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Decreto nº 4.381 de 09 de março de 2021. 
 

Dispõe e consolida os procedimentos de 
enfrentamento à COVID/19 e dá outras 
providências. 
 

A Prefeita Municipal de Oliveira, no uso de suas atribuições legais em conformidade 
com o art. 90, da Lei Orgânica do Município de Oliveira: 

 
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 

que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de Saúde Pública de importância 
internacional advindas da propagação da COVID-19; 

 
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 926/2020 que altera a Lei nº 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020, quanto aos procedimentos para aquisição de bens e serviços e restrições de 
locomoção e suas alterações posteriores; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282/2020 e suas alterações posteriores 

que regulamentam a Lei nº 13.979/2020 quanto aos serviços públicos e atividades essenciais; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde 

quanto à regulamentação e operacionalização da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 453, 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 

que declara em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020, que 

reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado de Minas Gerais causada pelo agente 
Coronavírus-COVID-19 e suas alterações posteriores; 

 
CONSIDERANDO as Deliberações do Comitê Extraordinário – Covid-19,  do Estado 

de Minas Gerais, que dispõe sobre a suspensão das atividades econômicas, educacionais e demais 
providências assim previstas pelos respectivos normativos; 

 
 CONSIDERANDO as determinações do Decreto Municipal nº 4.184, de 19 de 

março de 2020 e suas consolidações posteriores, conforme constantes deste Decreto; 
 
CONSIDERANDO o agravamento da situação de propagação da COVID-19 e a 

necessidade da efetivação de medidas preventivas combate à propagação, com fundamento nas 
orientações do Ministério da Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manutenção do isolamento social, como medida necessária, 

urgente e efetiva para o controle da propagação da COVID-19 e determinação de normas de 
circulação; 
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CONSIDERANDO as disposições contidas pela Lei nº 1.737, 03 de julho de 1.989, 
quanto às medidas efetivadas pelas empresas e atividades que não adotarem as medidas previstas 
por este Decreto; 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, como também 

as medidas para garantir as políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças, com  a 
adoção de medidas para atendimento a todos; 

 
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de pandemia, 

com adoção de medidas de vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e 
romper a cadeia de transmissão; 
 

CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle da COVID-19 depende das 
ações do Poder Público, dos serviços de saúde e do envolvimento da sociedade em geral; 
 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Município de Oliveira; 

 
CONSIDERANDO a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo qual 

referenda Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341 - Distrito Federal, da 
lavra do Ministro Relator Marco Aurélio, que reconhece a competência concorrente na forma do 
artigo 23, inciso II, da Lei Maior; 

 
CONSIDERANDO as novas disposições do Comitê Extraordinário de Prevenção e 

Enfrentamento ao Coronavírus-COVID-19 acerca do funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, industriais, prestadores de serviços, templos religiosos, entre outras atividades; 

 
CONSIDERANDO que o Município de Oliveira se enquadra nos critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para promover o retorno gradual da circulação de pessoas, 
incluindo as atividades laborais, com segurança, evitando uma possível explosão de casos sem que 
o sistema de saúde local tenha tempo de absorvê-los e garantir a assistência adequada à 
população; 

 
CONSIDERANDO os índices epidemiológicos apurados pela SMS, assim 

consolidados pelo relatório semanal que remetem: ao aumento do número de casos confirmados;  a 
taxa de ocupação dos leitos de UTI em 100% (cem por cento) e leitos de enfermaria mantém o 
índice de 68,75% (sessenta e oito vírgula setenta e cinco por cento) e os demais indicadores 
epidemiológicos demonstram o aumento dos atendimentos aos pacientes, sendo referência o 
Hospital São Judas Tadeu para a microrregião, e neste momento reforçado pelo esgotamento 
dos leitos para atendimento aos pacientes de COVID-19 na macrorregião, os quais constituem 
em dados utilizados pelo Comitê para as deliberações quanto às ações de enfretamento e 
prevenção no período; 

 
 



PREFEITURA DE OLIVEIRA 
Paço Municipal Ministro Eliseu Resende 

Procuradoria Geral do Município 
 

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira / MG – 35.540-000 

 

3 

 

 
 DECRETA: 

 

Art. 1°. Este Decreto dispõe e consolida as medidas para enfrentamento da emergência 
em saúde pública decorrente da COVID-19 e da redução de circulação e aglomeração de pessoas, 
como também sobre o uso obrigatório de máscaras pelos cidadãos, no âmbito do Município de 
Oliveira-MG, em razão da pandemia do Coronavírus-COVID-19. 

 
 
Art. 2º. Fica mantida e convalidada a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública 

no Município de Oliveira, Estado de Minas Gerais, em razão do Coronavírus-COVID-19, 
reconhecida pelo Decreto nº 4.184, de 19 de março de 2020. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 
 

Seção I 
Das atividades essenciais 

 
Art. 3º. Ficam declaradas como atividades essenciais: 
 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 
presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - trânsito e transporte interestadual e internacional de passageiros; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos:       

 a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais 
geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia; e                  

b) as respectivas obras de engenharia;                  
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IX - produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio 
do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e prestadores de 
serviços da construção civil e toda a cadeia de fornecedores de materiais de construção;                    

 X - serviços funerários; 

XI - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XII - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XIII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XIV - vigilância agropecuária internacional; 

XV - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XVI - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;                   

XVII - serviços de  transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral;              
    

XVIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data 
center) para suporte de outras atividades; 

XIX - fiscalização ambiental; 

XX - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, 
biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;                 

 XXI - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 

XXII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais, cheias e inundações; 

XXIII - cuidados com animais em cativeiro; 

XXIV - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento 
e às urgentes; 

XXV - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 
194 da Constituição;                   

XXVI - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;               
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XXVII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas 
exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos 
respectivos serviços públicos; 

 XXVIII - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde;  

XXIX - unidades lotéricas; 

XXX - serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e 
de pneumáticos novos e remoldados; 

XXXI - serviços de radiodifusão de sons e imagens; 

XXII - atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por 
meio de start-ups; 

 XXXIII - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, 
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de 
conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos 
os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas; 

XXXIV - atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros 
benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do 
trabalho; 

XXXV - atividade de locação de veículos; 

XXXVI - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, 
assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, 
máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de 
refrigeração e climatização; 

XXXVII - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito 
ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados 
a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 
13.979, de 2020; 

XXXVIII - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, 
higiene, alimentos e bebidas; 

XXXIX - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas 
exercidas pela advocacia privada; 
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XL - serviços postais. 

