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DECRETO Nº 4.995, DE 30 DE ABRIL DE 2021 

 

Dispõe sobre progressão para onda amarela e dá outras 

providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PIUMHI, Estado de Minas Gerais, Dr. 

Paulo César Vaz, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em especial as 

que lhe foram conferidas pelo art. 56, incisos V e XIV c/c art. 105 da LOM; 

 

   CONSIDERANDO que o Município de Piumhi, conforme Decreto 

Municipal nº 4.803/2020, de 29 de julho de 2020, aderiu ao Plano Minas Consciente 

– Retomando a Economia do Jeito Certo - ; 

 

  CONSIDERANDO que o Município de Piumhi está inserido na 

Macrorregião Sul e, de acordo com o Boletim Epidemiológico expedido em 

29.04.2021, encontra-se na “onda vermelha” e Microrregião Sudeste, de acordo 

com o Relatório Técnico n. 55 – COES – Minas Covid-19, encontra-se na “Onda 

Amarela” do Plano Minas Consciente, até 09 de maio de 2021. 

 

  D E C R E T A 

 

   Art. 1º O Município adotará, neste ensejo, as definições impostas pelo 

Relatório Técnico n.55 – COES - , no tocante às ondas de flexibilização das 

atividades econômicas, podendo, se necessário, optar pela adoção da Macrorregião 

em outra oportunidade, mediante novo decreto. 

   Parágrafo único. A adoção da onda constante neste Decreto não 

prejudica ou influencia no prazo para progressão de ondas conforme avaliação da 

Macrorregião ou Microrregião indicada pelo Programa Minas Consciente. 

 

   Art. 2º O Município de Piumhi, de acordo com Relatório Técnico n. 55 – 

COES – Minas Covid-19 de 27 de Abril de 2021, encontra-se na Onda Amarela do 

Plano Minas Consciente, até 09 de maio de 2021. 
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   §1º O Município analisará periodicamente os indicadores de avaliação 

para verificação da progressão ou regressão de fase, de acordo com as 

Deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19. 

 

   §2º As imposições, regras e orientações do Plano Minas Consciente 

poderão ser verificadas pela população em geral, empresários e sociedade civil 

organizada, através do site https://www.mg.gov.br/minasconsciente. 

  

   Art. 3º Todas as atividades essenciais e não essenciais reguladas pelo 

Plano podem funcionar, desde que obedeçam às diretrizes do Protocolo Único, 

elaborado pelo Plano "Minas Consciente”, com observância de todas as regras que 

se aplicarem à sua realidade, independentemente da atividade econômica (CNAE), 

conforme divulgado no mesmo endereço eletrônico constante do §2º do art. 2º deste 

Decreto. 

 

   Art.4º Em observação às deliberações do Plano Minas Consciente, o 

Município adotará as regras da “ONDA AMARELA” com algumas regras específicas 

estabelecidas pelo Município constantes da Onda Vermelha do Programa Minas 

Consciente. 

  I – Dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos: 

  

   a) Comércio, indústria e serviços em geral: domingo a sábado, 

inclusive feriados, no horário regulamentar; 

   b) Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, supermercados, 

mercearias, sorveterias, padarias, trailers, carrinhos de lanches, lojas de 

conveniências e outros do gênero: domingo a sábado até às 24 h. Após estes 

horários será permitido apenas o fornecimento de alimentos por delivery, sendo 

permitida, durante o horário de funcionamento a utilização de serviços de self-

service pelos clientes, mediante a utilização de luvas descartáveis, inclusive 

padarias e sorveterias; 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente
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   c) restaurantes e postos de serviços situados às margens da Rodovia 

MG-050:  horário regulamentar 

   d) Farmácias e drogarias: horário regulamentar, inclusive em regime de 

plantão; 

   e) Clínicas de estética, salões de beleza e barbearias: em dia e horário 

regulamentar; 

  f) consultórios médicos, odontológicos, clínicas de saúde, laboratórios, 

clínicas de fisioterapias, pilates e demais seguimentos da área de saúde: em dia e 

horário regulamentar; 

   g) Feira livre: aos domingos com encerramento até às 12 horas e às 

quartas-feiras, com encerramento até às 22 horas. 

