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DECRETO MUNICIPAL N 6.362, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispde sobre novas medidas excepcionais, temporarias e
emergenciais de prevenc4o de contagio pelo COVID-19
(Novo Coronavirus), no ambito do Municipio de Carmo
do Paranaiba.

rion
pes
mn
PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribui¢ées legais conferidas pela Lei Organica do Municipio, e
O

CONSIDERANDO a Declaragéo de Emergéncia em Satde Publica de
Importancia Internacional pela Organizagféo Mundial da Satde em 30 de janeiro de 2020, em
decorréncia da Infecca€o Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);

a Portaria

n° 188/GM/MS,

de 4 de

fevereiro de 2020, que
Declara Emergéncia em Satide Publica de Importancia Nacional (Espin) pelo Ministério da
Saude, em decorréncia da Infec¢ao Humana pelo novo Coronavirus;
CONSIDERANDO

o

teor da Lei

Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro 2020,
para enfrentamento da emergéncia em satide publica de
importancia internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO
que dispde sobre as medidas

a necessidade constante de ajustes e adequacdes nas acdes
do Poder Publico Municipal com o objetivo de prevenc¢do, controle e contencdo de riscos,
danos e agravos a saude publica, a fim de evitar a disseminacfo do contagio pelo Novo
Coronavirus (COVID-19);
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO os indicadores divulgados pelo Comité Extraordinario
COVID do Estado de Minas Gerais, apontando o avanco pela Macrorregiao Noroeste, ficou
definida, no Municipio de Carmo do Paranaiba, a classificacao na Onda Amarela no Plano
Minas Consciente; e

CONSIRDERANDO a Recomendacéo Administrativa n° 10/2020, de 17 de
dezembro de 2020, da Promotoria de Justi¢ca do Estado de Minas Gerais,

DECRETA:

Art.

Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os Alvards de Localizacdo
para realizacao de atividades com potencial de aglomeracéo de
da
SITUACAO
DE EMERGENCIA em satide publica:
pessoas, em razio
1°

e Funcionamento emitidos

I

—

G

casas de shows

e espetaculos de qualquer natureza;

iP hy t- boates, danceterias e saldes de danca;
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eventos e exposicées.

Art. 2° Os estabelecimentos deverio fornecer Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs) adequados para a atividade exercida no local, e em quantidade suficiente,
incluindo obrigatoriamente mascara, para trabalhadores (sempre) e clientes (quando
necessario);
$1° S6 sera

permitida a entrada de pessoas que estiverem utilizando mascaras;

§2° Deverao providenciar, obrigatoriamente, cartazes com orientagdes de higiene.
e protecdo por todo o espaco utilizado, incluindo entrada, espagos comuns, caixas, etc, e caso
exista equipamento de som e TV, utilizar avisos sonoros e de imagem com 0 mesmo

fim;

§3° Devera ser disponibilizado lavatério com dispensador de sabonete liquido e
papel toalha ou dispensador com 4lcool gel a 70%, para higienizag¢aéo das maos, para uso dos
clientes, funcionarios e entregadores, na entrada do estabelecimento e ainda em pontos
estratégicos (corredores, balcdes de atendimento, caixas e outros);

Art. 3° Todos os

estabelecimentos deverdo restringir 0 acesso e
limite
de
observando
60% (sessenta por cento) da capacidade do local.
o
aglomeracéo,

evitar

§1° Se o estabelecimento disponibilizar mesas,deve-se observar o distanciamento
minimo de 2 (dois) metros, e priorizar a utilizagfio pela mesma familia (maximo de 8 pessoas
por mesa).
§2° Fica proibido o consumo em pé.

Art. 4°

Os

bares,

restaurantes e lanchonetes poderdo funcionar até a meia-noite.

Art. 5° As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer
momento de acordo com a necessidade e orienta¢des técnicas da area de Satide e Vigilancia
Epidemiolégica.
Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
Carmo do

ParanalbaMG,

Prekitto

18

de dezembro de 2020.
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