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Entende-se por alimentação Fora do Lar, os estabelecimentos denominados 
restaurantes, lanchonetes, padarias, sorveterias e similares.

Poderão ser retomadas, de forma gradual e monitorada, mediante cumprimento dos 
protocolos de segurança sanitária estabelecidos no Decreto nº 3.814 de 25/06/2020, 
nas demais normas vigentes, e ainda, mediante assinatura do Termo de Responsa-
bilidade Sanitária, devendo ser cumpridas as seguintes normas específicas:

Para o funcionamento do setor de Alimentação Fora do Lar no Município, 
deverão ser cumpridas as seguintes normas específicas:

I – Para funcionamento o estabelecimento deve atender a capacidade de 
carga de cada etapa do Plano de Controle da Reabertura do Turismo de Ex-
trema:
a) ETAPA 1: funcionamento com 50% da capacidade;
b) ETAPA 2: funcionamento com 50% da capacidade;
c) ETAPA 3: funcionamento com 75% da capacidade;
d) ETAPA 4: funcionamento com 100% da capacidade.

II - uso de máscara obrigatório para clientes e colaboradores (inclusive garçons);

III - disponibilizar álcool gel 70% na entrada;

IV - manter ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas, sempre 
que possível;

V - em ambientes climatizados, manter o ar-condicionado com os filtros e 
dutos regularmente limpos e a manutenção em dia;

VI - manter distanciamento mínimo entre as mesas (2 metros) e cadeiras (1 
metro), como também nos ambientes de espera e filas de caixas, com de-
marcação no piso. Os restaurantes com espaços reduzidos e com pouca ven-
tilação natural devem trabalhar com agendamento de horários para evitar 
superlotação. Para locais com mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, 
interditar as mesas de forma alternada, comunicando visualmente quais es-
tão livres e interditadas;

VII - higienizar, com sanitizante adequados, objetos (inclusive cardápios) e su-
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perfícies comuns, como as mesas e cadeiras dos clientes após cada refeição;

VIII - reforçar boas práticas na cozinha e reservar espaço para a higienização 
dos alimentos de acordo com procedimentos com padrões de segurança e 
qualidade; 

IX - recomenda-se que seja priorizado o serviço de alimentos e bebidas servi-
do à la carte, diretamente na mesa; 

X - para casos de serviços de buffet self service:

A) o empreendimento deverá fornecer luvas descartáveis ou guardanapos de 
papel na entrada dos buffets, para que os clientes se sirvam;
B) colocar recipiente com álcool em gel 70% na entrada do buffet;
C) os alimentos no buffet devem ser cobertos com protetores salivares com 
fechamentos laterais e frontal;
D) oferecer talheres higienizados em embalagens individuais, além de manter 
pratos, copos e demais utensílios protegidos;
E) na fila, fazer marcações no chão com a distância de 1m (um metro) entre 
as pessoas;
F) dispor os temperos em sachês.

XI - em caso de serviços à la carte, disponibilizar talheres embalados  junto ao 
prato e recolhê-los assim que  a refeição for finalizada;

XII - recomenda-se a plastificação do cardápio/menu, para que possa ser hi-
gienizável a cada novo atendimento;

XIII - os serviços de delivery são obrigados a fornecer álcool gel 70% para os 
seus entregadores, exigindo que os mesmos higienizem as mãos antes de to-
car na embalagem do produto e toda vez que receberem pagamento em di-
nheiro ou com máquina de cartão. Os entregadores devem fazer a desinfecção 
da caixa de transporte a cada entrega;

XIV - as lixeiras devem ser providas de tampa e pedal e higienizadas diariamente;

XV - dar prioridade ao pagamento mediante cartão para evitar manuseio de 
dinheiro em espécie;

XVI - as máquinas de débito e crédito devem estar envelopadas com filme 
plástico e desinfetadas após cada uso;

XVII - deve-se reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas 
às áreas de produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores;

XVIII - toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as 
mãos e desinfetá-las corretamente, além de utilizar máscaras; 

XIX - não oferecer produtos para degustação;

XX - não disponibilizar garrafas térmicas, colheres para café e chá e outros 
utensílios, em balcões de café e sobremesa;

XXI - realizar a higienização das mesas antes e após a utilização;
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Para efeitos de fiscalização, os responsáveis por todos estabelecimentos de-
verão dispor de cópia assinada, digital ou impressa, do Termo de Responsabi-
lidade Sanitária.

Os estabelecimentos que não aderirem ao Termo de Responsabilidade Sanitária 
estarão sujeitos a aplicação de multa equivalente a 30 UFEX (Trinta Unidades 
Fiscais) independente de prévia notificação, interdição com possível procedi-
mento de cassação e eventual responsabilização junto ao Ministério Público.

Para o funcionamento de todos estabelecimentos não será permitida a utiliza-
ção de espaços de espera.