Seção II 

Do Funcionamento das Atividades Essenciais 
 
Art. 4º.  As empresas que exercem atividades essenciais, abaixo relacionadas deverão 

adotar as seguintes medidas para funcionamento, no período entre os dias 11 a 15 de março de 
2021: 

I. Padarias, açougues, sacolões: 
 
a) nos dias 11, 12 e 15 de março de 2021, funcionamento normal; 
 
b) nos dias 13 e 14 de março de 2021, com portas fechadas, atendimento somente 

por delivery ou tele-entrega, proibida a venda de bebidas alcóolicas; 
 

II. distribuidora de gás – GLP: 
 

a) nos dias 11, 12 e 15 de março de 2021, funcionamento normal; 
 
b) nos dias 13 e 14 de março de 2021, com portas fechadas, atendimento somente 

por delivery ou tele-entrega; 
 
 

III. postos de combustíveis, farmácias, drogarias, drugstore, inclusive, as que se 
encontram instaladas em hipermercados, supermercados e mercados, hotel e similares: 

 
a) nos dias 11 a 15 de março de 2021, atendimento presencial, sem restrição de 

horários;  
 

IV. clínicas médicas, odontológicas e fisioterapias: 
 
a) nos dias 11 a 15 de março de 2021, apenas para atendimento de urgência e 

emergência na área da saúde; 
 

V. hipermercados, supermercados, mercados, armazéns, mercearias: 
 

a) nos dias 11, 12 e 15 de março de 2021, funcionamento normal; 
 
b) nos dias 13 e 14 de março de 2021, com portas fechadas, atendimento somente 

por delivery ou tele-entrega, proibida a venda de bebidas alcóolicas e retirada no balcão;  
 

VI. clínicas veterinárias: 
 
a) nos dias 11 a 15 de março de 2021, apenas para atendimento de urgência e 
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emergência na área da saúde; 
 

 VII. pet shops e fornecedores de produtos para saúde animal poderão realizar a venda 
de ração, medicamentos e demais atividades que preservem a saúde animal: 

 
a) nos dias 11 a 15 de maço de 2021, atendimento somente por delivery, tele-entrega 

ou retirada no balcão;  
 

VIII. lavanderias: 
 
 a) nos dias 11 a 15 de março de 2021,  atendimento presencial, sem restrição de 

horários;  
 
IX. comercialização de peças para assistência técnica de veículos e equipamentos, 

somente por delivery e retirada no balcão: 
 

a) nos dias 11 a 15 de maço de 2021, atendimento somente por delivery, tele-entrega 
ou retirada no balcão;  
 
 

 X. oficinas mecânicas de manutenção e reparação de veículos, borracharias e lavajatos; 
 

a) nos dias 11 a 15 de março de 2021, atendimento presencial sem restrição de 
horários;  
 

XI. lojas de materiais de construção: 
 

a) nos dias 11 a 15 de maço de 2021, atendimento somente por delivery, tele-entrega 
ou retirada no balcão;  

 
XII. marcenaria, serralheria e congêneres: 

 
a) nos dias 11 a 15 de maço de 2021, somente funcionamento interno;  

 
 
XIII. lojas de assistências técnicas em geral: 

 
a) nos dias 11 a 15 de maço de 2021, atendimento somente por delivery, tele-entrega 

ou retirada no balcão. 
 
Parágrafo único. Fica determinado às empresas relacionadas pelo caput, objetivando a 

redução do fluxo e da aglomeração de pessoas, observada a aplicação em cada atividade das 
seguintes medidas: 

 
I. permitir a quantidade máxima de consumidores presentes dentro do estabelecimento 
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igual a multiplicação do número de caixa/check out disponíveis por 5 (cinco) consumidores. Em 
estabelecimentos menores que 100 m² admitir-se-á apenas 3 (três) consumidores de cada vez, 
independente do número de caixa ou check out; 

 
II. deverá ser afixado cartaz informativo, obrigatoriamente na entrada quanto ao número 

máximo de consumidores a serem atendidos no momento, nos respectivos estabelecimentos, 
limitando a entrada de compradores que deverão permanecer na área externa do estabelecimento, 
em local ventilado com distância mínima de 2,0 m, com a demarcação do piso; 

 
III. deverão disponibilizar e obrigar a utilização pelos funcionários, atendentes e caixas 

das respectivas estabelecimentos, os seguintes equipamentos ou materiais de uso individual:  
 
a) máscara,  álcool em gel ou álcool líquido 70%, mantendo limpo o ambiente do 

estabelecimento, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, inclusive as esteiras 
rolantes,  caixa e áreas de check out, como também luvas para os funcionários que promovem a 
manipulação de alimentos com a observância das normas de higienização e troca do respectivo 
EPI; 

 
b) deverão impedir a aglomeração de pessoas e formação de filas nas áreas interna e 

externa dos estabelecimentos, demarcando e instruindo as pessoas a se manterem distantes em 
pelo menos 2,0 m entre si; 

 
IV. deverão disponibilizar aos consumidores álcool em gel,  álcool líquido 70%, pia, água 

e sabão para higienização das mãos, na entrada e dentro do estabelecimento, mantendo as 
instalações do estabelecimento, incluídas as sanitárias, devidamente limpas e higienizadas; 

 
V. deverão promover a limitação da venda de produtos essenciais, objetivando o acesso 

a todos os consumidores, conforme Nota Oficial – Coronavírus – COVID-19, editada pelo PROCON 
Municipal e Ministério Público de Oliveira; 

 
VI. em todos os estabelecimentos de atividades essenciais é obrigatório que a frente onde 

ocorre contato entre os funcionários e clientes, na área do caixa ou check out,  deverá ser protegida 
por barreira física em vidro, acrílico ou similar,  em altura suficiente para proteger o operador e o 
cliente, não se admitindo a instalação de equipamentos improvisados que não permitam a completa 
higienização e limpeza; 

 
VII. realizar o controle de acesso ao estabelecimento com fornecimento de senha a cada 

cliente,  sendo o número máximo de clientes no estabelecimento equivalente a  05 (cinco) clientes 
por cada  check-out em funcionamento e corresponderá ao número máximo de senhas distribuídas 
aos clientes; 

 
VIII. fica definido se apurado pela fiscalização número de clientes superior ao definido 

pelo inciso VII, o fato corresponderá à infração assim definida pelo § 4º, do art. 26 deste Decreto. 
 
