja realizado fora do ambiente de comércio 
dos seguintes estabelecimentos: bares, restaurantes, sorveterias, lanchonetes e 
trailers.    

 
I – Os restaurantes localizados às margens de rodovias poderão atender os 

profissionais em trânsito ligados às atividades essenciais de produção e 
abastecimento, em seu interior, com a disposição de no máximo 10 (dez) mesas 
de até 2 (dois) lugares, observado o distanciamento de 2 (dois) metros entre elas.  
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§2º O comércio em geral, bem como os prestadores de serviços, poderão 
realizar transações entre os horários das 06:00 horas às 15:00 horas de segunda-
feira a sexta-feira preferencialmente por meio de aplicativos, Internet, telefone ou 
outros instrumentos similares, bem como atendimento presencial, desde que 
respeitado o limite máximo de 03 (três) clientes por loja, ou por piso, desde que o 
espaço físico permita o distanciamento indicado.      

 
§3º A suspensão prevista neste artigo, bem como os horários de 

funcionamento definidos, não se aplicam aos supermercados, padarias, 
açougues, mercearias, hortifrútis, Minimercados, Comércio Varejista de Alimentos, 
postos de combustíveis, agências bancárias, correios, casas lotéricas, farmácias e 
drogarias, laboratórios, clínicas médicas e demais serviços de saúde em 
funcionamento, devendo ser restrita a aglomeração de pessoas dentro dos locais 
citados acima, permitindo a permanência no local desde que respeitando a 
distancia mínima de 2 (dois) metros, etiqueta respiratória e condições de higiene 
previstas no Anexo I e Nota Técnica constante no Anexo II do Decreto nº 
4.746/2.020, redução do número e fluxo de funcionários e uso obrigatório de 
máscaras faciais pelos mesmos. Fica vedado o recebimento de grupos para 
realização de compras nos referidos estabelecimentos essenciais.  

  
§4º As Clínicas de fisioterapia poderão atender com a permanência de apenas 

01 cliente por profissional, desde que, respeitado o limite de 2 metros de 
distanciamento entre eles, sendo vedada a espera de clientes no local, salvo em 
casos de urgência.      

 
§5º Os salões de beleza, barbearias, podólogos, manicure, pedicure, clínicas 

de atendimentos em geral será permitido à retomada das atividades com a 
permanência de apenas 01 cliente por profissional dentro dos estabelecimentos, 
respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros, sendo vedada a espera de 
clientes no local para o próximo horário. Os agendamentos devem ser marcados 
com o intervalo mínimo de 30 minutos entre os atendimentos para a completa 
desinfecção do local, devendo ser utilizado somente materiais descartáveis. 

 
§6º Poderão retomar as atividades os estabelecimentos de vendas de produtos 

para animais: estão compreendidos neste grupo de serviços inerentes à saúde dos 
animais, os estabelecimentos que realizam banho e tosa com horário agendado 
(leva e traz o animal), assim como os serviços veterinários e produtos voltados 
para alimentação e outros cuidados com os animais. 

 
§7º Os escritórios de advocacia, engenharia, arquitetura, de administradores, 

economistas, despachantes, contadores, corretores de imóveis, autônomos ou 
pessoas jurídicas, bem como escritórios de atividades administrativas em geral 
devem atender com a permanência de no máximo 03 (três) clientes dentro dos 
estabelecimentos, desde que o espaço físico permita o distanciamento indicado, 
sendo vedada a espera de mais clientes no local para o próximo horário. Os 
agendamentos devem ser feitos via contato telefônico, marcados com o intervalo 
mínimo de 30 minutos em todos os atendimentos para a completa desinfecção do 
local. Ficam expressamente proibidas filas e aglomerações dentro e fora dos 
estabelecimentos citados. 
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§8º Os consultórios odontológicos deverão atender apenas as urgências 
odontológicas em conformidade com a Nota Técnica COVID-19 nº 11/2020, 
disponível em: 
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3
%ADrus/Nota_T%C3%A9cnica_COES_MINAS_COVID19_N%C2%BA_112020.p
df  

 
§9º A feira livre para comercialização apenas de produtos alimentícios, 

acontecerá no seu espaço habitual, somente aos domingos, no horário de 05:00 
às 12:00 horas, sendo permitida a permanência no local apenas pelo tempo 
necessário para a compra e pagamentos dos produtos, haverá controle de 
entrada e o cliente somente poderá adentrar no local fazendo uso de máscara, 
sendo que ficam condicionadas as mesmas regras de higiene e etiqueta 
respiratória.   

