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DECRETO MUNICIPAL N° 11 de 20 de janeiro de 2022. 
 

Dispõe sobre a adoção de medidas de enfrentamento da 
situação de emergência decorrente da Pandemia da 
COVID-19 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALILEIA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e,  

CONSIDERANDO que o Município de Galileia aderiu ao “PLANO MINAS CONSCIENTE – retomando a 
economia do jeito certo”, instituído pelo Governo do Estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO que as medidas adotadas em sede do PLANO MINAS CONSCIENTE não obstam medidas 
locais para enfrentamento de situações localizadas; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde emitiu parecer acerca da situação atual de 
contaminação pelo coronavírus, recomendando medidas restritivas devido ao elevado número de pessoas 
contaminadas no município; 
CONSIDERANDO que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os entes da federação tem 
competência para adotar medidas para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus;   
 
 DECRETA: 
 
Art. 1º O Município de Galileia, durante os próximos 15 (quinze) dias adotará os protocolos da Onda 
Vermelha do Plano Minas Consciente e as previsões desde decreto. 

Parágrafo único – a depender da situação de contaminação pelo novo coronavírus, poderão ser prorrogadas 
as medidas deste decreto ou adotadas outras que a situação fática exigir. 

Art. 2º Tendo em vista a situação peculiar de forte aumento dos casos de pessoas contaminadas pelo novo 
coronavírus no município de Galileia, adotar-se-á medidas diferenciadas e compatíveis, mesmo que além 
daquelas previstas para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. 
§1º As atividades consideradas essenciais e autorizadas a funcionar durante o período de estabelecido no 
parágrafo primeiro são aquelas previstas na Deliberação nº 130, de 3 de março de 2021, do Comitê 
Extraordinário Covid-19: 
I– setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e consultórios; 
II– indústria, logística de montagem e de distribuição, e comércio de fármacos, farmácias, drogarias, óticas, 
materiais clínicos e hospitalares; 
III– hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, 
centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, lojas de água mineral e de alimentos 
para animais; 
IV– produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
V– distribuidoras de gás; 
VI– oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de 
qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins; 
VII– restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias; 
VIII– agências bancárias e similares; 
IX– cadeia industrial de alimentos; 
X– agrossilvipastoris e agroindustriais; 
XI– telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento de dados, tais como gestão, 
desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade; 
XII– construção civil; 
XIII– setores industriais, desde que relacionados à cadeia produtiva de serviços e produtos essenciais; 
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XIV– lavanderias; 
XV– assistência veterinária e pet shops; 
XVI– transporte e entrega de cargas em geral; 
XVII– locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e afins; 
XVIII– assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e atividades correlatas, tais 
como a de eletricista e bombeiro hidráulico; 
XIX– controle de pragas e de desinfecção de ambientes; 
XX– atendimento e atuação em emergências ambientais; 
XXI– comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos de proteção individual – EPI 
e clínico-hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos e aviamento; 
XXII– de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas; 
XXIII– relacionados à contabilidade; 
XXIV– serviços domésticos e de cuidadores e terapeutas; 
XXV– hotelaria, hospedagem, pousadas e congêneres para uso de trabalhadores de serviços essenciais, como 
residência ou local para isolamento em caso de suspeita ou confirmação de covid-19; 
XXVI– atividades presenciais do setor de educação, desde que obedecidos os protocolos como aferição de 
temperatura, uso de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel e distanciamento entre os alunos, 
reduzindo-se à metade o número de alunos por turma. 
XXVII– transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou outras plataformas de 
comunicação em rede. 

§2º As atividades autorizadas a funcionar deverão buscar, sempre que possível, o atendimento remoto, seja por 
internet, telefone, aplicativos de mensagens e outros no atendimento aos clientes; 

§3º As atividades essenciais deverão adotar os protocolos e todas as medidas elencadas no plano Minas 
Consciente, baseada nas seguintes definições: 
I– Limpeza e higienização: lavar as mãos sempre que possível e manter, obrigatoriamente, álcool em gel 70% 
para todos os funcionários e clientes, inclusive na entrada do estabelecimento para higienização de 
equipamentos e pessoas; 
II– Proteção de uso de máscaras faciais: Esta medida se baseia principalmente na utilização de máscara facial 
em todos os ambientes públicos e privados; 
III– Distanciamento e isolamento social: Nos estabelecimentos autorizados a funcionar deve haver o controle de 
entrada de pessoas de forma que não estejam presentes, ao mesmo tempo, mais de 01 (uma) pessoa por 10 m² 
(dez metros quadrados) de área; o uso de máscara facial é obrigatório em todos os espaços públicos do 
município; 

§4º As máscaras faciais a serem utilizadas poderão ser confeccionadas em tecido, de forma artesanal, conforme 
orientação do Ministério da Saúde e ANVISA, desde que estejam devidamente fixadas e ajustadas ao rosto do 
usuário, encobrindo totalmente a boca e o nariz; 

Art. 3º - As atividades autorizadas a funcionar, na forma do artigo anterior, devem observar as regras de 
higienização, distanciamento social e proteção. 

§1º Deve ser observada a distância linear de, no mínimo, 03 (três) metros entre as pessoas. 