Art. 5º.  As atividades assim definidas como essenciais ou específicas, abaixo 
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relacionadas, para o seu funcionamento deverão observar os seguintes procedimentos específicos:  
 
I. templos religiosos: 
 
a) nos dias 11,12 e 15 de março de 2021, templos abertos, sem presença de público e 

não realização de missas, cultos ou atividades pastorais; 
 
b) nos dias 13 e 14 de março de 2021, os templos permanecerão fechados; 
 
c) ocorra o controle de acesso a estes espaços, pelos responsáveis dos templos; 
 
d) se tenha a devida assepsia do local, com a oferta de álcool gel na entrada, sabonete 

líquido e toalhas descartáveis nos banheiros; 
 
e) devendo efetivar os procedimentos de demarcação no chão, higienização e limpeza 

dos locais. 
 

II. serviços funerários, obedecendo-se o seguinte: 
 
a) os funerais poderão ocorrer por no máximo 3 (três) horas; 
 
b) os funerais deverão ser realizados apenas com familiares diretos e amigos próximos e, 

obrigatoriamente, nas horas que antecedem ao sepultamento; 
 
c) recomenda-se a suspensão de cultos ecumênicos e cortejos fúnebres para velórios; 
 
d) os velórios devem ser realizados em capelas mortuárias; 
 
e) fica proibida a realização de velórios em domicílio; 
 
f) admitir-se-á no máximo 10 (dez) pessoas por sala de vigília, com o intuito de evitar 

aglomerações; 
 
g) nos locais de velório, manter os ambientes ventilados; 
 
h) deve-se aumentar a frequência de higienização de banheiros, maçanetas, mesas, 

balcões, cadeiras e demais equipamentos das salas fúnebres; 
 
i) nos locais de velório, disponibilizar produtos como sabonete líquido e toalhas de papel 

descartáveis para as instalações sanitárias, máscaras a todos os presentes; 
 
j)  caberá à funerária o controle do número máximo 10 (dez) pessoas por sala de vigília e 

o cumprimento dos procedimentos previstos por este Decreto, com o envio da lista dos presentes à 
fiscalização sanitária; 
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k) as capelas mortuárias devem ser totalmente higienizadas a cada velório. 
 

Seção III 
Do Funcionamento das empresas não essenciais 

 
Art. 6º. Fica proibido o funcionamento das atividades não essenciais para atendimento 

ao público, autorizado apenas as atividades internas com atendimento pelo sistema delivery ou 
tele-entrega para atendimento aos clientes, no período entre 11 de março a 15 de março de 2021: 

 
I. Autorizado o funcionamento interno das empresas, obrigatoriamente, com portas 

fechadas, tão somente, para operacionalização de atividades administrativas, trabalhistas, 
financeiras e fiscais, devendo garantir, obrigatoriamente aos funcionários, das seguintes atividades: 

 
a) empresas de comércio e prestadoras de serviços; 
 
b) autoescolas; 
 
c) FEOL – Fundação Educacional de Oliveira, no período de 11 a 15 de março de 2021, 

apenas para as atividades administrativas de fechamento da escrituração de alunos, planejamento, 
rematrículas e outros registros acadêmicos; 

 
d) cinemas; 
 
e) serviço de mototáxi, autorizado apenas o transporte de mercadorias e produtos; 
 
f) bares, boteco, botequim, restaurantes, pizzarias, quiosques, trailers, similares, 

disque-cervejas ou equivalentes, estabelecimentos de comercialização de bebidas de qualquer 
natureza, com atendimento somente por delivery ou retirada no balcão, apenas para 
fornecimento de alimentação, proibida a comercialização de bebidas alcóolicas, funcionamento 
até a 24:00 h;  

 
g) da realização de eventos, festas e confraternizações em restaurantes, salões de festas 

e demais estabelecimentos de eventos previstos neste Decreto; 
 
h) demais atividades, estabelecimentos e empresas não relacionadas nos arts. 4º e 5º, 

deverá observar as disposições contidas no art. 5º deste Decreto. 
 
§ 1º nos termos do art. 25, § 9º deste Decreto os estabelecimentos com funcionamento 

irregular cumprirá o estabelecimento o prazo mínimo de suspensão de 07 (sete) dias cumulado com 
a aplicação de multa e demais cominações previstas neste Decreto e legislação vigente. 

 
§ 2º Manter ambientes arejados, distância mínima de 2,0 m (dois metros) entre os 

postos de trabalhos. 
 
§ 3º Utilizar material de higiene e proteção individual: máscara, álcool em gel ou álcool 
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líquido 70%. 
 
§ 4º É obrigatório em todos os estabelecimentos de atividade não essencial que a frente 

onde ocorre contato entre as pessoas, na área do caixa ou check out  a proteção por barreira física 
em vidro, acrílico ou similar, para proteger o operador e o cliente. 

 
§ 5º estacionamento Rotativo “Área Azul”, funcionará em atendimento ao contrato de 

concessão, por este Decreto e demais atos normativos. 
 

Seção IV 
Do Funcionamento das Instituições Bancárias 

 
Art. 7º. Fica determinado que as instituições bancárias, casas lotéricas e postos de 

atendimentos bancários deverão observar os seguintes procedimentos: 
 
I. estabelecer horário de atendimento ao público, obrigatoriamente, com a utilização de 

máscaras pelos clientes, observando as regras e diretrizes expedidas pelo Banco Central do Brasil e 
o horário municipal autorizado de funcionamento entre 07:00 h e 18:00 horas, dando preferência ao 
atendimento aos idosos, portadores de necessidades especiais e pessoas integrante do grupo de 
risco a Coronavírus-COVID-19 ; 

 
II. orientar funcionários, clientes e demais prestadores de serviços a observância da 

distância mínima de 2,0 m entre si e utilização de máscaras como medida de prevenção ao 
contagio  do agente da Coronavírus-COVID-19; 

 
III. disponibilizar aos funcionários, clientes e demais prestadores de serviços álcool em 

gel, álcool líquido 70% ou pia, água e sabão; 
 

IV. autorizar/restringir o acesso de clientes a uma pessoa por guichê ou caixa de 
autoatendimento, devendo ser adotados sistemas de filas, fora do estabelecimento, com 
distanciamento de pelo menos 2,0 m entre cada pessoa, sendo responsabilidade do 
estabelecimento a gestão da fila. 

 
V. promover e priorizar o agendamento prévio de atendimento aos clientes, com 

utilização de canais de comunicação eletrônico; 
 
VI. as casas lotéricas poderão realizar o atendimento entre 07:00 h às 18:00 h; 
 
VII. é obrigatória a instalação de dispenser de álcool 70% no local de atendimento ao 

público pelas agências bancárias e postos de atendimentos bancários na proporção de 01(um) 
equipamento para cada 02 equipamentos de autoatendimento; 

 
VIII. é obrigatória a instalação de 02 (dois) dispenser de álcool 70% no local de 

atendimento ao público nas unidades lotéricas. 
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Seção V 
Do Funcionamento das Atividades Coletivas  

 
Art. 8º.  Fica proibido o funcionamento das atividades coletivas entre os dias 11 a 15 de 

março de 2021, fica proibido o funcionamento das atividades coletivas correspondentes à 
academia, estúdios de pilates, dança, artes marciais, atividades físicas e desportivas coletivas, 
escolinhas de futebol, clubes sociais e desportivas, vedada qualquer prática esportiva coletiva. 

