
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Prefeito 

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro – Lassance/MG, CEP 39.250-000         

Telefone: (038) 3759-1267 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº44 DE 10 DE AGOSTO DE 2020 

 

Altera o Decreto 041/2020, que Consolida todas as 

regras de funcionamento do comércio e de templos 

religiosos do município de Lassance em virtude da 

Pandemia de COVID-19 (Novo Coronavírus), revoga 

disposições contrárias e dá outras providências.  

 

O Prefeito de Lassance/MG, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 103, inciso I, da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO, o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial 

de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, 

causada pelo agente Novo Coronavírus – SARSCoV-2, que constitui desastre 

biológico tipificado pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com 

o n.º 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI n.º 02/16; 

 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 

contingenciamento no âmbito Estadual devido ao agente patológico; 

 

CONSIDERANDO o estabelecido na deliberação nº 11, do Comitê Municipal 

Gestor de Combate à Covid-19.  

 

CONSIDERANDO o deferimento da medida cautelar em ação declaratória de 

constitucionalidade nº 1.0000.20.459246-3, pelo TJMG, na qual reconheceu a 

constitucionalidade do art. 16, inciso I e art. 21, inciso I, combinado com o art. 

20, inciso I da Lei Estadual 13.317/1999, Código de Saúde do Estado de Minas 

Gerais, assim como a deliberação nº 17, do Comitê Extraordinário COVID-19, 

conferindo efeito ex tunc e eficácia erga omnes, e afirmou o “caráter cogente” e 

“vinculante” das normas em referência aos Municípios do Estado. 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - Revoga o teor do art. 7º do Decreto 041/2020, o qual passará a ter 

seguinte redação:  

Art. 7º. As seguintes medidas restritivas para enfrentamento do 

estado de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), no tocante ao 

funcionamento do comércio local, permanecem: 

I. Vedação às realizações de eventos e atividades públicas e 

privadas de qualquer natureza, em locais fechados ou abertos com 

público; 

II. Suspensão de práticas integrativas coletivas, bem como a 

realização de grupos, oficinas, aulas e atividades esportivas 

coletivas (futebol, voleibol e outros) ofertadas pela rede pública e 

privada do Município de Lassance; Suspensão de funcionamento 

e/ou atividades de academias esportivas  

 §1º. Continua vedado o funcionamento de bares, lanchonetes e 

sorveterias, incluindo a colocação de mesas e cadeiras nos seus 

respectivos calçamentos e/ou em beiradas das ruas, sendo 

permitida apenas a entrega de pedidos em domicílio (delivery) ou a 

retirada deles no balcão, proibido o fornecimento para consumo no 

próprio estabelecimento; 

§2º. A retirada de alimentos e/ou bebidas no balcão do 

estabelecimento somente será permitida a duas pessoas por vez, 

devendo estas manter distância de no mínimo 02 (dois) metros uma 

da outra; 

§3º. Os restaurantes, inclusive os localizados a beira da BR-496, 

poderão atender ao público, sendo permitido o consumo interno com 

até duas pessoas por mesa e uma mesa a cada 5m², 

exclusivamente de refeições, proibido o funcionamento por self-

service e de consumo de bebida alcóolica no local.  

§4º. Fica permitido o funcionamento da escolinha de esportes, duas 

vezes por semana e com o máximo de 10 (dez) alunos por vez.  
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§5º. Fica permitido o funcionamento das academias de 

ginástica, que deverão seguir rigorosamente as medidas de 

segurança elencadas a seguir. 

I – As academias que optarem pela abertura deverão limitar a 

entrada dos alunos, obedecendo ao critério de ocupação simultânea 

de 1 (um) aluno a cada 5m² da área interna do estabelecimento. 

