DECRETO N.º 1.374 DE 4 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
COMPLEMENTARES AO COVID19
EM
DETRIMENTO
DA
DELIBERAÇÃO COVID-19 Nº 130
DE 3/3/2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 75, inciso III, e
com o fulcro no artigo 120, inciso I, alínea “i”, ambos da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a Deliberação COVID-19 Nº 130 DE 03/03/2021, que Institui o
Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa - com a
finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e
regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19.
CONSIDERANDO que a Onda Roxa tem por finalidade manter a integridade do Sistema
Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, nos
termos do art. 188 e do inciso II do art. 190 da Constituição do Estado e do inciso I do art. 16 e
inciso I do art. 26 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, observado o disposto no art. 2º
da Resolução da Assembleia Legislativa nº 5.529, de 25 de março de 2020.

CONSIDERANDO que de acordo com o art. 1º §3º da Deliberação COVID-19 Nº 130
de 3/3/2021, cabe aos Municípios, no âmbito de suas competências legislativas e administrativas,
adotar as providências necessárias ao cumprimento desta deliberação e de outras práticas, ainda
que mais restritivas, identificadas como necessárias ao enfrentamento da pandemia de COVID19.
DECRETA:
Art. 1º- Fica suspenso todos os serviços, comércios, atividades ou empreendimentos,
públicos ou privados, que não sejam essenciais nos termos desta deliberação.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput não se aplica:
I - às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, desde que
respeitados os protocolos sanitários dispostos no Plano Minas Consciente;
II - à realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros
instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de mercadorias em domicílio ou, nos casos
de bares, restaurantes e lanchonetes, também para retirada em balcão, vedado o consumo no
próprio estabelecimento.

Art. 2º- Durante a vigência da Onda Roxa, somente poderão funcionar as seguintes
atividades e serviços, e seus respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de
abastecimento e fornecimento:
I - indústria e comércio de fármacos, farmácias, drogarias e óticas;
II - fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares;
III - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros,
padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes,
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 - relacionados à tecnologia da informação e de 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;
XIV - lavanderias;
XV - assistência veterinária e pet shops;
XVI - transporte e entrega de cargas em geral;
XVII - call center;
XVIII - locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e afins;
XIX - assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e atividades
correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidráulico;

XX - controle de pragas e de desinfecção de ambientes;
XXI - atendimento e atuação em emergências ambientais;
XXII - 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;
XXIII - de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas;
XXIV - relacionados à contabilidade.
§ 1º- As atividades e serviços essenciais de que trata o caput deverão seguir os protocolos
sanitários previstos no Plano Minas Consciente e priorizar o funcionamento interno e a prestação
dos serviços na modalidade remota e por entrega de produtos.
§2º- As atividades mencionadas no art. 2º deste Decreto não poderão funcionar entre as 19 horas
e 30 minutos e 5:00h.
Art. 3º- Fica determinado, além de outras medidas definidas a proibição de:
I-

Abertura de academias e atividades congêneres;

II-

Salão de beleza, clinica estética, barbearia e atividades similares;

Art. 4º- Reitera a proibição no âmbito do município quaisquer atividades que gerem
entretenimento em locais públicos e privados, confraternizações, reuniões de amigos, eventos
familiares, serestas, luaus ou similares e encontro de som automotivo, jogos, atividades
esportivas, shows, festividades, músicas ao vivo ou com sons de qualquer natureza.
Parágrafo único- O descumprimento das normas postas sujeita aos infratores a aplicação
das penalidades previstas no art. 3º do Decreto 1314/2020 e art. 5º parágrafo único do Decreto
1366/2021.
Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Natalândia, 4 de março de 2021.
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