 
 
 

Seção VI 
Das atividades de cabeleireiros, manicures, pedicures, clínicas de estéticas e congêneres 

 
Art. 9º. Fica proibido o funcionamento atividades de cabeleireiros, manicures, pedicures, 

clínicas de estéticas e congêneres, no período entre 11 a 15 de março de 2021. 
 

Seção VII 
Do Funcionamento das Indústrias e Prestadores de Serviços 

 
Art. 10.  Fica determinado que o funcionamento das atividades e estabelecimentos, 

abaixo relacionados nas seguintes condições: 
 
I. estabelecimentos industriais; 
 
II.  construção civil e respectivos prestadores de serviços. 
 
Parágrafo único. As atividades e estabelecimentos descritos pelo caput efetivarão os 

seguintes procedimentos: 
 
I. adotar sistemas de escalas e revezamento de turnos e alterações de jornadas, para 

reduzir fluxos, contatos e aglomerações de funcionários; 
 
II. implementarem medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus- COVID-19, 

disponibilizando material de higiene e proteção individual aos seus funcionários, orientando-os e 
fornecendo os matérias relacionados, de modo a reforçar a importância e a necessidade da 
prevenção com a utilização de: 

 
a) material de higiene e proteção individual aos funcionários: máscara, álcool em gel ou 

álcool líquido 70%, os respectivos entregadores não poderão adentrar aos locais de entregas; 
 
b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho com frequência equivalente 

a turno de revezamento. 
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Seção VIII 
Do funcionamento da Feira Livre dos Produtores Rurais e Oliveira e Morro do Ferro 

 
Art. 11. Fica autorizado o funcionamento da Feira Livre de Produtores Rurais de Oliveira 

e Morro do Ferro no Parque “João Reis”, que será realizada no dia 12 de março de 2021, sexta-
feira, nas seguintes condições: 

 
I. As barracas deverão ser montadas no espaço do estacionamento, com espaçamento 

lateral mínimo de 3,0 m (três metros quadrados) entre cada barraca; 
 
II. deverão ser definidas e sinalizadas a entrada e saída, de forma individualizada dos 

consumidores ao local de funcionamento da feira; 
 
III. os produtores e atendentes deverão utilizar para atendimento aos consumidores os 

seguintes equipamentos ou materiais de uso individual:  
 
a) máscara, luvas, álcool em gel ou álcool líquido 70%, mantendo limpa a barraca 

conforme as recomendações do Ministério da Saúde; 
 
b) os feirantes deverão impedir a aglomeração de pessoas e formação de filas na área 

junto às barracas, instruindo as pessoas a se manterem distantes em pelo menos 2,0 m (dois 
metros quadrados) entre si; 

 
c) deverão ter atendente, exclusivo, para o recebimento dos valores, ficando impedido 

de manipular os alimentos e produtos; 
 
d) fica proibida a venda a granel de biscoitos e doces; 
 
e) fica proibida a manufatura e produção de qualquer produto;  
 
f) o horário de funcionamento da feira será de 06:00 horas às 12:00 horas;  
 
g) a fiscalização da atividade e funcionamento da Feira de Produtores Rurais de Oliveira 

caberá à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Vigilância Sanitária; 
 
h) os feirantes deverão promover a limitação da venda de produtos essenciais, 

objetivando o acesso a todos os consumidores, conforme Nota Oficial – Coronavírus–COVID-19, 
editada pelo PROCON Municipal e Ministério Público de Oliveira; 

 
i) fica autorizada a venda de salgados, lanches e similares com armazenamento em 

estufas; 
 
j) fica autorizada a venda de produtos produzidos por artesãos do Município de Oliveira; 
 
k) a realização da feira às quartas-feiras ocorrerá na Praça “D. Manoelita Chagas”, no 
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horário e área definidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com a 
observância das disposições previstas neste artigo. 

 
Seção IX 

Das proibições 
 
 

Art. 12. É proibido às pessoas físicas e jurídicas: 
 

I - a realização de shows, apresentações e exibições, mesmo que seja na modalidade 
“voz e violão” e qualquer evento ao vivo em espaço público e privado; 

 
II – a atividade dos salões das casas noturnas; 
 
III - a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou 

privado incluídas excursões, cursos presenciais e festas particulares, com exceção do Poder 
Legislativo, sem presença de público e para deliberações urgentes das associações e afins, 
inclusive eleição; 

 
IV - aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à 

higiene e à alimentação de elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia, conforme Nota Oficial – Procon – MP – 
Coronavírus – COVID-19; 

 
V - ao transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano, intramunicipal, 

intermunicipal, interestadual e os fretados para transporte de funcionários de empresas a exceder a 
50% (cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado 
em horário diferenciado, com a devida higienização dos veículos  a cada parada no ponto final e  
uso de equipamentos individuais aos funcionários; 

 
VI - A proibição prevista pelo caput, estende aos estabelecimentos comerciais, inclusive 

os descritos pelo inciso IV, do art. 6º deste Decreto,  quanto à realização de todo e qualquer evento 
social, recreativo ou comemorativo, podendo ser realizado com no máximo 06 (seis) participantes. 

VII - ficam proibidas reuniões familiares entre pessoas que não habitem a mesma 
residência. 

