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DECRETO Nº 9.686 DE 22 DE ABRIL DE 2020. 

 

ESTABELECE MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO 

SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 

MUNDIAL DO NOVO CORONAVIRUS – COVID19 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito Municipal de Ouro Branco, no uso das atribuições que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO: 

 

A alínea “a” do inciso IV do art. 18 da Lei Federal 8.080/90, que estabelece a 

competência do município para executar serviços de vigilância 

epidemiológica; 

 

 O §3º do art. 85 da Lei Estadual 13.317/1999, que estabelece a possibilidade 

de suspensão, cassação e cancelamento de alvará sanitário, no interesse da 

saúde pública; 

 

A Declaração de emergência em saúde pela ESPII feita pela OMS; 

 

A lei federal 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

Novo Coronavírus; 

 

O Decreto presidencial nº 10.282/2020, que estabelece como atividades 

essenciais aquelas “indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população; 
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O Decreto Estadual nº 113 de 12 de Março de 2020, que declara situação de 

emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais em razão do surto 

de doença respiratória – Novo Coronavírus (2019-nCOV); 

 

O Decreto Municipal nº 9.658/2020, que Declara Situação de Emergência no 

Município de Ouro Branco em razão do COVID-19; 

 

A Portaria nº 454 de 20 de Março de 2020 que “Declara, em todo o território 

nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19)”; 

 

A edição pelo Comitê Extraordinário COVID-19, com base no art. 2º do 

Decreto 47.886, de 15 de Março de 2020, na Lei Federal nº 13.979/20, no 

Decreto Federal 10.282/2020, no Decreto Legislativo Federal nº 6/20, no 

Decreto NE nº 113/20 e no Decreto 47.891/20, na Deliberação nº 17 de 22 de 

março de 2020, que dispõe “sobre medidas emergenciais de restrição e 

acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos 

a serem adotadas pelo Estado e Municípios, enquanto durar o estado de 

CALAMIDADE PÚBLICA no âmbito de todo o território do Estado”; 

 

Que a mencionada DELIBERAÇÃO Nº 17, em seu art. 6º, estabelece rol 

exemplificativo de serviços, atividades e empreendimentos que, por seu 

potencial de circulação e aglomeração de pessoas, exceto nas condições 

previstas no respectivo parágrafo único ou se enquadrados como serviços 

essenciais (art. 8º e 9º da Deliberação), devem necessariamente ser 

suspensos; 

 

Que, respeitadas as vedações do art. 2º, 4º, 6º e 7º da precitada Deliberação, 

esta permite a execução de atividades, serviços e empreendimentos além 

daqueles considerados essenciais, conforme se colhe dos respectivos artigos 

6º, parágrafo único, e 7º, incisos IV e V, especialmente para quanto “às 

atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, 
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desde que respeitadas as regras sanitárias e de distanciamento adequado 

entre os funcionários, e à realização de transações comerciais por meio de 

aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares”, assim como 

“aos serviços de entrega de mercadorias em domicílio”, sendo que a retirada 

em balão é permitida exclusivamente para bares, restaurantes e lanchonetes, 

sendo totalmente vedado o fornecimento para consumo no próprio 

estabelecimento; 

 

Que, nos termos do art. 30, I e II da CR/88, compete ao Município legislar 

sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a 

estadual, no que couber; 

 

Que, em atenção ao postulado da máxima proteção do direito à saúde, a 

suplementação legislativa feita pelo Município quanto às suspensões de 

atividades, empreendimentos e serviços somente pode se dar para ampliar a 

proteção à saúde pública, com prevalência da norma do ente que com maior 

amplitude proteja o aludido bem jurídico; 

 

A ausência de consenso científico no tratamento para a cura do COVID-19; 

 

A Portaria nº 06/2020 do COSEMS-MG – Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Minas Gerais, que orienta todos os gestores de saúde do Estado de 

Minas Gerais a observarem, tecnicamente, as determinações emanadas pelo 

Comitê Extraordinário COVID-19 no enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus; 

 

Que, segundo o Boletim Epidemiológico nº 06, de 03 de Abril de 2020 do 

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública/COVID-19 da 

Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, as Unidades da 

Federação que implementaram medidas de Distanciamento Social Ampliado 

(DSA) devem manter essas medidas, até que o suprimento de equipamentos 
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(leitos, EPIs, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde estejam 

disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a promover, com segurança, 

a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo; 

 

