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DELIBERAÇÃO DO COMITÊ COVID-19 Nº 12, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

2020.  

 

 

Ratifica a classificação do Município de 

Volta Grande na Onda Amarela do Plano 

Minas Consciente, do Estado de Minas 

Gerais, e define Protocolos Sanitários 

específicos para funcionamento das 

atividades que menciona com vistas ao 

enfrentamento da pandemia provocada pela 

COVID-19.  

 

 

 

CONSIDERANDO as festividades familiares e do Cristianismo do dia 25 (vinte e 

cinco) de dezembro;  

 

 

CONSIDERANDO as festividades de confraternização da passagem do ano civil do 

calendário gregoriano; 

 

 

CONSIDERANDO a elevação do contágio da COVID-19; 

 

 

CONSIDERANDO que este protocolo reúne orientações para empregadores, 

trabalhadores, turistas e para a população em geral sobre práticas adequadas ao 

enfrentamento da disseminação da Covid-19, se aplicando a todas as atividades; 

 

 

CONSIDERANDO que as empresas deverão observar todas as regras que se 

aplicarem à sua realidade, conforme sua atividade, independentemente da atividade 

econômica (CNAE) principal da empresa, conforme protocolo sanitário disponível no 

endereço https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios; 

 

 

 CONSIDERANDO que os cidadãos deverão observar as suas regras de conduta e 

ainda avaliar como os estabelecimentos devem se portar, evitando aqueles 

estabelecimentos que não se atém ao padrão de funcionamento adequado para o 

momento.  

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios
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O COMITÊ DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA 

DA COVID-19, no uso de atribuições que lhe confere o art. 2º do Decreto nº 2.153, 

de 01 de abril de 2020, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e no Decreto nº 2.144, de 18 de março de 2020, 

 

 

 

DELIBERA:  

 

 

 

Art. 1º – Compete aos estabelecimentos privados observarem as restrições, bem como 

a adotarem as medidas estabelecidas no Plano Minas Consciente, bem como as que 

constam nesta Deliberação, para se evitar o contágio e contenção da propagação de 

infecção viral relativa à COVID-19. 

 

 I - Limpeza e Higienização: É necessária uma higiene adequada e regular das 

pessoas (lavar as mãos, antebraço e rosto, principalmente), realizar limpeza do 

ambiente (pisos, maçanetas, mesas, etc.) e dos objetos (obrigatoriamente para todos 

objetos entre utilização de duas pessoas diferentes); 

 

II - Proteção e uso de máscara: Além do ambiente físico, o vírus se propaga 

principalmente através de gotículas (pela tosse, espirro, fala), podendo se propagar 

também na forma de aerossol. Nesse sentido o uso da máscara diminui a chance de 

contaminação das pessoas; 

 

III - Distanciamento e Isolamento: O isolamento é a forma mais efetiva de diminuir 

o contágio. Se não há contato de uma pessoa com outra pessoa contaminada ou com 

objetos, ambientes com presença do vírus, há redução das chances de contágio. Assim, 

se for possível para você, não saia de casa. Se fizer parte da população do grupo de 

risco, fique em casa. Trabalhe de forma remota, faça suas compras por delivery, peça 

ajuda a quem for necessário. Precisando sair, siga as regras de forma efetiva, 

mantendo um distanciamento adequado entre as pessoas, de 2 metros (4 metros ²), em 

todas as situações. Lembre-se, sua saúde é o seu bem mais precioso. 

 

Art. 2º – Nos bares, restaurantes e lanchonetes admitir-se-á o funcionamento para 

consumo no local, no horário compreendido entre 10:00h e 22:00h, conquanto sejam 

cumpridas todas as medidas previstas nesta Deliberação, e, ainda, observadas: 

 

I - a proibição do autosserviço (self-service);  

 

II - a proibição do entretenimento;  
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III - a ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do 

estabelecimento;  

 

IV - a observância do espaçamento mínimo de 02 (dois) metros entre as mesas, 

inclusive no ambiente externo;  

 

V - a proibição de atendimento de consumidores que não estejam devidamente 

assentados nas mesas dispostas na forma do inciso antecedente;  

 

VI – a observância do uso de máscara de todo cliente que adentrar o estabelecimento.   

