
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares n° 178 - Centro - Mutum - MG- CEP 36.955-000 

www.mutum-mg.com.br - E-mail: prefeitura@mutumnet.com.br 

Tel:(Oxx33) 3312-1356 Telefax (0xx33) 3312-1601 MUTUN 

DECRETO MUNICIPAL N° 5.887, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

Adota medidas de prevenção, controle e 
Contenção de risc0s, danos e agravos à saúde 

publica, a fim de evitar a disseminação do noVO 

Coronavírus- COVID - 19 no Município de 
Mutum/MG e dá outras providëncias. 

SAGUAO DA PREFEITURA 
Publicado em ,01/U24| 

Retirado em. 

Assinatura 
****** 

O Prefeito Municipal de Mutum no exercício de seu cargo e no uso de 

suas atribuições legais, em especial a que Ihe confere a Lei Orgânica Municipal, de 

acordo com o disposto na Lei Federal n 13.979/2020 e o Decreto Estadual n° 

113/2020, como medida governamental: 

Considerando que a saúde é direito de todos e deve ser garantida 

pelo Poder Público, mediante políticas sociaise econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos, através do acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 

196 da Constituição da República; 

Considerando que a Organização Mundial da saúde (OMS), em 11 de 

março de 2020, decretou a pandemia do novo Coronavirus-COvID-19 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde 

pública, a fim de evitar maior disseminação da doença no município de Mutum/MG; 

Considerando a atual situação emergencial que se encontra o 

Municipio de Mutum/MG, com classificação em "Zona Vermelha"', conforme adesão 

ao programa estadual "Minas Consciente"
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Considerando o estabelecido no pedido da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), no sentido de que as autoridades públicas intensifiquem o 

comprometimento contra a pandemia do novo Coronavirus-COVID-19; 

Considerando as manifestações explanadas pelo Comitê de Crise de 

enfrentamento ao Covid na sede deste Poder Executivo, solicitando a adoção de 

rigorosas medidas para conter a disseminação do vírus em âmbito municipal; 

SAGUAO DA PREFEITURA 
DECRETA: Publicado em ,0_/ON| 

Retirado em. 

Art. 1 Fica deteminada Situação de Emergência|no-ambitd6 municipio de 
Mutum, por prazo indeterminado, diante da pandemia da CovID-19. 

SSinatura 
***** 

Art. 2° Em decorrência da Situação de Emergência ficam estabelecidas as 

seguintes normas para funcionamento das subsequentes atividades, por tempo 

indeterminado: 

-Entidades religiosas ficam permitida a realização de cultos, sendo 

obrigatório o agendamento do público, respeitando-se o distanciamento social, com 

número controlado de pessoas, conforme a capacidade fisica do local, mantendo-se 

as medidas higiênicas

Estabelecimentos relacionados a práticas esportivas, tais como academias, 

"crossfit", pilates, clubes e congéneres, será obrigatório o agendamento, 

respeitando-se o distanciamento social, com número controlado de pessoas, 

conforme a capacidade fisica do ocal, mantendo-se as medidas higiênicas; 

II-Estabelecimentos cujas atividades são relacionadas a estética, tais como 

clinicas, estúdios, salões de beleza e congêneres, será obrigatório o agendamento 
prévio, ficando permitido o funcionamento, limitado ao atendimento à 01 (uma) 
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pessoa por atendente e por horário, proibido a manutenção de pessoas aguardando 

atendimento, mantendo-se as medidas higiênicas e de distanciamento social; 

Bares, distribuidora de bebidas, restaurantes, "hamburguerias" e 

Bares, IV 

estabelecimentos congêneres, fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas 

para consumo no local, ficando permitido o atendimento interno ao público até às 

22:00 horas e o funcionamento após o horário estabelecido, por meio de entrega em 

domicilio. 

Parágrafo Primeiro: os estabelecimentos dispostos no inciso IV, do presente artigo, 

deverão respeitar o distanciamento de 02 (dois) metros entre as mesas, limitando o 

número de até 04 (quatro) pessoas por mesa, ficando ainda, permanentemente 

proibida a manutenção de pessoas em pé no local e o trânsito das mesmas sem a 

utilização de máscara. 

Art. 3 Entende-se por número controlado de pessoas, aquele pré-estabelecido 

pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, considerando a capacidade fisica de 

cada estabelecimento; 

Art. 4- Entende-se por medidas higiênicas a utilização de máscara, cobrindo-se as 

vias respiratórias (boca e nariz) e a higienização das mãos com a utilização de 

álcool em gel'. 