Que, segundo o Boletim Epidemiológico nº 07, de 06 de Abril de 2020 do 

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública/COVID-19, a partir do 

dia 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e Estados que implementaram 

medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o número de casos 

confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada 

existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para Distanciamento 

Social Seletivo (DSS), sendo que os “os locais que apresentarem coeficiente 

de incidência 50% superior à estimativa nacional devem manter essas 

medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e 

testes laboratoriais) e equipes de saúde estejam disponíveis em quantitativo 

suficiente , de forma a promover, com segurança, a transição para a 

estratégia de distanciamento social seletivo conforme descrito na preparação 

e resposta segundo cada intervalo epidêmico; 

 

Que qualquer flexibilização no distanciamento social ampliado adotado deve 

seguir as normas federais e estaduais vigentes, sempre sendo embasada em 

estudos técnicos que demonstrem o atendimento aos requisitos exigidos e 

que, consequentemente, não haverá colapso do sistema de saúde local e 

macrorregional, além dos benefícios para o setor econômico; 

 

A recomendação nº 001/2020, emitida pelo Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, por meio das Curadorias de Saúde da Macrorregião de Saúde 

Centro Sul, no sentido de que, diante da ausência de indicadores técnicos e 

científicos, os Municípios da macrorregião de saúde em questão só editem 

decretos de flexibilização das medidas de DSA (distanciamento social 

ampliado) se estiverem precedidos e embasados em estudos técnicos e 

científicos, bem como se restar demonstrado que as ações serão tomadas de 
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forma coordenada com os demais Municípios da Macrorregião e que atenderão 

aos quantitativos mínimos de recursos médico-hospitalares tidos como 

parâmetro pelo Comitê Regional de Enfrentamento; 

 

Que, segundo a recomendação ministerial em questão, a flexibilização das 

medidas de DSA (distanciamento social ampliado) deverá ser previamente 

comunicada à Superintendência de Saúde de Barbacena e ao Ministério 

Público da comarca e estar acompanhada: i) dos estudos técnicos de 

embasamento, ii) da demonstração de que os critérios estaduais e federais 

estão sendo atendidos, iii) de normas de orientação e fiscalização sanitária das 

atividades que, porventura, venham a ter seu funcionamento restabelecido, iv) 

de estimativa do número de casos, óbitos, atendimentos na rede pública e 

leitos necessários para os casos de COVID-19 no âmbito municipal e  

Macrorregional; 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º. - Ficam estabelecidas, até o dia 29 de abril de 2020, as 

medidas de distanciamento social previstas neste decreto para os fins de 

enfrentamento à pandemia mundial de Coronavírus – COVID-19 

 

Parágrafo único: O prazo de vigência das medidas poderá ser 

prorrogado por ato normativo próprio do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2º. É vedada a realização de eventos e reuniões de qualquer 

natureza, de caráter público ou privado, que excedam a limitação de 

permanência máxima e simultânea de uma pessoa para cada 4m² de espaço 

livre no local, observado, mesmo que o espaço permita, o número máximo de 

30 pessoas e sendo proibida a participação de pessoas do grupo de risco do 

Covid-19, inclusive idosos. 
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Parágrafo único: Em toda e qualquer situação, os responsáveis pelas 

reuniões deverão disponibilizar álcool 70 e exigir o uso de máscaras por todos 

os presentes. 

 

Art. 3º. Em relação aos serviços de transporte coletivo municipal ficam 

determinadas as seguintes práticas sanitárias: 

 

I – Realização de higienização dos veículos a cada viagem; 

II – Uso obrigatório de máscaras pelos funcionários da empresa 

concessionária e pelos usuários do serviço; 

III – Suspensão da gratuidade de transporte coletivo para idosos de 

06h até às 9h e de 16h em diante. 

 

Art. 4º.  Ficam suspensos os Alvarás de Localização e Funcionamento 

emitidos para a prática de atividades comerciais. 

 

§1º - Incluem-se na suspensão, os estabelecimentos desobrigados da 

emissão de alvará ou em exercício precário.  