 
VIII - proibida nos estabelecimentos comerciais e de eventos a realização de todo e 

qualquer evento social; 
 

Seção X 
Do Funcionamento dos Serviços Públicos 

 
Art. 13. Ficam determinadas as seguintes medidas quanto aos serviços de atendimento 

aos munícipes, tendo por finalidade o enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19: 
 



PREFEITURA DE OLIVEIRA 
Paço Municipal Ministro Eliseu Resende 

Procuradoria Geral do Município 
 

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira / MG – 35.540-000 

 

15 

 

a) suspensão de todas as atividades dos grupos do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família), principalmente aqueles que são formados, na sua maioria por  idosos; 

 
b) suspensão dos transportes da Secretaria Municipal de Saúde, serão avaliados os 

casos de acordo com as viagens, a princípio   irão  apenas  os  pacientes  com  destinos  à  
ACCOM  e Hemodiálises; 

 
c) suspensão das cirurgias eletivas de hospitais conveniados ao Sistema Único de 

Saúde; 
 
d) 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, preferencialmente, 
fica autorizada a utilização de ferramentas e plataformas para comunicação e reunião não 
presencial entre os membros dos respectivos conselhos; 

 
e) suspensão de exames laboratoriais; exames e consultas nos centros de 

especialidades médicas do Município de Oliveira; 
 
f) suspensão de eventos particulares com aglomeração de pessoas em todo o 

Município de Oliveira, principalmente em locais fechados; 
 
g) fechamento da visitação aos pontos turísticos e históricos, de lazer e esportivos; 
 
h)  a não realização de eventos culturais e religiosos, catequeses, torneios e demais 

eventos coletivos; 
 
i) fica autorizada a reabertura do Terminal Rodoviário “Emílio Haddad”, sendo a data 

de reinício das atividades em 26 de agosto de 2020, com a observância dos procedimentos de 
higienização e limpeza, a disponibilidade de álcool em gel ou 70% aos usuários, devendo a 
área de embarque, desembarque e espera observar a manutenção do distanciamento mínimo 
de 1,5 m (um metro e meio), entre as cadeiras e locais de assento, é obrigatória a observância 
destes procedimentos pelos estabelecimentos comerciais existentes no terminal, e demais 
procedimentos previstos pelo art. 6º deste Decreto; 

 
j) fica proibido o acesso ao Parque Municipal do Diamante, tendo por finalidade a não 

aglomeração de pessoas.  
  

 
Seção XI 

Das Medidas Complementares 
 
Art. 14. Como medidas complementares e obrigatórias a atividades sociais, como 

medida de enfrentamento do Coronavírus - COVID- 19, determina: 
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a) evitar aglomerações comuns em nossas rotinas, tomando-se o cuidado, dentro 
do possível, de manter a distância mínima de 2,0 m (dois metros) de outras e em locais como 
bancos, velórios, lotéricas etc; 

 
b) evitar aglomeração de pessoas em qualquer lugar que seja;  
 
c) sair da residência apenas por razões imprescindíveis - sendo esta medida 

recomendada, sobretudo, aos idosos; 
 
d) não compartilhar telefones, copos, talheres e outros objetos de uso pessoal; 
 
e) adotar hábitos de higiene respiratória ("Etiqueta Respiratória"); 
 
f) utilizar, sempre que possível, lenços descartáveis ao higienizar o nariz ou ao  

tossir, a fim de não espalhar secreções com vírus, caso não haja um lenço à disposição, cobrir 
a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar  - lavando o antebraço assim que 
possível; 

 
g) às industrias, comércio e prestadores de serviços a disponibilização de álcool em 

gel para os colaboradores e para o público em geral; ou ainda outras formas de higienização; 
 
h) evitar o deslocamento a outras cidades, sem que haja efetiva necessidade, tendo 

em vista a atual situação daquele Município em relação à pandemia; 
 
i) higienizar regularmente mesas, cadeiras, telefones, teclados  e outros 

equipamentos que são manuseados de forma coletiva ou compartilhada, pois a contaminação 
de superfícies é uma das principais formas de transmissão de Covid-19; 

 
j) não promover encontros, capacitações, reuniões cuidando sempre de priorizar a 

realização dos eventos inadiáveis em local com ventilação adequada e capaz de comportar 
um distanciamento adequado entre as pessoas (no mínimo um metro); 

 
k)  a utilização de máscaras pelas pessoas ao circularem por ruas, praças, 

ambientes comerciais, prestação de serviços e demais locais públicos, por se tratar de medida 
de prevenção necessária, assim definidas pelos protocolos médicos; 

 
l) fica determinado o isolamento de pacientes diagnosticados e confirmados com 

COVID-9, como também os familiares em quarentena, sendo monitorados pela Secretaria 
Municipal da Saúde, através dos agentes de endemias da microrregião do PSF do paciente e 
fiscais sanitários. 

 
Seção XII 

Do Comitê de Enfrentamento Municipal da Coronavírus-Covid-19 
 

 

Art. 15. O Comitê de Enfrentamento e Emergência em Saúde Pública contra a 
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Propagação da COVID-19, com a seguinte composição: 
 
I. Representante da Secretaria Municipal de Saúde: Lucas Lasmar de Moura Costa 

Resende;  
 
II. Representante do Ministério Público Estadual: Drª Josiane Moreira Soares Malaquias; 
 
III Representante do Hospital São Judas Tadeu: Dr. Rubens Rios Gussen; 
 
IV. Representante da ACINOL – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 

Oliveira: Breno de Castro Laranjo Vale; 
 
 V. Representante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais: Ten. Antônio 

Márcio Vaz de Sousa; 
 
VI. Representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais: Ten. Clevson Neves 

Montijo; 
 
VII. Representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais: Dr. Flávio da Silva Braga. 
 
§ 1º. Fica permitida a realização de eventos e reuniões referentes à discussão de 

protocolos e condutas em razão da epidemia pelo agente Coronavírus-COVID-19. 
 
§ 2º. Este Comitê tem o poder de deliberação para adotar e fixar medidas de saúde 

pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio e tratamento das pessoas afetadas 
no âmbito do Município de Oliveira. 

 
§ 3º. Ficando autorizada a substituição e indicação pelos órgãos relacionados, em caso 

de afastamento e impedimento do membro constante do caput deste artigo. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
Seção I 

Do Exercício do Cargo e Função pelo Servidor Público Municipal 
 

Art. 16. Ficam suspensas as atividades administrativas da Administração Direta e 
Indireta para atendimento ao público no período entre 11 a 15 de março de 2021, exceto as 
Secretarias Municipais de Saúde e Assistência e Secretaria Municipal de Saúde, que manterão 
suas atividades no horário normal e estarão à disposição da população para atendimentos 
individuais e esclarecimentos, como também o atendimento de usuários do SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto no Centro de Atendimento ao Cliente e os serviços administrativos e 
de atendimento aos servidores públicos municipais no que tange ao técnico de segurança do 
trabalho; 
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§ 1º.  Caberá ao Secretário Municipal de Saúde deliberar sobre o horário de atendimento, 
a jornada extraordinária e especial dos servidores e profissionais de saúde para atendimento as 
ações de combate e propagação da COVID-19. 

 
§ 2º. Fica determinada a suspensão das férias dos servidores com atividades 

diretas das Unidades de Saúde, durante os meses de abril e maio do corrente ano. 
 
