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DECRETO Nº 11.343, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE
SOBRE
VEDAÇÕES
E
RESTRIÇÕES
AO
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES
QUE MENCIONA, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID19, REVOGA A ADESÃO AO PLANO MINAS CONSCIENTE E DÁ
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O Prefeito Municipal de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições e competências que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, notadamente seu art. 52,
inciso II c/c art. 78, inciso I, alínea i, e
CONSIDERANDO que, transcorridos quase dez meses desde a decretação da situação
de emergência em saúde pública em face da pandemia da Covid-19, nos termos do Decreto
Municipal nº 11.123, de 18 de março de 2020, os dados epidemiológicos locais ainda apontam
para a necessidade da adoção de restrições de ordem sanitária, como medidas imprescindíveis
para a preservação da vida e da saúde da população;
CONSIDERANDO, por outro lado, que a rede pública municipal de saúde tem garantido,
ao longo desse período, toda a cobertura de atendimento necessária, disponibilizando leitos e
atendimentos clínicos e de UTI, medicamentos, equipamentos e insumos, de acordo com a
demanda apresentada, além de receber o suporte e reforço por parte da rede privada de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de, dentro dos limites da razoabilidade, a partir de
soluções ancoradas em dados técnicos e sem descurar do firme enfrentamento da pandemia e
da proteção da saúde da população, minimizar os efeitos da grave retração da economia local,
promovendo a retomada parcial, controlada, segura, cautelosa e responsável das atividades
econômicas;
CONSIDERANDO que, consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal,
reconheceu-se aos Municípios a autonomia para aderir ou não ao Plano Minas Consciente do
Estado de Minas Gerais, ou de manter ou não a adesão já feita, decisão judicial essa que, a
partir de agora, dá ao Prefeito Municipal respaldo jurídico para deliberar, em nível local, sobre o
enfrentamento da pandemia;
CONSIDERANDO que, em face das peculiaridades locais, as normas de funcionamento
das atividades econômicas em tempos de emergência em saúde pública devem ser tratadas em
normas locais, que melhor se ajustarão às necessidades da municipalidade,
DECRETA:
Art. 1º. As medidas de restrição sanitária aplicáveis às atividades de natureza econômica
e não econômica no âmbito do Município de Governador Valadares e demais medidas de
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enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid19, obedecerão ao Protocolo Sanitário Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, conforme
Anexo Único deste decreto.
Art. 2º. As restrições e cuidados para o funcionamento seguro das atividades de que trata
o art. 1º deste decreto obedecerão ao nível de alerta (baixo, médio ou alto) verificados no
Município, aferidos através da avaliação dos dados epidemiológicos pelo Comitê de Avaliação
de Indicadores criado pelo art. 3º deste decreto, sendo essa classificação publicada em portaria
específica da Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. Para tal avaliação, serão utilizados quatro indicadores - incidência,
mortalidade, taxa de transmissão e taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 –, considerando
a propagação da doença e capacidade assistencial.
Art. 3º. Fica criado o Comitê de Avaliação de Indicadores, a quem competirá a análise
técnico-científica destinada a aferir, semanalmente, a partir dos parâmetros mencionados no art.
2º, a situação epidemiológica e o nível de alerta vigente no Município.
Parágrafo único. O comitê de que trata este artigo será composto por um representante
do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, do Diretor
Executivo do Hospital Municipal e de um representante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Art. 4º. Considerando o que dispõe a Portaria nº 6.928, de 21 de janeiro de 2021, fica o
Município classificado no nível de alerta ALTO a partir de 22 janeiro de 2021.
Art. 5º. Fica revogado o Decreto nº 11.207 de 31 de julho de 2020 e cancelada a adesão
do Município de Governador Valadares ao Plano Minas Consciente.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor em 22 de janeiro de 2021.
Governador Valadares, 21 de janeiro de 2021.