   h) Clubes: em dia e horário regulamentar; 

  i) Academias de todas as modalidades esportivas: em dia e horário 

regulamentar; 

  j) campos e quadras poliesportivas públicas e privadas: poderão 

funcionar em horário regulamentar, sem presença de público, desde que mantenha 

um responsável pelo controle de capacidade e também da utilização dos protocolos 

sanitários, exceto os campos localizados no Poliesportivo e Lagoa dos Martins, bem 

como quadra e campo de Penedos, que permanecerão fechados durante a onda 

vermelha; 

 

   II – Capacidade de ocupação dos estabelecimentos 

 

   a) Será de 50% (cinquenta por cento) do permitido no Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros, devendo o estabelecimento controlar a frequência dos 

clientes de forma a ser guardada a distância interpessoal de 1,5 metros entre os 

usuários, devendo ainda afixar placa na entrada do estabelecimento com a 

informação da capacidade máxima de ocupação e horário de funcionamento. 

   b) Para bares, restaurantes e similares, além da distância de 1,5 

metros entre as mesas, será permitida a ocupação de mesas por apenas 4 (quatro) 

pessoas, permitindo ainda aos estabelecimentos a utilização do entretenimento de 
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voz e violão com no máximo 02 profissionais, respeitando o limite máximo de 

pessoas estabelecido na alínea “a”. 

  c) o percentual a que se refere a alínea “a” deverá ser observado 

inclusive para os espaços independentes localizados dentro dos estabelecimentos, 

como por exemplo, saunas e academias, etc.   

  d) A lotação máxima da rede de hotéis deverá ser de no máximo 75% 

(setenta e cinco por cento) de sua capacidade. 

  e) Para garantir a taxa de ocupação os hipermercados e 

supermercados deverão utilizar para controle da capacidade estabelecida na alínea 

“a”, fichas higienizáveis a serem distribuídas aos clientes, de acordo com a pré-

avaliação da fiscalização sanitária que aferirá a capacidade individual de cada 

estabelecimento. 

  f) Para cinemas e espaços culturais será de 50% (cinquenta por cento) 

do permitido no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a capacidade de público, 

devendo o estabelecimento controlar a frequência dos clientes de forma a ser 

guardada a distância interpessoal de 1,5 metros entre os usuários, devendo ainda 

afixar placa na entrada do estabelecimento com a informação da capacidade 

máxima de ocupação e horário de funcionamento. 

 

  III – Das vedações 

 

   a) Fica proibido o consumo de alimentos e bebidas dentro do recinto da 

feira livre, cinemas e espaços culturais; 

   b) Fica vedado o consumo de alimentos e bebidas nos balcões dos 

estabelecimentos, bem como, a permanência de clientes fora das mesas dispostas 

nas quantidades permitidas; 

   c) Fica proibida a permanência de clientes no interior dos 

estabelecimentos após o término do horário de funcionamento; 

   d) Fica proibida a prática de panfletagem;  

   e) Fica proibido o comércio ambulante para pessoas não residentes no 

Município; 
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   f) Fica proibido o funcionamento presencial do setor de ensino (infantil, 

fundamental e médio), exceto cursos livres e projetos sociais desenvolvidos pelas 

organizações da sociedade civil, com a observância dos protocolos do “Minas 

Consciente”. 

   g) Fica proibida disponibilização de alimentos e bebidas para 

degustação no interior de estabelecimentos, eliminando galheteiros, saleiros, 

açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado de forma 

semelhante, provendo sachês para uso individual. 

   h) Fica proibida a utilização de copos de vidro no interior dos 

estabelecimentos, devendo ser disponibilizados copos descartáveis.  

   i) Fica proibido o acesso, a circulação e a permanência de ônibus, 

micro-ônibus, vans, kombis e/ou veículos de transporte coletivo de passageiros, 

provindos de outros municípios, com fins turísticos. 

   j) Fica proibida a aglomeração de pessoas em vias públicas, praças, 

etc. 