 

§2º - A suspensão prevista neste artigo não se aplica aos 

supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas médicas para atendimentos 

emergenciais, hospitais, pronto atendimentos médicos, clínicas 

odontológicas, óticas, postos de gasolina, depósitos de gás, açougues, 

padarias, mercearias e varejões, barbearias, salões de cabelo e similares com 

horário agendado, estabelecimentos que tenham condição de operarem por 

meio do sistema delivery ou retirada de alimentos no local, lanchonetes e 

restaurantes que atendem aos hospitais, lojas de materiais de construção e 

agrícolas/pet shops, clínicas veterinárias para atendimentos emergenciais, 

lojas de materiais médico-hospitalares, oficinas mecânicas, autopeças, 

locadoras de veículos de qualquer natureza, instituições financeiras, 

correspondentes bancários e concessionárias de serviços públicos, escritórios 
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que tenham condições de funcionar sem o atendimento presencial ao público, 

hotéis, pousadas e similares, funerárias, serviços de guincho automotivo, 

centros de distribuição dos correios e serventias extrajudiciais prestadores de 

serviços notariais e de registro, que terão sua atividade regulamentada pelo 

Tribunal de Justiça. 

 

§3º - Caso tenham estrutura logística adequadas e a atividade 

exercida assim permitir, os estabelecimentos de que trata este artigo 

poderão efetuar entrega em domicílio (delivery) e disponibilizar a retirada no 

local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do 

estabelecimento, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas 

autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação 

de infecção viral relativa ao Coronavírus – COVID-19.  

 

§4º - As atividades internas e os serviços essenciais de manutenção, 

dependências e infraestruturas referentes aos estabelecimentos cujas 

atividades estejam suspensas, poderão ser realizadas com adoção de escala 

mínima de pessoas e, quando possível, preferencialmente por meio virtual. 

 

§5º - Os estabelecimentos comerciais poderão receber clientes para a 

quitação de dívidas e crediários, exclusivamente com horário agendado, 

respeitadas as demais medidas sanitárias instituídas nesse Decreto. 

 

Art. 5º. Os hotéis, pousadas e estabelecimentos similares deverão 

respeitar o limite de um hóspede por unidade habitacional, salvo o caso em 

que comprovado o vínculo familiar, garantindo-se ainda a disponibilização de 

álcool 70 em todos os apartamentos em uso, bem como a higienização 

assídua das áreas com solução de hipoclorito e o uso obrigatório de máscaras 

pelos funcionários e hóspedes. 
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Art. 6º. Fica permitido o funcionamento das feiras livres municipais às 

quintas e sábados, exclusivamente para a venda de produtos 

hortifrutigranjeiros, de 9h às 13h, sendo vedado o exercício da atividade 

comercial em questão por idosos e pessoas que estejam no grupo de risco do 

COVID-19. 

 

§1º Os comerciantes deverão manter os balcões de vendas 

devidamente higienizados, disponibilizarem álcool 70 para os clientes, 

usarem máscaras e luvas e impedirem a formação de aglomeração de 

pessoas ao redor das barracas. 

 

§2º As barracas deverão ser montadas com um espaçamento mínimo 

de segurança entre si, conforme demarcação a ser realizada pela prefeitura 

municipal. 

 

§3º No caso de descumprimento das medidas de distanciamento e 

vigilância previstas neste artigo ou sendo verificada a formação de 

aglomeração de pessoas, deverá a feira ser imediatamente encerrada por ato 

próprio dos feirantes ou pelas autoridades municipais. 

 

Art. 7º. Aos estabelecimentos cujo funcionamento esteja permitido fica 

estabelecida a limitação de permanência máxima e simultânea de uma 

pessoa para cada 4m² de espaço livre no estabelecimento, bem como a 

obrigatoriedade de disponibilização aos clientes de álcool gel, máscaras e 

luvas para funcionários que recebem mercadorias e manipulam alimentos, 

disponibilização de álcool gel e máscaras para funcionários dos caixas, 

desinfecção de carrinhos e cestas de compras após o uso de cada cliente, 

manutenção da desinfecção do ambiente com solução de hipoclorito, sob 

pena de suspensão dos alvarás de localização e funcionamento.  
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Parágrafo único: Entende-se por espaço livre aquele não ocupado por 

prateleiras, estantes, caixas, vitrines ou objetos que impeçam o 

deslocamento de clientes e funcionários. 

 

Art. 8º. É obrigatório o uso de máscaras por todas as pessoas que 

estiverem em estabelecimentos comerciais do Município de Ouro Branco, 

sendo ainda recomendado o seu uso nas vias públicas municipais. 

 

§1º As máscaras utilizadas deverão ter pelo menos duas camadas 

(dupla face) e serem feitas de tecidos que assegurem eficiência e efetividade 

do EPI, como algodão, tricoline, cotton TNT, dentre outros, em medidas que 

possibilitem a cobertura total da boca e do nariz, devendo ser bem ajustadas 

ao rosto. 