ANDRÉ LUIZ COELHO MERLO
Prefeito Municipal

IGOR AVELINO ALVARENGA
Secretário Municipal Adjunto de Governo

CAROLINE MARTINS SANGALI
Secretária Municipal de Saúde

HILTON MANOEL DIAS RIBEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação
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ANEXO ÚNICO
PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Governador Valadares o Protocolo
Sanitário Municipal de Enfrentamento à COVID-19 que regulará o funcionamento das atividades
comerciais, industriais, de saúde e de lazer; além de determinar as diretrizes no que tange as
regras de comportamento para empregadores, trabalhadores, alunos e cidadãos em meio à
pandemia.
Art. 2º. O protocolo de que trata o art. 1º, considera três Níveis de Alerta - BAIXO,
MÉDIO e ALTO – para determinação das restrições e/ou cuidados para o funcionamento seguro
das atividades, de acordo com o panorama epidemiológico do Município. A classificação do
Município nos Níveis de Alerta será feita através da avaliação dos dados epidemiológicos pelo
Comitê de Situação Epidemiológica criado por meio do Decreto 11.343 de 21 de janeiro de 2021,
sendo essa classificação publicada, semanalmente, em portaria específica.
Art. 3º. Para a avaliação de que trata o art. 2º, serão utilizados quatro indicadores –
Incidência, Mortalidade, Taxa de Transmissão e Taxa de Ocupação de Leitos de UTI Covid-19 –
que apresentam o cenário do Município em relação à Covid-19, considerando a propagação da
doença e capacidade assistencial.
§1º. A análise dos indicadores será feita da seguinte forma:
I) Indicador em Risco Baixo: Soma-se zero pontos ao índice;
II) Indicador em Risco Médio: Soma-se dois pontos ao índice;
III) Indicador em Risco Alto: Soma-se quatro pontos ao índice.
§2º. Cada indicador será multiplicado por um peso determinado, conforme tabela
abaixo. A composição do valor final será determinada pela soma das pontuações.

INDICADOR

3
2
4

RISCO BAIXO
(0 pontos)
Menor que 15
Menor que 10%
Menor que 1

RISCO MÉDIO
(2 pontos)
De 15 a 30
De 10 a 25%
De 1 a 1,2

RISCO ALTO
(4 pontos)
Maior que 30
Maior que 25%
Maior que 1,2

4

Maior que 30%

De 30 a 60%

Maior que 60%

PESO

Incidência diária
Taxa de aumento da mortalidade
Taxa de transmissão
Taxa de ocupação de leitos (SUS +
Particulares)