 

Parágrafo único.  No horário não compreendido no caput, o funcionamento de 

restaurantes, bares e lanchonetes somente poderá ocorrer mediante entrega em 

domicílio (delivery) ou retirada no balcão. 

  

Art. 3º – O comércio, em geral, exceto os serviços essenciais, funcionará entre 09:00h 

e 18:00h, de segunda à sexta feira, e aos sábados, no horário compreendido entre 

09:00h e 16:00h. 

 

Art. 4º – Excepcionalmente, em decorrência da proximidade do Natal, o comércio em 

geral, exceto os serviços essenciais, poderá funcionar nos dias e horários abaixo 

especificados:  

 

I - no sábado, dia 19/12/2020, no horário compreendido entre 09:00h as 17:00h;  

 

II - no domingo, dia 20/12/2020, no horário compreendido entre 10:00h as 16:00h; 

  

III - nos dias 21, 22, 23 e 24/12/2020, no horário compreendido entre 08:00h e 

20:00h.  

 

 

Art. 5º – As celebrações religiosas e o funcionamento de igrejas, salões e templos 

religiosos para permanecerem abertos durante o período de enfrentamento da 

pandemia causada pela COVID-19 deverão, no que couber e não conflitar com as 

disposições específicas deste artigo, observar:  

 

I - a lotação máxima autorizada de, no máximo, 20% (vinte por cento) da capacidade 

de assentos do templo, igreja ou salão, desde que seja garantido um distanciamento 

interpessoal mínimo de 02 (dois) metros, limitando ao quantitativo máximo de 100 

(cem) pessoas por celebração;  

 

II - observar tempo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos para a duração dos 

cultos, celebrações e cerimônias;  
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III - disponibilizar os lugares de assento de forma alternada entre as fileiras de bancos, 

devendo providenciar o bloqueio físico daqueles que não puderem ser ocupados, 

observado o distanciamento interpessoal mínimo de 02 (dois) metros;  

 

IV - demarcar previamente os espaços no chão tanto no lado externo dos prédios, caso 

haja espera para entrada, bem como nos assentos disponíveis respeitando-se o 

afastamento definido e indicar visualmente a limitação máxima de pessoas nos 

ambientes;  

 

V - assegurar que o ingresso no templo, igreja ou salão se dê, obrigatoriamente, com 

o uso de máscaras, inclusive disponibilizando-as gratuitamente aos que não 

dispuserem do referido equipamento de proteção;  

 

VI - disponibilizar dispensadores de álcool em gel ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar, em pontos estratégicos como na entrada, na secretaria, 

confessionários, corredores, para uso dos fiéis, religiosos e colaboradores, bem como 

providenciar a aferição de temperatura através de termômetro digital infravermelho, 

proibindo a participação nas celebrações daqueles que se encontrarem com febre ou 

em estado febril;  

 

VII - somente realizar atendimentos individuais mediante horário agendado devendo 

ser disponibilizados mecanismos on-line ou por telefone para possibilitar o 

agendamento, evitando as filas e aglomerações;  

 

VIII - orientar aos frequentadores que não poderão participar dos cultos, missas, 

liturgias, celebrações ou reuniões, caso apresentem sintomas de resfriados ou gripe, 

bem como quaisquer outros associados à COVID-19;  

 

IX - manter os ambientes limpos e ventilados com janelas abertas e não utilização de 

ar condicionado;  

 

X - reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, 

devidamente aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies e 

equipamentos, minimamente no início e término de cada celebração religiosa, entre 

outras das atividades.  

 

Parágrafo único.  A responsabilidade pela implementação e fiscalização destas 

medidas nos templos religiosos, igrejas e afins ficará a cargo do líder religioso.  