OS ESTABELECIMENTOS DEVERÃO:

I - disponibilizar sabonete líquido, toalha de papel e álcool gel 70% em diversos 
locais para uso dos colaboradores;

II - fornecer uniforme, máscaras e EPIs adequados, conforme função exercida 
e normas sanitárias aos seus colaboradores, orientando o não compartilha-
mento dos mesmos;

III - orientar aos colaboradorese clientes para adoção das medidas de distan-
ciamento social mínimo de 2m (dois metros) em relação aos demais colabora-
dores e clientes;

IV - estabelecer escalas e turnos de trabalho para evitar aglomerações na en-
trada e saída dos expedientes;

V - oportunizar trabalho remoto aos trabalhadores em grupos de risco, como 
idosos acima de 60 anos ou portadores de doenças crônicas;

VI - garantir o distanciamento de 2m (dois metros) entre as mesas e a seguran-
ça alimentar dos colaboradores no refeitório;

VII - realizar busca ativa diária de pessoas (colaboradores e clientes) com sin-
tomas compatíveis com a Covid-19 e/ou sintomas respiratórios;

VIII - garantir o afastamento dos trabalhadores com síndrome gripal e notificar 
esses casos imediatamentea Secretaria Municipal de Saúde, (35)3435-5720 e 
encaminhar os casos imediatamente ao Pronto Socorro Municipal situado na 
Av. Nicolau Cesarino Cesarino nº 4.000; 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIAIS GERAIS

XXII - caso o estabelecimento possua espaço para criança, o mesmo deve per-
manecer fechado até reabertura total das atividades;

XXIII - adotar ações educativas de divulgação e informação sobre as medidas 
de prevenção à Covid-19;

XXIV - assumir de forma complementar, quando for o caso, os encargos conti-
dos nas Responsabilidades Empresariais Gerais do Plano de Controle da Rea-
bertura do Turismo de Extrema.
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Devido à emergência de saúde pública de importância internacional em de-
corrência da infecção humana pelo novo COVID-19, o descumprimento das 
medidas estabelecidas no âmbito do Município de Extrema, estará sujeito a 
aplicação de multa de 100 UFEX (Cem Unidades Fiscais) exceto a multa re-
lativa à assinatura do Termo de Responsabilidade Sanitária, que será de 30 
UFEX (Trinta Unidades Fiscais), independente de notificação, interdição com 
possível procedimento de cassação e eventual responsabilização junto ao 
Ministério Público.

Ao paciente classificado como suspeito ou confirmado com a COVID-19, que 
descumprir o isolamento por indicação médica, caracterizará notificação com 
eventual responsabilização criminal,conforme LEI n°13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020 e Portaria GM n° 454, de 20 de março de 2020.

Para que se garanta a plena eficácia das disposições constantes nas medi-
das de prevenção,controle e fiscalização relacionados ao enfrentamento da 
COVID-19, além da aplicação das penalidades cabíveis pelos órgãos de fisca-
lização, o Município poderá valer-se da força policial para salvaguardar a sua 
plena execução.

A reavaliação das medidas contidas neste Decreto nº 3.814 de 25/06/2020, 
será efetuada com base nos estudos técnicos elaborados pelo Comitê Gestor 
Municipal COVID-19 e Conselho Municipal de Turismo, que terão como pressu-
postos os seguintes indicadores:

I - as taxas de ocupação dos leitos hospitalares destinados a COVID-19;

II - o número de casos confirmados;

As taxas de ocupação dos leitos hospitlares destinados a COVID-19, ofertados 
por todos os serviços públicos e privados do Município serão  diariamente ana-
lisadas, sendo que ao atingir 50% (cinquenta por cento) de ocupação, indicará 
a necessidade de elevação das medidas restritivas.

DISPOSIÇÕES GERAIS

IX - adotar ações educativas de divulgação e informação sobre as medidas de 
prevenção à Covid-19;

X - instalar adesivos de chão orientativos sobre o espaçamento em eventuais filas;

XI - desativar secadores de mãos em banheiros e lavabos;

XII - manter portas de entradas abertas para melhor circulação do ar;

XIII - nos sanitários, controlar o acesso de pessoas;

XIV - impedir o uso de bebedouros com esguicho de pressão;

XV - manter acesso prioritário aos elevadores para pessoas com deficiência, 
gestantes e idosos, com higienização a cada uso.
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A taxa de incidência, calculada, dividindo-se o número de casos confirmados 
em Extrema  pela população, multiplicada por 100.000/habitantes, compara-
da a taxa de incidência nacional, que será analisada da seguinte forma:

I - se o indicador local for maior que 50% da média nacional, o Município ado-
tará a ampliação de medidas restritivas até o bloqueio total;

II - se o indicador local for superior a média nacional em até 50%, o Município 
será orientado a ampliar as medidas restritivas;

III - o indicador local estando abaixo ou igual a média nacional, manter-se-á as 
atuais medidas;

IV - quando o indicador local atingir 50% abaixo da média nacional, possibilita-
rá o estudo para o reescalonamento das medidas restritivas, buscando permi-
tir maior liberalidade das atividades.

V - Deverão ser considerados outros dados relevantes como incremento de 
casos confirmados de Covid-19, e, taxa de transmissibilidade apresentada pelo 
Comitê de Enfrentamento do COVID19.

Para baixar o Decreto do Plano de Controle da Reabertura do Turismo de Ex-
trema na íntegra e o Termo de Responsabilidade acesse: 
https://www.extrema.mg.gov.br/secretarias/secretaria-municipal-de-turismo/