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

0 a 18 pontos

Nível de Alerta Baixo

19 a 26 pontos

Nível de Alerta Médio

Acima de 26 pontos

Nível de Alerta Alto
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Art. 4º. Em relação à lotação e condições de funcionamento:
§ 1º. Em Nível de Alerta BAIXO: Poderão funcionar normalmente todas as atividades
comerciais, industriais, de saúde e de lazer, desde que respeitadas às orientações de prevenção
ao contágio pela COVID-19 citadas nesta Portaria;
§2º. Em Nível de Alerta MÉDIO: Poderão funcionar todas as atividades descritas no
parágrafo anterior, exceto as que possuem determinação própria citadas nesta Portaria, com
lotação máxima limitada a 2/3 (dois terços) da capacidade de ocupação do local;
§3º Em Nível de Alerta ALTO: Poderão funcionar todas as atividades descritas no
§1º do art. 3º, exceto as que possuem determinação própria citadas nesta Portaria, com lotação
máxima limitada a 1/3 (um terço) da capacidade de ocupação do local.
Art. 5º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas de caráter geral, voltadas às boas
práticas de higiene e conduta, que devem ser observadas por toda a população, independente
do Nível de Alerta:
I - Pessoas do grupo de risco devem, preferencialmente, permanecer em casa e
realizar atividades à distância (ensino à distância, home-office, teletrabalho, etc). Para grupo de
risco leia-se: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados
(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou descompensados
(asma moderada/grave, DPOC); Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Hipertensão; Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências e cognitivas físicas;
Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os
portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas; Obesos com Índice de Massa
Corpórea (IMC) acima de 40;
II - Permanecer a uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa e evitar
cumprimentá-las com aproximação física (como beijos, abraços e apertos de mão);
III - Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto;
IV - Solicitar ou oferecer, preferencialmente, produtos/serviços por delivery, telefone
ou internet.
V – No caso de consumo de alimentos ou bebidas fora de casa, retirar a máscara,
sem tocar na parte da frente, acondicioná-la em um saco plástico e recolocá-la assim que
terminar de se alimentar. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool em gel a 70% sempre que
tocar a máscara;
VI - Evitar conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e
boca, durante sua permanência fora de casa;
VII - Ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão, ou de
preferência, tomar banho. Também se recomenda higienizar, adequadamente, todos os
produtos comprados, incluindo roupas adquiridas, assim que chegar em casa;
VIII – Em caso de utilização de uniformes (empresa ou instituição de ensino), não
adentrar em casa vestindo-o;
IX - Utilizar os equipamentos de proteção individual da forma correta, sendo
obrigatória a utilização de máscara sempre que sair de casa, em todas as atividades e em todos
os estabelecimentos. Dependendo da atividade realizada, manter os cabelos presos e não
utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços;
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X - Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou com lenço
de papel;
XI - Não permitir que outras pessoas toquem em seus objetos pessoais (cartões e
outros), não receba folhetos de rua e evite pagar com dinheiro.
Art. 6º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas de caráter geral, voltadas às boas
práticas de higiene e conduta nos ambientes de trabalho, que devem ser observadas por todos
os estabelecimentos, independente da atividade exercida e do Nível de Alerta:
I - Oferecer horários de atendimento exclusivos para pessoas do grupo de risco, bem
como horário de funcionamento estendido, onde possível, a fim de evitar aglomerações;
II - Promover controle de acesso e agendamentos de horários para evitar a
aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas;
III - Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre
trabalhadores, e entre esses e o público externo;
IV - Promover teletrabalho ou trabalho remoto tanto quanto possível;
V - Só permitir a entrada de pessoas com máscara, somente sendo dispensado seu
uso em locais destinados ao consumo de alimentos/bebidas, durante o consumo destes;
VI - Orientar/capacitar todos trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo
coronavírus (COVID-19), a forma correta de higienização das mãos e demais medidas de
prevenção;