 

 

Art. 6º – As academias de ginástica e atividades de condicionamento físico estão 

autorizadas a funcionar, de segunda a sábado, conquanto observem o que consta nos 

protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo de Minas Gerais, no endereço 
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eletrônico do “Plano Minas Consciente”, disponível em 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, e, em especial:  

 

 

I - a proibição para as aulas e atividades coletivas: maior limitação por metragem (uma 

pessoa a cada 10m²) e obrigatoriedade de horário agendado com restrição de utilização 

dos vestiários apenas como lavatórios ou sanitários, vedando-se o seu uso para as 

demais atividades, inclusive o banho; 

 

II - ao longo do dia, o estabelecimento deverá ser fechado para limpeza completa a 

cada duas horas de funcionamento, conforme regras de higiene existentes neste 

documento, em especial o art. 10; 

 

III - deverão ser disponibilizados profissionais para higienizarem os equipamentos 

após cada utilização pelos usuários; 

 

 IV - a observância obrigatória durante os treinos do uso de máscaras de proteção 

facial por parte dos professores, instrutores, frequentadores e usuários.  

 

V - 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 37,5º C ou mais nos locais de treino. A diretriz também abarca os 

acompanhantes, mesmo com temperatura inferior; 

 

VI - observância da distância mínima de dois metros entre os usuários dos 

equipamentos (sendo três metros no caso de equipamentos de exercícios aeróbicos); • 

A distância acima poderá ser reduzida se houver proteção (acrílica) entre os 

equipamentos ou se houver rodízio entre os equipamentos (não utilização simultânea), 

com higiene entre as utilizações; 

 

§ 1º  As academias com atividades aquáticas deverão observar, obrigatoriamente, o 

limite de 30% (trinta por cento) da capacidade de ocupação de cada piscina. 

  

§ 2º  A responsabilidade pela implementação e fiscalização destas medidas nas 

academias de ginástica e atividades de condicionamento físico ficará a cargo da 

direção do estabelecimento.  

 

 

Art. 7º – As atividades esportivas e de recreação e lazer estão autorizadas a funcionar, 

conquanto observem o que consta nos protocolos sanitários estabelecidos pelo 

Governo de Minas Gerais, no endereço eletrônico do “Plano Minas Consciente”, 

disponível em https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, e, em especial: 

 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios
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Parágrafo Único - a proibição de atividades em campo ou quadra de futebol; quadras 

de voleibol e quadras poliesportivas.  

  

Art. 8º – As atividades hoteleiras, hospedagem em geral e locação, empréstimo e 

ocupação de imóveis e/ou quaisquer tipos de espaços privados para eventos e festas, 

deverão seguir as seguintes regras, sem prejuízo das demais definidas no Plano Minas 

Consciente. 

 

I - Os estabelecimentos somente poderão ativar 50% de sua capacidade total de 

hospedagem;  

 

II - A entrega de produtos externos deve ser realizada apenas na recepção;  

 

III- Os EPIs devem ser descartados em saco plástico para resíduos, lacrado antes de 

sair do quarto e desprezado conforme orientação de coleta do município;  

 

IV - Restringir a permanência de hóspede nos ambientes de atividades coletivas (hall 

de entrada, salas de convivência, etc.), devendo o mesmo utilizar máscara;  

 

V - Recomenda-se que as entidades representativas do setor hoteleiro dividam os 

estabelecimentos hoteleiros por meio de triagem com base no perfil e características 

dos hóspedes, conforme classificação abaixo:  

 

Grupo 1 – hóspedes pertencentes aos grupos de risco; 

  

Grupo 2 – demais hóspedes;  

 

Grupo 3 – hóspedes que sejam profissionais de saúde e pessoas em contato com 

indivíduos com diagnóstico confirmado de COVID-19; 

  

Grupo 4 – hóspedes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19.  

 

VI - Caso não seja possível, o estabelecimento deverá realizar organização interna 

entre grupos de quartos, andares ou alas, isolando o fluxo dos grupos acima;  

 

VII - Estabelecimentos que acomodem pessoas de origens diferentes (estilo albergue) 

devem promover o distanciamento mínimo de 2 metros entre as camas e, quando 

possível, não permitir o contato entre pessoas de origens diferentes;  

 

VIII- Se um hóspede tiver suspeita ou for diagnosticado para COVID-19 durante a 

hospedagem, será necessária a notificação ao município, para tomada de medidas 

adequadas, não se recomendando a saída do quarto até o cumprimento do período de 
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isolamento (10 dias, contados a partir da data do início dos sintomas, além de mais 

72h até a completa melhora dos sintomas);  

 

IX - Garantir o atendimento às necessidades do hóspede com suspeita ou 

diagnosticado para COVID-19,com vistas à preservar seu bem estar físico e mental;  

 

X - Recomendações específicas em relação aos hóspedes dos grupos 3 e 4:  

 

• Seguir as recomendações de comportamento pessoal para hóspedes e funcionários. 