Art. 5 Nos estabelecimentos bancários, incluídas as casas lotéricas, deverá ser 

respeitado as normas de distanciamento social e a organização das filas, sendo 

realizados obrigatoriamente por cada estabelecimento. SAGUÃO DA PREFEITURA 
Publicado em dLC1L/OR| 

Art. 6° Fica proibida a utilização das academias ao ar livre. 
Retirado em 

Art. 7 Os demais estabelecimentos comerciais nãolmencionadósinrlera art 2 
deverão manter produtos de higienização a disposição de clientes e funcionários, 

devendo ainda, zelar para que todos realizem a devida higienização na entrada, 
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consoante estabelecido no art. 4° acima mencionado, bem como limitara entrada de 

clientes, em conformidade com art. 3° do presente decreto. 

Art. 8° - Ficam proibidas aglomerações ou eventos, independentemente de o espaço 

ser público ou privado. 

Art. 9° - A Secretaria Municipal de Saúde de Mutum deverá suspender a visitação, 

mantendo apenas o acompanhante, quando recomendado, devendo, eventuais 

exceções serem avaliadas por critérios médicos e técnicos. Devendo para tal, criar 

outros meios de contato com a família, tais como boletim médico e contato 

telefônico 

Parágrafo único: Tratando-se de pacientes internados ou em observação no "Centro 

de Enfrentamento a Covid-19", fica proibida a visitação, conforme norma do 

Ministério da Saúde. SAGUAO DA PREFEITÜRA 
Publicado em L, N| 

Art. 10- Caberá à Secretaria Municipal de Saúde: 
Retirado em 

I- Organizar as viagens de pacientes, devendo, por prazo indet�rrhiriatop atender 

apenas as demandas de urgência e emergência; 

II Reduzir a presença fisica das pessoas na secretaria de saúde, priorizando o 

atendimento via telefone e aplicativos de mensagens; 

Il-Orientar os Agentes Comunitários de Saúde a prestar informações adequadas à 

população, bem como a divulgar os telefones dos postos de saúde do municipio, 

no intuito de haver programação de atendimentos, evitando-se aglomeração; 

V - Zelar rigorosamente pela higienização detalhada e compatível com o combate 

da COVID-19 em veículos e prédios públicos, especialmente nos postos de saúde, 

hospital e rodoviária. 
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V- Requerer dos laboratórios de análises clinicas o cumprimento das normas de 

coleta e notificação compulsória, dos casos suspeitos ou confirmados de Covid 19, 

conforme normatizado pelo Ministério da Saúde; 

Art. 11 Fica suspensa a visitação no abrigo municipal e em locais onde haja 

pessoas em situação de risco, tal como o "lar dos idosos". 

Art. 12 Todos os estabelecimentos que se mantiverem em funcionamento deverão 

zelar para que não haja aglomeração de pessoas, priorizando o atendimento virtual 

ou telefönico, bem como, nos atendimentos presenciais, buscar realizar 

agendamento e cumprimento rigoroso dos horários. 

SAGUAO DA PREFEITURA 
Art. 13- Recomenda-se: Publicado emL,CL/2ON 

-Retirado em- 

1-A não realização de quaisquer encontros familiares; 
Assinatura 

******* 

II Realização de velórios com as devidas cautelas, devendo estar presentes 

apenas familiares mais próximos, com duração máxima de 2 (duas) horas; 

Il- A preferência pela utilização de meios eletrônicos para aquisição de produtos, 

com a entrega em domicilio. 

Art. 14 Continuam suspensas as atividades escolares por tempo indeterminado, 

podendo haver alteração de acordo com a evolução da situação. 

DAS PENALIDADES 

Art. 15-Notificação para adequação às normas deste Decreto. 

Os estabelecimentos que infringirem às normas elencadas por esse decreto e 

orientações do Comitê de Crise e enfrentamento ao Covid-19 seräo notificados. 
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Parágrafo único: Ainda em caso de descumprimento parcial ou total das medidas 

elencadas neste decreto, a administração pública, por critérios de conveniência e 

oportunidade poderá suspender alvarás de funcionamentos dos estabelecimentos, 

os quais pemanecerão fechados até a adequação e liberação pelo órgão 

competente de fiscalização. 

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

Art. 17 O presente Decreto estará disponível no saguão da Prefeitura de Mutum e 

no site https://mutum.mg.gov.b 

Mutum/ MG, 20 de Janeiro de 2021. 

Paulo Antonio Alyaao Antonio Alves 

Prefeito Municipal OF 59057 506-20 
PREFEITO 

MUNICIPAL DE MUTUM 

SAGUAO DA PREFEiTÜRA 

Publicado em _,C/21 

Retirado em- 

ssinatura 
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