 

  Art. 5º O proprietário do estabelecimento deverá cumprir protocolos de 

disponibilização de álcool para higienização dos clientes; demarcação de espaços 

de distanciamento; organizar as filas de acesso e atendimento de modo a manter 

uma distância mínima de 1,5 metros, limitando também a entrada de pessoas no 

local, evitando aglomeração no interior e na entrada do estabelecimento, 

demarcando o espaçamento no chão onde as filas são formadas. 

 

   Art.6º A realização de atividades religiosas, celebrações, missas ou 

cultos, inclusive grupos de orações e de estudos, poderão ocorrer diariamente, 

obedecendo aos seguintes protocolos: permanência no local de, no máximo, 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade, incluindo fiéis e colaboradores, calculado 

referido número sobre o quantitativo aprovado pelo AVCB emitido pelo Corpo de 

Bombeiros Militares, priorizando não integrantes do grupo de risco, assim 

considerados aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e 

portadores de doenças crônicas, assim classificadas pelo Ministério da Saúde no 

combate ao COVID-19, observando-se, ainda, o regramento dos incisos adiante; 
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  I – distanciamento interpessoal de 1,5 metros entre os presentes, 

prevalecendo sobre as regras anteriores, devendo conter assentos destinados aos 

participantes com a referida distância, previamente estabelecida, retirando os 

demais, e quando em utilização de bancos comunitários o isolamento de espaços 

para fixar o distanciamento indicado; 

 II – distância entre o responsável pela pregação de, no mínimo, 05 

(cinco) metros do público presente; 

 III – higienização ambiental entre as celebrações, com utilização de 

álcool 70% e/ou hipoclorito, especialmente nos locais de contato das mãos; 

 IV - disponibilização aos fiéis, na entrada dos locais de celebração 

de recipiente de higienização por álcool 70%; 

 V – permanência de fiéis, exclusivamente, utilizando máscaras 

protetoras durante toda a celebração, conforme orientação do Ministério da Saúde; 

 VI – utilização de músicas de louvor, preferencialmente, com 

sonorização mecânica, ou com a presença de até 02(dois) músicos, que deverá 

compor o quantitativo da equipe do cerimonial previsto no inciso I, não se aplicando 

na hipótese do inciso II; 

 VII – realização de Ceia Eucarística, Santa Ceia ou equivalente, de 

forma individual, preferencialmente, sem circulação dos fieis. 

 

    Art.7º As empresas atuantes no ramo de serviços funerários deverão 

adotar os protocolos sugeridos e com restrições de público, com funcionamento 

aberto ao público de 07h às 19h, devendo eventuais velórios e sepultamentos serem 

realizados nesse interregno, observando-se ainda:  

 

  I – Durante a ocorrência de velórios poderão permanecer apenas 30 

(trinta) pessoas simultaneamente, incluindo familiares; 

 

  II - Deverá ser respeitada a restrição de presença de pessoas 

pertencentes ao grupo de risco, assim consideradas aquelas com idade igual ou 
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superior a 60 (sessenta) anos e portadores de doenças crônicas, excetuando nos 

casos de parentesco de até segundo grau na linha ascendente ou descendente. 

  III – A duração dos velórios não poderá ultrapassar 04 (quatro) horas, 

exceto no caso de falecimento decorrente de Covid, quando o sepultamento deverá 

ser imediato, independentemente do horário de falecimento. 

 

   Art. 8º É obrigatório a todos os cidadãos o uso de máscaras de 

proteção facial em todos os espaços públicos e comércio em geral, nos termos da 

Lei Municipal n. 2.481/2020, sujeitando o infrator a multa no equivalente a 0,5 (meia) 

UPFP (Unidade Padrão Fiscal de Piumhi no valor de R$108,27). 

   Parágrafo Único: Para qualquer estabelecimento que descumprir o 

disposto neste Decreto, será aplicada a multa a que se refere o caput e terá o seu 

estabelecimento interditado pelo prazo de 10 (dez) dias e, em caso de reincidência, 

será aplicada multa em dobro e interdição do estabelecimento por 30 (trinta) dias. 

    

  Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir da Zero hora do dia 1º de Maio de 2.021, revogando-se 

as disposições em contrário.  

 

   Piumhi, 30 de abril de 2021. 

 

Dr. Paulo César Vaz 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rosângela Aparecida Terra e Guerra  

Secretária Municipal de Saúde. 
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