Manter isolamento no quarto, sem visitas, com exceção da visita dos profissionais de 

saúde, devidamente paramentados;  

• Manter o quarto arejado, mantendo janelas abertas e evitando o uso de ar 

condicionado e ventiladores.  

 

XI - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:  

 

• Chave ou cartão de acesso ao quarto, bem como demais itens de uso pessoal devem 

ser higienizados entre a utilização de hóspedes diferentes; 

  

• O próprio hóspede deve carregar seus pertences para o quarto. Na impossibilidade, 

o funcionário designado deve higienizar os pertences com álcool em gel ou liquido a 

70%, antes de levá-los ao quarto;  

 

• O controle de qualidade da água de abastecimento do hotel deve estar atualizado, 

mediante documentação emitida pelo laboratório que realiza as análises físico 

químicas e microbiológicas, de acordo com a Portaria de Consolidação de nº 5/2017. 

Os hotéis que realizam reutilização da água devem suspender este sistema durante a 

quarentena; 

  

• Durante o horário de realização da limpeza (fixo e pré-definido), os referidos 

hóspedes deverão ser realocados para quartos previamente higienizados ou locais 

abertos limitando o quantitativo de hóspede por área livre, 1 hóspede ou colaborador 

por cada 4m²;  

 

• Preferencialmente a troca de rouparia (cama e banho) deve ser realizada pelo próprio 

hóspede. Em caso de impossibilidade, será realizada pelo hotel, devendo ser retiradas 

e manuseadas com o mínimo de agitação e trocadas no mínimo 2 vezes por semana; 

  

• A máquina de lavar deve ser programada para utilizar o ciclo de lavagem 

preferencialmente com água quente e desinfetante a base de cloro. Os funcionários 

devem usar EPIs adequado para esse procedimento; 
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• Os carrinhos ou equipamentos utilizados no transporte da roupa suja, até a 

lavanderia, devem ser limpos e desinfetados após cada uso;  

 

• Ao término das refeições, os utensílios devem ser dispostos do lado de fora do quarto 

pelo hóspede, para serem recolhidos. Se possível, orientar o hóspede a colocar o prato, 

copo e talheres dentro de um saco plástico e lacrá-lo, devendo o mesmo ser fornecido 

juntamente com a refeição;  

 

• Para a limpeza dos utensílios utilizados na alimentação recomenda-se aplicar água e 

detergente líquido e para a desinfecção empregar álcool 70%, hipoclorito de sódio a 

1% ou outro saneante registrado pela Anvisa para esse fim, seguindo as orientações o 

fabricante. 

 

XII - Fica proibida a locação, empréstimo e ocupação de imóveis e/ou quaisquer tipos 

de espaços privados, incluindo chácaras, sítios, e similares para a realização de 

eventos particulares, independentemente do número de pessoas. 

 

 

Art. 9º - As clínicas de estética, salões de beleza e barbearias deverão adotar e seguir 

as seguintes regras:  

 

I - Realizar atendimento somente com horário agendado, respeitando um intervalo 

mínimo de 30 (trinta) minutos entre os clientes para higienização e desinfecção dos 

mobiliários, dos equipamentos e das mãos dos colaboradores;  

 

II - Proibir a permanência de clientes no estabelecimento fora do horário de 

atendimento, desativando a sala de espera e recepção;  

 

III - Proibir o atendimento de um cliente por mais de um profissional, 

simultaneamente;  

 

IV - Proibir o consumo de alimentos e bebidas pelos clientes, bem como recolher 

jornais, revistas e similares;  

 

V - Não permitir a entrada de pessoas do grupo de risco;  

 

VI - Não permitir a entrada de acompanhantes de clientes, a não ser para as pessoas 

com mobilidade reduzida que necessitam do acompanhante para se deslocarem. Os 

acompanhantes deverão aguardar fora do estabelecimento;  