Art. 17. Fica determinado que os servidores públicos municipais da Administração 

Direta ou Indireta, com 60 (sessenta) anos ou mais, gestantes, hipertensos, problemas 
cardiovasculares, problemas respiratórios, diabéticos descompensados, imunodeprimidos, 
tratamento oncológico, objetivando o exercício do cargo e função, estarão sujeitos ao 
cumprimento das seguintes determinações compulsórias:  

 
I. serão colocados em férias pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 24 de março 

de 2020; 
 
II. antecipação das férias dos servidores, mesmo que não possuam período 

aquisitivo completo e que não estejam no grupo de risco; 
 
III. o período de férias-prêmio não se aplica como medida compulsória, devendo a 

Secretaria Municipal da Administração rever os períodos que foram gozados 
compulsoriamente pelos servidores, desde 19 de março de 2020 e tenha por finalidade o 
afastamento e prevenção ao Coronavírus-COVID-19; 

 
IV. os servidores serão convocados a qualquer momento, a critério da 

administração; 
 
V. licença para afastamento das atividades laborais, mediante laudo médico, 

facultada a opção pelo tele-trabalho a ser determinado pela Administração Pública; 
 
 
VI. o período de afastamento das atividades laborais previstas pelo inciso V deste 

artigo, não será computado para contagem de férias-prêmio, retroagindo os efeitos da 
presente disposição às concessões de licenças deste a publicação do  Decreto nº 4.184, de 
19 de março de 2020. 

 
Seção II 

Das atividades da Secretaria Municipal da Educação e Unidades Escolares 
 
Art. 18. Fica determinado à Secretaria Municipal da Educação os seguintes 

procedimentos: 
 
I. Suspensão por tempo indeterminado das atividades de educação escolar básica 

em todas as unidades das Redes Públicas Municipal e Estadual; Rede Privada de Ensino e 
instituição de ensino superior; 
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II. a Biblioteca Municipal atenderá tão somente, para empréstimos de livros e 

recebimento de devolução, o atendimento ao público ocorrerá no período entre 07:00 h às 
17:00 h e a atividade interna entre 17:00 h as 18:00 h, ficando proibida a permanência de 
usuários na unidade; 

 
III. suspensão do contrato de prestação de serviços da empresa JBX Serviços Eirelli 

- ME, que presta serviços para o Programa de Tempo Integral para atendimento da Secretaria 
Municipal da Educação até a deliberação da Comissão Interdisciplinar de Retorno às Aulas, 
conforme as recomendações sanitárias; 

 
IV. que os servidores utilizem, obrigatoriamente, máscaras por se tratar de medida 

de prevenção necessária, assim definidas pelos protocolos sanitários, como também as 
demais medidas, ora previstas neste Decreto; 

 
V. o funcionamento das unidades de ensino privado e público deverão seguir as 

determinações e regulamentações da Secretaria de Estado da Educação; 
 
VI. fica autorizada a instituição do teletrabalho, a ser regulado pela Secretaria 

Municipal da Educação conforme definido pelo art. 18 deste Decreto, e para servidores, que 
estejam com requerimento de aposentadoria sob análise, ou no cumprimento do prazo para a 
concessão do respectivo benefício; 

 
VII. os diretores, vice-diretores, coordenadores, auxiliares administrativos, 

professores, supervisores, serviços gerais e cantineiras cumprirão a carga horária 
regular de trabalho, nas unidades escolares observados os procedimentos e 
recomendações sanitárias, sem a presença de alunos, para desenvolvimento de todas 
as atividades escolares, cumprindo a carga horária do respectivo cargo, facultada à 
Secretaria Municipal de Educação, se necessária a adoção de outras medidas. 

 
Art. 19. A instituição de atividades remotas aos alunos da Rede Municipal de Ensino 

seguirá orientações do Conselho Municipal da Educação e a Comissão Interdisciplinar de 
Retorno às Aulas. 

 
Art. 20. Caberá à Secretaria Municipal da Educação designar atividades aos 

servidores em regime especial de atividades remotas, e acompanhar a execução do plano de 
trabalho quanto à elaboração, distribuição e execução das atividades e informações 
pedagógicas aos alunos, tendo por finalidade o desenvolvimento de atividades remotas, seja 
em grupo de mensagens, plataformas, ou outro meio eletrônico correspondente, não cabendo 
ao servidor solicitação, reclamação ou manifestação quanto ao uso da imagem, áudio e 
conteúdo das atividades de educação à distância a serem desenvolvidas. 

 
§ 1º.  Ao executarem as respectivas atividades remotas com os alunos da Rede 

Municipal os servidores deverão observar o cumprimento da respectiva carga horária, 
inclusive, mantendo-se na respectiva plataforma ou aplicativo, para atendimento aos alunos 
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com a resolução de dúvidas, oferecendo informações e dados necessários para o 
desenvolvimento das atividades. 

 
§ 2º. Fica definido que não haverá retorno às aulas presenciais pelas unidades de 

educação públicas e privadas no Município de Oliveira até deliberação ulterior, permanecendo 
as atividades remotas, observadas as deliberações, posteriores, da Comissão Interdisciplinar 
de Retorno às Aulas. 

 
Seção III 

Das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 
 
Art. 21.  Os serviços executados pela Secretaria de Assistência Social ficam declarados 

essenciais, devendo funcionar com as seguintes determinações: 
 
I. Ficam suspensas todas as atividade dos grupos de convivência da  Assistência Social 

e entidades não governamentais, oficinas; 
 
II. ficam autorizadas as visitas domiciliares da Assistência Social, excetuando somente as 

de extrema urgência; 
 
III. fica autorizado o atendimento ao público na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e demais equipamentos socioassistenciais, excetuando os atendimentos de emergência, os 
atendimentos serão realizados prioritariamente  por telefone; 

 
IV. fica definido que o horário funcionamento interno da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com atendimento ao público a partir das 12:00 h às 18:00 h, e os equipamentos 
sócioassistenciais será das 07:30 h às 18:00 h; 

 
V. o funcionamento do Conselho Tutelar ocorrerá no horário entre 07:00 h às 18:00 h, de 

segunda a sexta-feira, mantendo os plantões, diariamente, inclusive nos sábados e domingos; 
 
VI. fica autorizado a Secretária Municipal de Assistência Social requisitar a utilização das 

dependências das unidades escolares e demais próprios municipais, se necessário, para 
atendimento à população, tendo por finalidade executar cadastramento ou fornecimento de 
informações referentes à concessão de benefícios e demais auxílios aos cidadãos; 

 
VII. fica autorizado à Secretária Municipal de Assistência Social e ao Secretário 

Municipal de Saúde, se necessário, requisitar à Secretaria Municipal da Administração a 
disponibilidade de servidores públicos municipais, para atendimento aos serviços e auxílios aos 
cidadãos. 