§2º A capacidade de lotação dos estabelecimentos deve obedecer ao limite de 01 pessoa para cada 10M² de 
espaço; 

§3º O limite de pessoas por evento está limitado a 30, devendo observar também a limitação em 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade do local; 

§4º Para o cumprimento das disposições do caput e parágrafos deste artigo, os proprietários dos 
estabelecimentos devem estabelecer controle rígido de acesso de pessoas somente permitindo a entrada com o 
uso de máscaras e que não apresentem sintomas febris ou gripais; devem também manter material para 
higienização em local visível e de fácil acesso, bem como controlar a permanência das pessoas de forma que se 
cumpra a lotação e distanciamento mínimos exigidos. 
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Art. 4º Os bares, casas de shows e congêneres ficam proibidos de funcionar de forma presencial durante o 
período elencado no artigo primeiro, permitindo-se apenas o funcionamento exclusivamente pelo sistema 
delivery sem consumo no local. 

Art. 5º As atividades esportivas em clubes sociais, quadras esportivas, campos de futebol estão proibidas, 
sendo, no entanto, permitida a prática de esportes de caráter individual, desde que não ultrapasse o limite de 05 
(cinco) pessoas, devidamente protegidas com máscaras faciais. 

Art. 6º Fica proibido qualquer tipo de aglomeração, shows artísticos, manifestações, eventos comemorativos, 
no perímetro urbano, na zona rural e nos distritos e povoados, seja em propriedades privadas ou públicas, bem 
como eventos e atividades privadas, inclusive em espaços locados, com qualquer quantidade de pessoas. 

Art. 7º É obrigatório o uso de máscaras faciais por toda a população e transeuntes no Município de Galileia 
para circulação e/ou permanência em logradouros e repartições públicas, nos estabelecimentos que exercem ou 
realizam atividades consideradas essenciais e estabelecimentos de acesso ao público em geral, para o 
desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados com outras pessoas, nos setores público e 
privado, bem como para uso de transporte público, transporte individual, táxi, aplicativos, mototáxi e afins. 

Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, poderão ser utilizadas máscaras de pano confeccionadas 
de forma artesanal conforme orientação do Ministério da Saúde e ANVISA, desde que estejam devidamente 
fixadas e ajustadas ao rosto do usuário, encobrindo totalmente a boca e o nariz; 

Art. 8º As pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus ou que sua situação esteja sob investigação por 
suspeita de contaminação com o mesmo vírus e foi colocada em quarentena pelas autoridades municipais de 
saúde ficam proibidas de deixar suas residências, exceto para buscar atendimento médico. 

§1º A fiscalização do disposto no caput será feita pelos agentes da vigilância sanitária e fiscais designados pelo 
município, os quais deverá notificar as autoridades policiais, solicitando o registro do Boletim de Ocorrência 
para fins de aplicação do art. i268 do Código Penal; 

§2º A notificação para que a pessoa contaminada ou em investigação sob suspeita de contaminação pelo 
coronavírus ficar em quarentena deve ser feita por escrito em 02 vias, sendo que uma via ficará com o 
notificado e a outra será arquivada na vigilância sanitária do município. 

Art. 9º A desobediência aos termos do presente Decreto, bem como às normas estabelecidas nos decretos 
anteriores e demais protocolos já estabelecidos, especialmente, ao descumprimento do uso de máscaras faciais 
por toda a população e transeuntes no Município de Galileia, para circulação e/ou permanência em logradouros 
e repartições públicas, nos estabelecimentos que exerçam ou realizam atividades consideradas essenciais e 
estabelecimentos de acesso ao público em geral, para desempenho de atividades laborais em ambientes 
compartilhados com outras pessoas, nos setores público e privado, bem como para uso de transporte público, 
transporte individual, táxi, mototáxi e afins, está sujeita a aplicação da multa equivalente a 20 Unidades Fiscais 
do Município – UFM para pessoas físicas e a 200 (duzentas) UFM, para pessoas jurídicas e pessoas físicas 
organizadoras de eventos clandestinos. 

§1º Em caso de reincidência, a multa aplicada será equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da Unidade Fiscal do 
Município – UFM, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. 

§2º Os servidores designados para tal mister deverão realizar a fiscalização do cumprimento das medidas deste 
Decreto, devendo promover as autuações e instauração de procedimento para aplicação de multa, suspensão 
temporária ou cassação dos alvarás de funcionamento em caso de desobediência, além das comunicações para 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

§3º O Município poderá solicitar apoio às demais autoridades, especialmente das Polícias Militar e Civil na 
forma deste Decreto. 
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§4º O procedimento a ser observado para a notificação e efetivação das penalidades deve ser o previsto nos 
artigos 264 e seguintes do Código Sanitário Municipal, instituído pela Lei 203/2019. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 15 (quinze) dias.. 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Galiléia/MG, 20 de janeiro de 2022. 

 
JUAREZ DA SILVA LIMA 

Prefeito 
 

 
                                                 
i Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 
contagiosa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de 
médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 
 

Certidão de Publicação 
 
Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que o presente Decreto foi publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município em 20/01/2022. 
 

 
Paulo Ribeiro de Aquino 

Sec. de Administração 
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