 

VII - Adotar as medidas necessárias que assegurem a distância mínima de 2 metros 

entre os clientes, colocando as estações de distantes umas das outras na medida acima;  
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VIII - Disponibilizar álcool 70% em gel para os clientes, bem como sinalizar as pias 

e lavatórios e manter sabonete líquido e toalhas descartáveis;  

 

IX - Manter o ambiente ventilado e arejado;  

 

X - Higienizar, após cada procedimento, os objetos, cadeiras, poltronas, macas, 

carrinhos de manicure, equipamentos, espelhos, bancadas, superfícies e outros 

materiais (pentes, escovas, tesouras, dentre outros) com os quais os clientes 

mantiverem contato; 

 

XI - Os estabelecimentos que venderem produtos cosméticos ficam proibidos de ter 

mostruário disposto ao cliente para experimentar produtos (batom, perfumes, bases, 

pós, sombras, cremes hidratantes, entre outros) bem como necessitam intensificar 

higiene dos produtos expostos em vitrine (recomenda-se redução da exposição de 

produtos);  

 

XII - 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;  

 

XIII - Adotar sistemas de escalas e alterações de jornada, para impedir a aglomeração 

de funcionários e clientes;  

 

XIV - Máscaras devem ser disponibilizadas para os clientes, caso o procedimento 

permita o uso destas. As mesmas devem ser colocadas no rosto após a higienização 

das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;  

 

XV - Toalhas devem ser trocadas a cada atendimento/procedimento, descartadas 

temporariamente em recipiente separado, exclusivamente para este fim e 

posteriormente lavadas/desinfetadas;  

 

XVI - Manter número suficiente de escovas, pentes, tesouras e outros equipamentos, 

de forma a atender ao tempo necessário para higienização após cada uso;  

 

XVII - Utilizar luvas, inclusive para lavagem de cabelos, que deverão ser trocadas 

após atendimento de cada cliente;  

 

XVIII - Utilizar capas individuais e descartáveis;  

 

XIX - Utilizar lâminas descartáveis, vedada a reutilização, sendo o descarte em 

recipiente rígidos, com tampa;  
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XX - Os produtos de maquiagem devem ser de uso exclusivo de cada cliente;  

 

XXI -  Proibir o uso de qualquer tipo de reservatório de água para manicures e 

pedicures, como bacias, pulverizadores e outros, devendo ser substituídos por material 

descartável;  

 

XXII -  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.  

 

XXIII -  Orientar ao cliente que preferencialmente leve seu próprio material como 

toalhas e instrumentos de manicure (alicate, cortador de unha, palito, espátula, 

esmaltes).  

 

 

Art. 10 – Regras de LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODOS OS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:  

 

I - Disponibilizar 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 - Realizar a higienização dos pisos, depósitos, áreas de circulação, estoques, 

balcões, sanitários, maçanetas, torneiras, corrimões, interruptores, botões de 

elevadores, pisos, ralos, paredes e todas as superfícies metálicas constantemente com 

desinfetantes a base de cloro para piso e álcool a 70% para as demais superfícies, no 

mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade, utilizando os produtos 

apropriados e EPIs;  

 

IV - Não utilizar espanadores para limpeza de poeira;  

 

V - 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.);  

 

VI - Realizar a higienização obrigatória antes e após uso, 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.; 
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VII - Proteger todas as máquinas de pagamento com plástico transparente para serem 

higienizadas com álcool 70% (líquido ou gel) após cada uso. 

 

 

Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Volta Grande, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

____________________________________ 

Cleide Silva - Secretária Municipal de Saúde 

 

__________________________________________________ 

Carla Santos Ferreira - Secretária Municipal de Administração  

 

______________________________________________________ 

Cristiane Monteiro Salles - Secretária Municipal de Fazenda 

 

_________________________________________ 

Diego Deleon Lopes da Silva - Procurador Jurídico 

 

______________________________________________________ 

Marilene de Castro André Reis - Secretária Municipal de Educação 

 

________________________________________________________ 

Rosemay Teperino Abreu - Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 