Deverá ainda, respeitar a lotação máxima de 5 (cinco) alunos por 

horário, incluindo funcionários e colaboradores, caso o espaço físico 

seja proporcional. O controle deverá ser feito na entrada do 

estabelecimento; 

II – As academias deverão estabelecer que o tempo de permanência 

do aluno no local deve ser de no máximo 60(sessenta) minutos, 

permitindo que mais pessoas possam se beneficiar da prática de 

atividade física;   

III – As academias deverão fornecer nas entradas do 

estabelecimento e em pontos estratégicos álcool em gel a 70% para 

alunos e colaboradores;  

IV - As academias deverão fornecer em toda área interna, em pontos 

estratégicos, rolos de panos multiuso descartável para uso do aluno 

caso seja necessário o uso de mais de 10 (dez) folhas para 

higienização dos equipamentos de treino, como colchonetes, 

halteres e máquinas. No mesmo local, deve haver orientação para o 

descarte imediato do pano multiuso descartável.  

V - As academias deverão durante o horário de funcionamento, 

fechar cada área 02 (duas) vezes ao dia, por 30 (trinta) minutos, 

para limpeza geral e desinfecção dos ambientes.  

VI - As academias deverão medir com termômetro, tipo eletrônico à 

distância, a temperatura de todos os entrantes. Caso seja apontada 

uma temperatura superior a 37.8º C, não será autorizada a entrada 

da pessoa na academia, incluindo alunos, colaboradores e 

terceirizados.  
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VII - As academias deverão utilizar apenas 50% dos aparelhos de 

cárdio, ou seja deixar o espaçamento de um equipamento sem uso 

para o outro. Fazer o mesmo para os demais aparelhos e armários;  

VIII - As academias deverão liberar a saída de água no bebedouro 

somente para uso de garrafas próprias;  

IX – Todas as academias que dispõe de aparelho de ar 

condicionado deverão trabalhar preferencialmente com os mesmos 

desligados, e não sendo possível, ainda que ligados, deverão 

manter as áreas internas dos estabelecimentos arejadas e com as 

janelas e portas abertas, com o máximo de ventilação e iluminação 

natural possível;  

X - As academias deverão orientar os funcionários a intensificar a 

higienização das mãos com água e sabão, principalmente antes e 

depois, de manipularem alimentos, usarem o banheiro, atender 

clientes, dentre outros; 

XI - As academias deverão suspender as aulas coletivas, como as 

de ginástica ou treinamento funcional em ambientes fechados;  

XII - As academias deverão proibir frequência de pessoas do grupo 

de risco para o Covid-19 (idosos acima de 60 anos, cardiopatas 

graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia 

isquêmica), pneumopatas graves ou descompensados (asma 

moderada/grave, DPOC), imunodepressão, doenças renais crônicas 

em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), diabetes mellitus, conforme 

juízo clínico, doenças cromossômicas com estado de fragilidade 

imunológica, gestação de alto risco, doença hepática em estágio 

avançado, obesidade (IMC>=40). 

XIII – Todas as academias que estiverem funcionando sem o 

cumprimento destas normas, serão notificadas pela Vigilância 

Sanitária e/ou fiscalização de posturas do Município. Se reincidentes 

sofrerão as penalidades em forma de interdição cautelar do  
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estabelecimento e o proprietário responderá administrativamente e 

criminalmente pelo fato.  

 

Art. 2º - Altera o art. 8º do Decreto 41/2020, para incluir a alínea “k” ao §1º, 

conforme a abaixo, permanecendo incólumes os demais dispositivos.  

Art. 8º. (...) 

§1º. (...) 

k) lojas de materiais de construção;  

 

Art. 3º - Altera o inciso I, do art. 13 do Decreto 041/2020, permanecendo 

incólumes os demais dispositivos. 

Art. 13. (...) 

I – Os estabelecimentos comerciais em geral, tais como lojas de 

tecidos e armarinhos, celulares, roupas e artigos de moda, 

prestadores de serviços, dentre outros, em jornada diária de 08 às 

18 horas, de segunda-feira a sábado; 

 

Art. 4º. Sujeitar-se-á, em caso de descumprimento, às sanções administrativas 

de acordo com o anexo I, do Decreto 041/2020, e, cumulativamente, a sanções 

cíveis e penais a depender da natureza da infração cometida.  

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos enquanto perdurar o estado de emergência causado pela Covid-19 ou 

enquanto não houver norma superveniente que o revogue total ou 

parcialmente, tácita ou expressamente. 

 

Publique-se. Cumpra-se. 

Lassance, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Paulo Elias Rodrigues 

Prefeito de Lassance 


