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Resolução Nº 02/2021. 

Institui novas medidas a serem adotadas no enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus � 

COVIDI9, no âmbito do Município de Delta enquanto perdurar 

a fase vermelha. 

A Secretaria Municipal de Saúde, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO o que dispõe o mi. 196 da Constituição Federal/88: "A Saúde é direito de todos e 
dever do Estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação"; 

CONSIDERANDO que o Município de Delta adeiiu ao Plano "Minas Consciente"; 

CONSIDERANDO que no dia 10 de fevereiro as macroregião Centro e Triângulo do Sul regridem para 
a Onda Vennelha do Plano "Minas Consciente". 

CONSIDERANDO que também a escassez de leito da macro região o que impõe necessidade de adotar 
medidas restritivas; 

CONSIDERANDO que no ano de 2021 tivemos novamente aumento de casos confinnados de forma 
significativa; 

CONSIDERANDO que o Município de Delta tem a responsabilidade de lidar com o cenáiio local de 
prevenção e combate à doença; que é dever fundamental do Município de Delta-MO tomar medidas que 
preservem a saúde e a vida dos munícipes, 

CONSIDERANDO que o Município de Delta-MO juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde 
tem por dever planejar ações estratégicas, rever ações como fonna de garantir adoção das melhores 
medidas, no combate ao avanço do Coronavírns; bem como tomar medidas que preservem a saúde e a 
vida dos Munícipes; 

RESOLVE: 

Art. 1 ° - Fica pennitido, o funcionamento dos seguintes estabelecimentos enquanto perdurar a Onda 

Vermelha do Plano "Minas Conscientes", nos seguintes dias e horários: Segunda á Sábado até ás 
20h00min horas e aos domingos até as l 2h00min. 

I - Supermercados, mercearias e similares, observando o distanciamento entre as pessoas de três metros 

lineares e obedecendo a determinação de ocupação máxima do espaço interno, sendo vedado o 

consumo no local; 

II- Padarias e lojas de conveniência, sendo vedado o consumo no local;

III- Varejão, casa de carnes, peixaria e similares, observando o distanciamento de 3 metros lineares

entre as pessoas e obedecendo a determinação de ocupação máxima, sendo vedado o consumo no local;

IV- Drogarias e farmácias;
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§4° Além das penalidades previstas neste decreto, o infrator fica sujeito ao enquadramento no crime de 
propagação de doença contagiosa, nos termos do artigo 268 do Código Penal, 

A1t. 16 - O Poder Público Municipal através do Decreto nº 4160/202 J, instituiu a delegação de poderes 
aos Agentes Sanitários e Agentes de fiscalização e demais servidores públicos municipais, a Central de 
fiscalização COVID!9, conforme a necessidade e demanda, para fins de lavratura de autuações, 
aplicação de multas e de todo e qualquer ato inerente ao efetivo e pleno cumprimento das medidas de 
proteção à coletividade adotada para enfrentmnento da emergência em saúde pública ele importância 
internacional decorrente do Coronavírns COVID-19 no Município de Delta-MG. 

§ 1 ° O auto de infração será lavrado no momento da autuação ou no prazo de 72 ( setenta e duas) horas
pela fiscalização, notificando-se o infrator no momento ou através de aviso de recebimento.

§2º Ciente o infrator, poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, ou efetuar o 
pagamento da infração. 

§3° Contra a decisão que julgar a impugnação do parágrafo anterior, caberá recurso para instância 
superior no mesmo prazo do mi. l 20 do Código Sanitário (Lei Complementar ! 6/97), após decisão final, 
o crédito será inscrito em divida ativa.

A1i. 17- O protocolo completo de funcionamento dos estabelecimentos descritos na ONDA 
VERMELHO, poderá ser baixado no site: HTTPS:/íwww.mg.gov.br/minasconsciente. 

Art. 18 -, Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos enquanto perdmar a onda 
vennelha do Plano Minas Consciente na macronegíão Triangulo Sul, podendo ser pxonogado ou revisto 
a qualquer tempo, revogada as disposições em contrário, 

Delta, 22 de fevereiro de 2021. 

.vt"�4 
/ Lucimar feiTCíra de Oliveira 

Secretario Municipal de Saí1de 