 
 

Seção IV 
Das atividades da Secretaria Municipal de Administração e do Expediente Administrativo 
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Art. 22. Fica dispensada de licitação a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
e assistenciais destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus-COVID-19, de que trata os Decretos Municipais, nos 
termos do art. 4° da Lei Federal nº 13.797/2.020, de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações 
posteriores. 

 

Art. 23. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados ao presente 
enfretamento ao Coronavírus-COVID-19 dar-se-á em regime de urgência e prioridade em todos 
órgãos e entidades do Município de Oliveira. 

 
Art. 24. O expediente externo de atendimento ao público no Paço Municipal “Dr. Eliseu 

Resende” e demais unidades da Administração Pública Direta, Indireta e do Distrito de Morro do 
Ferro, será entre 12:00 h às 17:00 h. 

  
§ 1º. Fica determinado que o atendimento aos clientes realizado pelo Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto na Praça Newton Ferreira Leite mantém o seu horário habitual. As equipes 
operacionais e administrativas continuam com os expedientes normais sem alteração. 

 
§ 2º. Fica determinado que no período de vigência da situação de emergência em saúde 

pública reconhecida pelo Decreto nº 4.184, de 19 de março de 2020 e suas convalidações 
posteriores, a validade da expedição de notificações, comunicações, avisos e demais atos 
administrativos por meio eletrônico, tendo por finalidade prevenir direitos ou determinar 
cumprimento de obrigações quanto à vigência de contratos, convênios e obrigações a serem 
cumpridas por terceiros com o Município de Oliveira. 

 
§ 3º. Ficam mantidas as atividades das obras executadas pelo município, SAAE e 

empresas terceirizadas. 
 
§ 4º. Ficam mantidas as atividades internas de todos os setores,  retornando às 

atividades todos os servidores, excetuados os pertencentes ao grupo de risco, conforme previsto 
pelo art. 18 deste Decreto. 

 
§ 5º. Ficam mantidas as atividades da Secretaria Municipal da Saúde na sua 

integralidade para atendimento ao público. 
 
§ 6º.  Ficam mantidas as atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos quanto ao recolhimento de resíduos sólidos, capina, varrição, apoio operacional às obras 
e outras atividades essenciais, inclusive do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 
§ 7º. Ficam mantidas as atividades do Setor de Fiscalização tributária, posturas, 

consumidor, vigilância ambiental e de saúde. 
 
§ 8º. As atividades da Casa da Cultura “Carlos Chagas” ficam interrompidas por prazo 

indeterminado.  
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§ 9º. Ficam suspensos os pagamentos de jornada extraordinária, extensão de carga 
horária, adicionais referentes à concessão de férias previstas por este Decreto, devendo serem 
pagos, observada a disponibilidade financeira e não comprometimento de demais obrigações 
contratuais e orçamentárias, excetuada a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Agentes Fiscais e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 
§ 10. Fica mantida a atividade de atendimento presencial pela Rede SINE/MG do posto 

no Paço Municipal. 
 

Seção V 
Dos Procedimentos de Fiscalização 

 
Art. 25. Aos servidores municipais que ocupem o cargo de Fiscal, atuando no exercício 

do Poder de Polícia, assim atribuído pela legislação vigente, quando da fiscalização das atividades 
e empresas, tendo por finalidade o enfretamento à propagação da Coronavírus-COVID-19 ficam 
dispensados do registro de ponto, enquanto exercendo a atividade de fiscalização, conforme 
previsto por este Decreto. 

 
§ 1º. Ficam convalidadas, tendo por fundamento as atividades de fiscalização, as ações 

e procedimentos adotados, constituídos por medidas de apreensão, constatação ou requisição de 
documentos, produtos e materiais desde a declaração da Situação de Emergência, definida pelo 
Decreto nº 4.184, de 19 de março de 2020 e demais atos normativos posteriores. 

 
§ 2º. Os autos de infrações expedidos pelos agentes fiscais serão submetidos ao devido 

processo legal, assim previstos pela legislação vigente. 
 
§ 3º. O descumprimento das disposições contidas no presente Decreto e apurado pelo 

agente fiscal no exercício da fiscalização, tendo por finalidade o enfrentamento do combate à 
propagação do Coronovírus-COVID-19, considerada infração nos termos do art. 185 da Lei nº 
1.737, 03 de julho de 1.989. 

 
§  4º.  Nos termos do art. 188, da Lei nº 1.737, de 03 de  julho de 1.989, constitui infração 

os seguintes atos: 
 
“Art. 188. (...) 
 
III – fazer propaganda de produtos alimentícios e outras que interessem à saúde 
pública, e contrariando a legislação sanitária e/ou Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária; 
 
Penalidades: Advertência, suspensão de vendas, cumuladas ou não com multa. 
  
IV – aqueles que tiverem o dever legal de notificar doença transmissíveis ao 
homem, de acordo com o disposto nas normas legais e/ou regulamentos vigentes, 
deixarem de fazê-lo; 
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Penalidades: Advertência e/ou multa; interdição. 
 
V – impedir, dificultar, deixar de executar, opor-se à execução de medidas 
sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis a sua disseminação 
e a manutenção da saúde; 
 
Penalidades: Advertência, cancelamento de Alvará de Autorização Sanitária, 
interdição do estabelecimento, cumulados ou não com multa. 
 
VI – impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 
transmissíveis ou sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas 
autoridades sanitárias; 
 
Penalidades: Advertência, multa, interdição. 
 
VII – opor-se à exigência de provas imunológicas ou a sua execução pelas 
autoridades sanitárias; 
 
Penalidades: Advertência e/ou multa, e/ou interdição. 
 
VIII – obstar, dificultar ou descartar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias 
competentes no exercício de suas funções. 
 
Penalidades: Cancelamento do Alvará de Autorização Sanitária, interdição, 
cumulados ou não com multa, sem prejuízo de responsabilidade criminal no caso 
que couber.” 
 
§ 5º. Os Agentes de Fiscalização poderão determinar a cassação do alvará, interdição e 

fechamento de qualquer atividade essencial ou não essencial, que venha descumprir as 
determinações deste Decreto e demais disposições regulamentares vigentes. 

 
§ 6º. O descumprimento das disposições contidas neste Decreto, conforme previsto pelo 

§ 5º, deste artigo determinará dentre outras medidas a imposição de multa correspondente a 30 
VRM, correspondendo ao valor mínimo de R$ 2.021,40 (dois mil e vinte e um reais e quarenta 
centavos) por cada infração, conforme previsto pelo Anexo – Multas da Lei nº 1.733, de 03 de julho 
de 1989. 