VII - Providenciar cartazes e avisos sonoros reforçando a obrigatoriedade de
cumprimento dos protocolos pertinentes ao local;
VIII - Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando
concentrá-la em um só turno;
IX - Manter distância segura entre os trabalhadores, considerando as orientações do
Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho;
X - Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho, ou no caso de utilização de
aparelho de ar condicionado, evitar a recirculação de ar e fazer a limpeza e manutenção
periódica dos filtros;
XI - O estabelecimento deverá tomar as medidas necessárias para que não haja
aglomeração no seu ambiente externo, quando decorrentes de suas atividades, e para
assegurar o distanciamento mínimo de 1 metro entre os clientes em suas filas externas;
XII - Priorizar reuniões à distância (videoconferência). Caso não seja possível, manter
o ambiente arejado, providenciar álcool-gel, realizar o distanciamento de 2 metros entre os
participantes (cadeiras e afins) e obrigando o uso de máscaras;
XIII - Os elevadores devem operar com 1/3 de sua capacidade oficial. Se necessário,
deve ser designado colaborador para organização de pessoas;
XIV - Evitar deslocamentos de viagens e reuniões presenciais, utilizando recurso de
áudio e/ou videoconferência;
XV - Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de
água e sabão em intervalos regulares, ou caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar
imediatamente antisséptico adequado para as mãos, como álcool em gel 70%, principalmente
antes de entrar e ao sair de estabelecimentos, manusear objetos, acessar balcões, caixas e
congêneres;
XVI - Não utilizar/disponibilizar bebedouros coletivos, não oferecer degustações, não
compartilhar alimentos e evitar consumo destes fora de casa;
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XVII - É obrigatória a utilização de máscaras faciais no ambiente de trabalho durante
todo o expediente.
XVIII - Possuir e seguir protocolo de limpeza e higienização intensa para playgrounds
e similares.
Art. 7º. Fica determinado que:
I – O funcionário que apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe - febre,
sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de
garganta, dores no corpo, dor de cabeça, perda do olfato e paladar, deve afastar-se
imediatamente das atividades presenciais e procurar assistência médica;
II - Em caso de contato próximo com caso provável ou confirmado para Covid-19,
afastar-se imediatamente das atividades presenciais, se estiver sintomático pelo período mínimo
de 10 dias mais 72h sem sintomas ou, se estiver assintomático, por 14 dias após a última
exposição potencial;
III - A empresa deve acatar os afastamentos e recomendações emitidas pelos
profissionais de saúde em casos de trabalhadores com sintomas.
Art. 8º. Ficam estabelecidas as seguintes normas de limpeza e higienização em
estabelecimentos comerciais, ambientes de trabalho e demais locais de uso comum:
I - Deve ser disponibilizado lavatório com dispensador de sabonete líquido e papel
toalha ou dispensador com álcool gel a 70%, para higienização das mãos, para uso dos clientes,
funcionários e entregadores, na entrada do estabelecimento e ainda em pontos estratégicos
(corredores, balcões de atendimento, caixas e outros);
II - Priorizar o uso de toalhas de papel e lixeira acionada sem contato manual;
III - Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários;
IV - Reforçar a limpeza de pontos de grande contato como corrimões, banheiros,
maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, mesas, cadeiras, etc.
V - Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos
ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de
outro;
VI - Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido
de fricção com álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar
com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.);
VII - Realizar a higienização obrigatória de qualquer objeto ou espaço utilizado por
duas pessoas diferentes, como carrinhos de supermercado, cestinhas, máquinas de cartão de
crédito, computadores, teclados, terminais de consulta, mostruário, cadeiras, balcões,
equipamentos, máquinas de cartão de crédito, etc.;
VIII - Proteger todas as máquinas de pagamento com plástico transparente para
serem higienizadas com álcool 70% (líquido ou gel) após cada uso.
Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento das determinações que constam nos
artigos 4º ao 8º, o funcionamento dos serviços e atividades citados nos artigos 9º a 20 está
condicionado à observância das obrigações específicas.
Art. 9º. Serviço de manuseio e preparo de alimentos, deverá:
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I - Priorizar o funcionamento nas modalidades delivery e drive-thru;
II - Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de
manipulação de alimentos de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04), ou a que
vier substituí-la;
III - Oferecer sachês para uso individual em substituição àqueles de uso coletivo
(saleiros, açucareiros, tubos de ketchup e maionese);
IV - Redobrar o controle e acesso aos locais de manipulação dos alimentos;
V - Evitar a modalidade self-service. Caso o faça, exigir o uso de máscara,
disponibilizar álcool gel próximo às cubas e afixar cartazes com orientações coibindo conversas;
VI - Manter distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas;
VII - Higienizar constantemente as caixas térmicas e recipientes destinados ao
transporte de alimentos para delivery.
VIII - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
Art. 10. Atividades de condicionamento físico e desportivas
I - É obrigatório o funcionamento por agendamento nos Níveis de Alerta Alto e Médio;
II – Fica recomendado o uso de máscara por atletas, praticantes e demais presentes
aos locais abertos. Em locais fechados e espaços públicos, o uso é obrigatório.
III - Intensificar os procedimentos de limpeza e higienização dos ambientes e
equipamentos, especialmente entre turnos/turmas e após a utilização por cada aluno;
IV - Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar academias e espaço
de treinamento, não autorizando a entrada de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores, com
temperatura de 37,5ºC ou mais nos locais de treino;
V - A prática desportiva profissional deverá seguir as definições estabelecidas pelas
respectivas confederações em consonância com este protocolo.
VI - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
Art. 11. Clubes sociais e esportivos
I – Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
II - Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar no local, não
autorizando a entrada de pessoas, tanto sócios quanto colaboradores, com temperatura de
37,5ºC ou mais;
III - O serviço de sauna só poderá ser oferecido durante a vigência da situação menos
restritiva – Nível de Alerta Baixo.
IV - O ensino e prática desportiva nos clubes sociais deverão seguir as determinações
estabelecidas no artigo 10.
V – No Nível de Alerta Alto somente será permitido o uso de piscinas para práticas
esportivas desde que respeitados os limites previstos no art. 4º.
Art. 12. Clínicas de estética, barbearias e salões de beleza:
I - Somente poderão realizar atendimentos agendados;
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II - Proibir, quando em Nível de Alerta Alto, a permanência de clientes no
estabelecimento fora do horário de atendimento, desativando a sala de espera;
III - Intensificar os procedimentos de limpeza e higienização dos ambientes e
equipamentos;
IV - Proibir o consumo de alimentos e bebidas pelos clientes, bem como recolher
jornais, revistas e similares;
V - Intensificar os cuidados no atendimento de pessoas do grupo de risco,
preferencialmente reservando horários que não sejam de pico para os mesmos;
VI - O cliente deve ser questionado previamente (de preferência ao telefone, quando
for marcar seu atendimento), se apresenta sintomas respiratórios, se está em isolamento ou
quarentena em decorrência do COVID-19 e, em caso positivo, não poderá ser atendido;
VII - Máscaras devem ser utilizadas pelos clientes durante a permanência no local,
caso o procedimento permita o uso destas;
VIII - Orientar o cliente que preferencialmente leve seu próprio material como toalhas
e instrumentos de manicure (alicate, cortador de unha, palito, espátula, esmaltes);
IX - Para serviços de depilação, utilizar espátulas, palitos e ceras descartáveis;
providenciar a desinfecção das macas após o atendimento de cada cliente e utilizar lençóis
descartáveis.
X - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
Art. 13. Atividades de ensino curricular:
I - Tais atividades serão regidas por regulamentação própria;
II - O funcionamento desta atividade está condicionado à aprovação do plano de
contingência/retomada (Portaria nº 6.862, de 28 de outubro de 2020) pela Comissão Interna de
Saúde e Educação do Município de Governador Valadares (Portaria nº6925, de 13 de janeiro de
2021).
Art. 14. Atividades de ensino extracurricular e Centro de Formação de Condutores:
I – Poderão funcionar obedecendo ocupação máxima estabelecida no art. 4º;
II – O uso de máscara é obrigatório em todas as atividades;
III – Intensificar os protocolos de limpeza e higienização seguindo os itens descritos
no art. 8º;

