
 

   
 

DECRETO Nº 1.706, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

 
Altera o Decreto nº 1.699, de 26 de junho de 2020, 
que determina a suspensão, por prazo 
indeterminado, das atividades comerciais e do 
funcionamento dos estabelecimentos considerados 
não essenciais no Município de Contagem, para 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
Coronavírus - COVID-19. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso VII do 

art. 92 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e 
considerando o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º  O Decreto nº 1.699, de 26 de junho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º  A partir do dia 29 de junho de 2020, por prazo indeterminado, ficam suspensas as 
atividades comerciais e o funcionamento dos estabelecimentos considerados não essenciais no 
Município de Contagem, podendo funcionar apenas aquelas onde a atividade principal ou 
preponderante esteja entre as seguintes: 

................................................ 

III - indústria de fármacos, farmácias, drogarias e comércio de produtos de higiene pessoal; 

................................................ 

XIII - oficinas mecânicas, borracharias; lava jatos e oficinas de manutenção de concessionárias; 

................................................. 

XXIII - setores industriais, incluindo toda cadeia de produção, inclusive transporte e logística; 

.................................................. 

XXVI - comércio de materiais elétricos, hidráulicos, vidros, ferragens e chaveiros; 

XXVII - comércio de tintas, solventes, materiais para pintura, materiais de limpeza e 
conservação; 

................................................... 

XXXIII - centro de formação de condutores, clínicas credenciadas do Detran e motopistas 
autorizadas pela portaria do Detran/MG nº 1.032, de 18 de maio de 2020; e 

XXXIV - imobiliárias, compreendendo a corretagem no aluguel e venda de imóveis, gestão e 
administração de propriedade imobiliárias, além dos serviços combinados para apoio a edifícios e 
incorporação de empreendimentos imobiliários. 

.................................................... 

§2º  ............................................ 



 

   
 

.................................................... 

III - controlar o acesso de pessoas nas portas dos estabelecimentos, por meio da utilização de 
senhas ou outro meio eficaz, de modo a respeitar o limite de uma pessoa a cada 10m² (dez metros 
quadrados) de área útil, evitando aglomeração, bem como mantendo o controle do fluxo de pessoas 
durante o período de funcionamento. 

§3º  ............................................ 

I -  proibir aglomeração de pessoas observando a distância igual ou superior a 02 (dois) metros 
entre os clientes e funcionários.  

...................................................” (NR) 

“Art. 2º  Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais dos bares, restaurantes e 
lanchonetes, no período compreendido entre 08h às 23h, exclusivamente por meio de serviços de 
entrega em domicílio e retirada do produto na entrada do estabelecimento, vedado expressamente 
o consumo no local e a permanência de clientes na porta do estabelecimento. 

Parágrafo único.  O funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes no interior de hotéis, 
pousadas e similares, poderá ser mantido para atendimento exclusivo aos hóspedes, desde que 
adotadas as medidas estabelecidas neste Decreto, no que couber, e pelas autoridades de saúde de 
prevenção ao contágio e contenção da propagação da COVID-19.” (NR) 

...................................................... 

“Art. 5º  ........................................ 

...................................................... 

V - a utilização integral de toda a região da orla da Lagoa Vargem das Flores, inclusive o uso 
de qualquer tipo de embarcações e motonáuticas, salvo as oficiais do Poder Público; 

......................................................” (NR) 

“Art. 5º-A  Fica autorizado o e-commerce de serviços e produtos não essenciais, sendo vedada 
a retirada do produto no estabelecimento comercial e o drive thru.” (NR) 

“ Art. 6º  A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto 
ficará a cargo dos órgãos de segurança pública nos termos da Lei Complementar nº 215, de 29 de 
dezembro de 2016, pela Fiscalização da Vigilância Sanitária e pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação nos termos da Lei Complementar nº 105, de 20 
de janeiro de 2011.” (NR) 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de junho de 2020. 
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