 
§ 7º. Os Agentes Fiscais quando do exercício de diligência fiscal para verificação ou 

levantamento, a sua obstação por quem quer que seja, poderá ser suprimida com a intervenção 
judicial ou policial para execução das medidas cabíveis e/ou ordenadas, sem prejuízo das 
penalidades previstas, conforme dispõe ao art. 226, da Lei nº 1.733, de 03 de julho de 1989. 

 
§ 8º. Em se tratando do descumprimento das disposições deste Decreto por pessoas 

físicas e jurídicas quando da realização de festas, eventos e atividades com aglomeração de 
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pessoas em quaisquer locais públicos ou privados, inclusive em residências, será responsável e 
definido como o infrator o proprietário, locatário, possuidor ou organizador do evento. 

 
§ 9º. Os Agentes Fiscais deverão observar os seguintes procedimentos de fiscalização: 
 
I. verificada a primeira autuação, por funcionamento irregular de qualquer atividade não 

essencial em descumprimento ao Decreto Regulamentador, o estabelecimento terá as atividades 
suspensas pelo prazo de 07 (sete) dias, autorizado apenas o funcionamento da atividade por 
delivery ou tele-entrega, vedado o consumo e entrega no estabelecimento; 

 
II. verificada a segunda autuação, conforme descrito no inciso deste artigo, o 

estabelecimento terá as atividades suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, autorizado apenas o 
funcionamento da atividade por delivery ou tele-entrega, vedado o consumo e entrega no 
estabelecimento; 

 
III. e a partir da terceira autuação as atividades ficarão suspensas e a definição do prazo 

caberá ao Comitê de Enfretamento e Emergência em Saúde Pública, ficando autorizado apenas o 
funcionamento da atividade por delivery ou tele-entrega, vedado o consumo e entrega no 
estabelecimento. 

 
Art. 26. O descumprimento dos procedimentos e medidas previstas por este  Decreto e 

demais atos complementares acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos 
agentes infratores, podendo responder por crimes contra a saúde pública e contra administração 
pública em geral, tipificados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal. 

 
Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem 

embargo de outras previstas na Lei Municipal n. 1.733, de 03 de julho de 1989, que institui o 
Código Sanitário do Município de Oliveira. 

 
Seção VI 

Das Disposições Finais 
 

Art. 27. Fica recomendado às empresas que exerçam atividades essenciais e não 
essenciais, que deverá oferecer aos trabalhadores com 60 (sessenta anos) anos ou mais, 
gestantes, hipertensos, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, diabéticos 
descompensados, imunodeprimidos, tratamento oncológico a disponibilidade de locais para 
que os trabalhadores lavem as mãos com frequência, álcool em gel 70% e toalhas de papel 
descartáveis, e respectivos EPI´s promovendo e intensificando as medidas de prevenção 
previstas neste Decreto. 

 
Art. 28. Ficam convalidadas todas as determinações dos as determinações dos 

Decretos Municipais nº 4.184, de 19 de março de 2020; Decreto nº 4.185, de 20 de março de 2020; 
Decreto nº 4.186, de 23 de março de 2020; Decreto nº 4.187, de 24 de março de 2020; Decreto nº 
4.190, de 30 de março de 2020, Decreto nº 4.191, de 02 abril de 2020; Decreto nº 4.193, de 06 de 
abril de 2020; Decreto nº 4.196, de 15 de abril de 2020;  Decreto nº 4.197, de 17 de abril de 2020; 



PREFEITURA DE OLIVEIRA 
Paço Municipal Ministro Eliseu Resende 

Procuradoria Geral do Município 
 

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira / MG – 35.540-000 

 

25 

 

Decreto nº 4.198, 27 de abril de 2020; Decreto nº 4.203, de 04 de maio de 2020; Decreto nº 4.204, 
de 11 de maio de 2020; Decreto nº 4.208, de 18 de maio de 2020; Decreto nº 4.211, de 25 de maio 
de 2020; Decreto nº 4.215, de 29 de maio de 202; Decreto nº 4.222, de 05 de junho de 2020; 
Decreto nº 4.227, de 09 de junho de 2020; Decreto 4.228, de 15 de junho de 2020; Decreto nº 4.231 
de 22 de junho de 2020; Decreto nº 4.234, de 29 de junho de 2020; Decreto nº 4.238, de 06 de julho 
de 2020; Decreto nº 4.242 de 13 de julho de 2020; Decreto nº 4.245, de 20 de julho de 2020; 
Decreto nº 4.249, de 27 de julho de 2020; Decreto nº 4.257, de 03 de agosto de 2020, Decreto nº 
4.260, de 10 de agosto de 2020, Decreto nº 4.264, de 17 de agosto de 2020; Decreto nº 4.266 de 25 
de agosto de 2020; Decreto nº 4.272 de 31 de agosto de 2020; Decreto nº 4.278 de 09 de setembro 
de 2020; Decreto nº 4.280, de 21 de setembro de 2020; Decreto nº 4.288, de 05 de outubro de 2020; 
Decreto nº 4.291, de 13 de outubro de 2020; Decreto nº 4.296, de 26 de outubro de 2020; Decreto nº 
4.314, de 24 de novembro de 2020; Decreto nº 4.328, de 04 de dezembro de 2020; Decreto nº 
4.342, de 18 de dezembro de 2020; Decreto nº 4.328, de 04 de dezembro de 2020; Decreto nº 4.343 
de 21 de dezembro de 2020; Decreto Nº 4.349, de 04 de janeiro de 2021; Decreto nº 4.352, de 08 de 
janeiro de 2021; Decreto nº 4.355, de 12 de Janeiro de 2021; Decreto nº 4.358, de 18 de janeiro de 
2021; Decreto nº 4.360 de 25 de janeiro de 2021; Decreto nº 4.366 de 01 de fevereiro de 2021; 
Decreto nº 4.372, de 08 de fevereiro de 2021; Decreto nº 4.376, de 22 de fevereiro de 2021 e 
Decreto nº 4.377, de 01 de março de 2021. 

 
Art. 29. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação e vigorará até o dia 16 

de março de 2021, retroagindo os seus efeitos dia 09 de março de 2021, a não ser que, diante 
da necessidade de suspensão ou manutenção das medidas nele dispostas, outra data vier a ser 
oportunamente definida pelo Comitê de Enfrentamento e Emergência em Saúde Pública contra a 
COVID-19. Cumpra-se. 

 
Oliveira, 09 de março de 2021. 

 
 
 

Cristine Lasmar de Moura Resende 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Daniel de Queiroz 
Procurador Geral do Município 

 