  
§10 As fábricas e setores que trabalham com grande número de colaboradores 

devem trabalhar com escalas de revezamento de funcionários, a fim de evitar 
aglomerações durante o turno de trabalho.  

 
§11 As academias poderão funcionar com atendimento em grupos de no 

máximo 5 (cinco) pessoas desde que o espaço permita o distanciamento de 2 
metros por aluno, com aulas de no máximo 45 (quarenta e cinco) minutos, sendo 
reservados 15 (quinze) minutos a cada intervalo para higienização do ambiente, 
sendo proibido o atendimento a pessoas do grupo de risco da Covid-19, 
observando as etiquetas respiratórias e de higiene.    

 
§12 Aos Hotéis e Pousadas fica expressamente proibido a hospedagem de 

turistas e a oferta de refeições em espaço comum, devendo essa, ser feita por 
serviço de quarto. Fica condicionada a hospedagem apenas de clientes que 
comprovem prestar algum serviço essencial no município, com envio de Checklist 
para o e-mail: comiteenfrentamento@prefeiturapiumhi.mg.gov.br.  

 
§13 Todos os estabelecimentos em funcionamento deverão respeitar as 

indicações do Ministério da Saúde no que tange a aglomeração de pessoas e 
cuidados de higiene bem como as disposições dos Anexos I e II do Decreto nº 
4.746/2.020.    

 
§14 É condição imprescindível para manutenção dos comércios em 

funcionamento, bem como daqueles que estão autorizados a partir da publicação 
deste Decreto o preenchimento e assinatura do Termo de responsabilidade e 
ciência das obrigações contidas na Nota Técnica SMS/VISA COVID-19 nº 01/2020 
do Município de Piumhi, disponível no site: www.prefeiturapiumhi.mg.gov.br e 
envio ao e-mail: comiteenfrentamento@prefeiturapiumhi.mg.gov.br, sob pena de 
incorrer nas punições previstas no caput deste artigo.   

 
§15 Os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar poderão fazê-lo 

desde que: observem todas as medidas de natureza sanitária; mantenham um 
número mínimo de clientes e colaboradores no local ao mesmo tempo, 
respeitando o distanciamento prudencial entre pessoas; organizem o fluxo de 
entrada e saída de pessoas, de forma a evitar o contato físico entre elas; 
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observem a ventilação e higienização completa do ambiente, em todas as suas 
áreas internas e externas; disponibilizem álcool em gel a 70% para os 
consumidores e equipamentos de proteção individual (EPIs) em especial máscara 
facial, para os seus colaboradores; divulguem ostensivamente informações sobre 
a COVID-19 e de como prevenir a doença, destacando os riscos para os grupos 
mais vulneráveis; e sigam os horários diferenciados de funcionamento, aqui 
estipulados. 

 
§16 Os comerciantes serão os responsáveis por não permitir a aglomeração de 

pessoas nas entradas e interior de suas lojas, disponibilização de máscaras para 
os colaboradores e álcool em gel para os colaboradores e clientes com a devida 
higienização das mãos, sobre penalização de multa caso haja descumprimento.    
 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará 
por prazo indeterminado.   

  
 

      Piumhi-MG, 22 de Abril de 2.020.    
 
 
 
 
 

ADEBERTO JOSÉ DE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro, junto ao Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde 

do COVID-19 de Piumhi, sob pena de responsabilidade, que fui comunicado das 

restrições para funcionamento do meu estabelecimento comercial, tendo recebido cópia 

dos Decretos Nº 4.746 de 11 de Abril de 2020 e 4.756 de 22 de Abril de 2.020, que 

dispõe sobre as condições e medidas de saúde a serem observadas pelas empresas. 

Declaro também, ter ciência que todos que trabalham no estabelecimento deverão usar 

máscaras durante toda a jornada de trabalho e que fui orientado quanto à correta 

higienização e demais condições para funcionamento do estabelecimento, estando 

sujeito às penas previstas nos artigos supracitados em caso de descumprimento das 

obrigações. Ante o exposto, assumo o compromisso de, no período de vigência dos 

Decretos, manter o funcionamento do estabelecimento com observância das condições 

impostas pela legislação municipal e seguir as orientações das autoridades em saúde do 

Município. Por fim, declaro ciência das restrições de funcionamento referentes à minha 

atividade.   

Piumhi (MG), ___ de _____________ de 2020.  

 

 

(Assinatura) 

NOME DA EMPRESA:  

RESPONSÁVEL LEGAL: 

 CNPJ: 