 

§2º Caberá ao comerciante/gerente exigir que seus clientes usem 

máscaras para adentrarem nos respectivos estabelecimentos, sob pena de 

suspensão dos alvarás de funcionamento e localização. 

 

Art. 9º.  Ficam as Agências bancárias, instituições financeiras, 

correspondentes bancários e demais prestadores de serviço similares, 

obrigados a observarem as seguintes determinações, constantes na 

Recomendação do Ministério Público nº 03/2020: 

 

I – Ajustar o horário de atendimento ao público em suas dependências 

enquanto perdurar, no país, a situação de risco à saúde pública decorrente do 

novo Covid-19, comunicando aos clientes sobre o horário afixado; 

 

II – Restringir o atendimento presencial nas agências apenas aos casos 

urgentes, inadiáveis e indispensáveis, que não possam ser resolvidos por 

outros meio de atendimento remoto, mantendo, em todo o caso, o limite de 

distanciamento previsto no art. 7º deste Decreto. 
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III – Observar a permanência máxima e simultânea de uma pessoa 

para cada 4m² de espaço livre e desimpedido disponível no interior da 

agência, inclusive na área em que se situam os caixas eletrônicos, enquanto 

os mesmos estiverem disponíveis para acesso à população, 

independentemente do horário administrativo de funcionamento da agência.  

 

IV- Disponibilizar álcool em gel nas mesas de atendimento e também 

em cada um dos caixas eletrônicos, que deverão ser higienizados, 

especialmente os teclados e leitores de impressão digital. 

 

V- Organizar as filas de espera, tanto internas quanto externas, 

garantindo que os clientes observem a distância de segurança necessária 

entre si. 

 

Art. 10. Ficam os supermercados e estabelecimentos comerciais 

similares ou que estejam funcionando como tal, obrigados a observarem as 

seguintes determinações, constantes na Recomendação do Ministério Público 

nº 02/2020: 

 

I – Deverão higienizar equipamentos e utensílios utilizados no 

fornecimento de seus produtos e serviços, tais como carrinhos, cestinhas, 

caixas eletrônicos, dentre outros.  

 

II – Deverão organizar o atendimento interno de seus 

estabelecimentos e garantir que seus clientes observem a distância mínima 

de segurança entre si, especialmente nas filas externas e internas que 

porventura se formem, impedindo a formação de aglomeração de pessoas. 

 

III – Deverão afixar no estabelecimento informações legíveis e visíveis 

aos clientes quanto aos procedimentos de saúde adequados à mitigação da 

disseminação do vírus relacionados a sua atividade comercial. 
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Art. 11. Ficam os agentes lotéricos obrigados a observarem as 

seguintes determinações, constantes na Recomendação do Ministério Público 

nº 04/2020: 

 

I – Observar a permanência máxima e simultânea de uma pessoa para 

cada 4m² de espaço livre e desimpedido disponível no interior da casa 

lotérica; 

 

II – Disponibilizar álcool em gel nos balcões de atendimento; 

 

III – Higienizar constantemente os balcões de atendimento com 

desinfetantes ou álcool 70%, principalmente teclas e leitores de impressão 

digital. 

 

IV – Organizar as filas de espera, tanto na área interna quanto externa 

do estabelecimento, garantindo que os clientes respeitem a distância mínima 

de segurança entre si, impedindo a formação de aglomeração de pessoas. 

 

Art. 12 O descumprimento ao art. 4º deste Decreto sujeitará os 

infratores às medidas previstas no código de posturas municipal. 

 

Art. 13 O descumprimento aos artigos 9º, 10 e 11 deste Decreto 

atrairá aplicação das seguintes medidas administrativas: 

 

I – Notificação formal; 

II – Havendo reincidência, aplicação de multa no valor de 100 UFOB’s 

III – Havendo nova reincidência, multa de 200 UFOB’s. 

IV - Havendo novas reincidências, aplicação sucessiva de multas de 

300 UFOB’s, conforme se verificar a ocorrência das infrações. 
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Parágrafo único: As medidas administrativas previstas poderão ser 

aplicadas no mesmo dia, respeitado o intervalo mínimo de 1h entre as 

ocorrências.  

 

Art. 14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em sentido contrário, especialmente os Decretos 

Municipais 9.661/2020 e 9.684/2020. 

 

Ouro Branco, 22 de Abril de 2020. 

 

Hélio Márcio Campos 

Prefeito Municipal de Ouro Branco 

 

Alex da Silva Alvarenga 

Procurador-Geral do Município de Ouro Branco 

 


