
DECRETO MUNICIPAL Nº 17.332/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE  BELO HORIZONTE

O  QUE  VOC Ê  PR EC I SA  SABER  SOBR E

Nesta sexta-feira (17/04/2020) foi publicado o Decreto N° 17.332/2020,

expedido pelo Prefeito de Belo Horizonte, determinando, em síntese,

que os estabelecimentos comerciais, INDUSTRIAIS e de serviços

adotem as seguintes práticas a partir de 22 de abril de 2020:

NOVAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

Afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de

máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo

tempo dentro do estabelecimento, conforme modelo de

referência disponível no Portal da PBH

Admitir no máximo uma pessoa a cada 13m² de área de venda,

sem prejuízo das demais medidas de prevenção ao contágio e

contenção da propagação do vírus já adotadas (exceto para

serviços de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais, cuja

distância deverá ser de um raio mínimo de 2m²).

Alertar os clientes quanto ao atendimento das medidas de

distanciamento social estabelecidas neste decreto e manter a

fiscalização das regras aplicáveis.

Controlar o acesso de clientes por uma das seguintes formas: (I)

método eletrônico; (II) entrega de cartão numerado na entrada

devidamente higienizado com álcool em gel ou produto similar;

(III) procedimento equivalente que garanta o controle de

circulação de pessoas.

Exigir o uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca de

toda e qualquer pessoa que adentrar os espaços destes

estabelecimentos.

Impedir o acesso de pessoas sem máscaras ou cobertura

semelhante.

Alertamos que o descumprimento do deste decreto poderá

acarretar o recolhimento e a suspensão do Alvará de

Localização e Funcionamento, além da responsabilização

administrativa, civil e penal, conforme legislação vigente.

 

A FIEMG permanece à disposição para solucionar eventuais

dúvidas, para as quais deverão ser formuladas consultas junto

à Assessoria de Relações Sindicais, para fins de controle de

fluxo, e imediatamente repassadas ao Jurídico para

atendimento.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/cartaz_uso_de_mascaras_a4_cor.pdf