Art. 15. Supermercados, shopping, galerias e Mercado Municipal:
I - É de responsabilidade da administração do empreendimento a observância a todas
as regras presentes nesta Portaria, inclusive aquelas referentes às lojas, quiosques, barracas,
restaurantes, espaços e praças de alimentação;
II - Deverá haver limitação de vagas nos estacionamentos à proporção adota para
lotação de pessoas de acordo com o Nível de Alerta (1/3 para Alto, 2/3 para Médio e
normalizada no Baixo);
III - Utilizar os espaços físicos, os canais de comunicação e as redes sociais para
propagar informações e campanhas públicas de saúde e higiene;
IV – Priorizar horário ampliado de atendimento;
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V - Adotar medidas para manter o distanciamento entre os consumidores no interior
do estabelecimento, evitando aglomeração de pessoas, considerando a proporção de um cliente
para cada quatro metros quadrados;
VI - Divulgar, na entrada e no interior do estabelecimento, cartazes educativos com as
medidas de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus;
VII - Intensificar os processos de limpeza e higienização nas áreas comuns e de maior
fluxo.
VII - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
Art. 16. Instituições bancárias, financeiras e atividades similares:
I - Instalar fita zebrada ou marcação no piso nas áreas de acúmulo de pessoas, tais
como caixas eletrônicos, assegurando distância mínima de um metro dentre elas;
II - Alternar as cadeiras nas salas de espera devendo sempre saltar uma entre os
usuários que aguardam atendimento;
III - Intensificar a periodicidade de higienização de toda a estrutura, incluindo área
externa, elevadores e banheiros;
IV - Limitar a entrada e permanência de clientes na instituição a quatro pessoas por
caixa em funcionamento;
V - Estabelecer horário fixo para atendimento exclusivo de idosos;
VI – Oferecer, aos clientes e usuários, álcool em gel a 70% em pontos estratégicos
como entrada de banheiros, elevadores, guarda volumes e próximos aos caixas eletrônicos;
VII - Todo equipamento ou dispositivo como máquinas de cartão de crédito, totens,
telas de caixa eletrônico e outros que possuam contato manual deverão sofrer limpeza e
desinfecção apropriadas a cada uma hora;
VIII - Tomar as medidas necessárias para que não haja aglomeração no seu ambiente
externo, quando decorrentes de suas atividades, e para assegurar o distanciamento mínimo de 1
metro entre os clientes em suas filas externas.
Art. 17. Bares com ou sem entretenimento:
I – Tais estabelecimentos devem atender todas as regras gerais e de serviços de
alimentação;
II – Somente poderão funcionar até as 00h, ficando vedado o consumo e a
permanência de clientes em pé e/ou dançando quando o município estiver enquadrado nos
Níveis de Alerta Médio e Alto;
III – Na ocorrência de música ao vivo, esta deve ser imediatamente paralisada caso
seja detectado o não cumprimento das determinações presentes nesta Portaria.
IV - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
Art. 18. Discotecas, danceterias, casa de shows e congêneres:
I – Esta atividade somente está permitida quando o município estiver enquadrado no
Nível de Alerta Baixo;
II – A lotação deve obedecer a proporção de uma pessoa a cada 4m²;
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III - É obrigatória a checagem da temperatura dos frequentadores antes de adentrar
ao local, não autorizando a entrada de pessoas, tanto clientes quanto colaboradores, com
temperatura de 37,5ºC ou mais.
IV - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso
controle de acesso.
Art. 19. Salões de Festas:
§1º. Está autorizado o funcionamento dos salões de festas para ocorrência de
eventos particulares não abertos ao público, desde que observados os seguintes critérios:
I)
Em Nível de Alerta BAIXO: lotação máxima de 300 pessoas,
atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4m²;
II)
Em Nível de Alerta MÉDIO: lotação máxima de 150 pessoas,
atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4m²;
III) Em Nível de Alerta ALTO: lotação máxima de 75 pessoas,
atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4m².
§2º. O organizador do evento ou responsável pelo local ficam obrigados a manter
checagem de temperatura dos convidados antes de adentrar no local, não autorizando a entrada
de pessoas com temperatura de 37,5ºC ou mais.
Art. 20. Eventos abertos a público:
I - Permitido somente nas modalidades drive-in e drive-thru, quando em Nível de
Alerta Alto;
II - Em Nível de Alerta MÉDIO: lotação máxima de 150 pessoas, atendido o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4m²;
III - Em Nível de Alerta BAIXO: lotação máxima de 300 pessoas, atendido o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4m².
Art. 21. O descumprimento das disposições deste decreto implicará na aplicação das sanções
previstas na legislação municipal, inclusive a interdição ou embargo da atividade e cassação de
alvará de funcionamento, sem prejuízos das repercussões criminais.
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PORTARIA Nº 6.928, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE
SOBRE
A
CLASSIFICAÇÃO
DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES NO
PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL COVID-19
NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 11.343,
DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

A Secretária Municipal de Saúde, através da delegação de competência conferida
pelo Decreto nº 10.577, de 14 de agosto de 2017, bem como atendendo ao disposto no Decreto
Municipal 11.343 de 21 de janeiro de 2021, com base nas informações prestadas pelo Comitê de
Situação Epidemiológica,

RESOLVE:

Art. 1º - Classificar o Município de Governador Valadares no NÍVEL DE ALERTA
ALTO.
Art. 2º - A classificação de que trata o artigo anterior tomou como base os indicadores
de Incidência diária, taxa de aumento de mortalidade, taxa de transmissão e taxa de ocupação
de leitos UTI –COVID19 (SUS + Particulares), os quais calculados na metodologia do §2º do art.
3º do anexo único do Decreto 11.343/2021 somaram 28 pontos.
Art. 3º - Remetam-se cópias aos servidores a quem o conhecimento e execução
desta Portaria couberem, para que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se
contém.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Governador Valadares, 21 de janeiro de 2021.

CAROLINE MARTINS SANGALI
Secretária Municipal de Saúde
(conf. Decreto de Delegação de Competência nº 10.577/2017)

- Esta Portaria será afixada no Quadro de Publicações.
Ahr.
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