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DECRETO Nº 17.604, DE 6 DE MAIO DE 2021.

Altera os Anexos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura gradual 
e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e pre-
venção à epidemia causada pelo novo coronavírus.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei 
Orgânica e considerando as análises sistemáticas dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial 
realizadas pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, instituído pelo art. 2º do Decreto nº 17.298, 
de 17 de março de 2020, e as propostas do Grupo de Trabalho de Reabertura Gradual, instituído pelo Decreto nº 
17.348, de 27 de abril de 2020, 
DECRETA:

Art. 1º – O Anexo I do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, passa a vigorar nos termos do Anexo 
I deste decreto.

Art. 2º – O Anexo II do Decreto nº 17.361, de 2020, passa a vigorar nos termos do Anexo II deste decreto.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor em 8 de maio de 2021.

Belo Horizonte, 6 de maio de 2021.

Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 17.604, de 6 de maio de 2021)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 4º do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020)

Fase de controle – permanecem abertos
Atividades autorizadas a funcionar nos termos do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020, e do Decreto nº 17.332, de 

16 de abril de 2020.
Informações sobre protocolos de vigilância sanitária disponíveis no Portal da PBH.

Atividade Faixa de horário de funcionamento

Padarias (permitido o consumo no local)

Diariamente, entre 5h e 22h
Para o consumo de bebidas alcoólicas no 
local, devem-se observar as restrições dos 
demais serviços de alimentação

Comércio varejista de laticínios e frios Diariamente, entre 7h e 21h
Açougue e Peixaria Diariamente, entre 7h e 21h
Hortifrutigranjeiros Diariamente, entre 7h e 21h
Minimercados, mercearias e armazéns Diariamente, entre 7h e 21h
Supermercados e hipermercados Diariamente, entre 7h e 22h
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência ou similares
(vedado o consumo no local) Segunda-feira a sábado, entre 7h e 18h

Artigos farmacêuticos Diariamente, sem restrição de horário
Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula Diariamente, sem restrição de horário
Comércio varejista de artigos de óptica Diariamente, sem restrição de horário
Artigos médicos e ortopédicos Diariamente, sem restrição de horário
Tintas, solventes e materiais para pintura Diariamente, entre 7h e 21h
Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragens Diariamente, entre 7h e 21h
Madeireira Diariamente, entre 7h e 21h
Material de construção em geral Diariamente, entre 7h e 21h
Combustíveis para veículos automotores Diariamente, sem restrição de horário
Peças e acessórios para veículos automotores Diariamente, entre 8h e 17h
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) Diariamente, sem restrição de horário

Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase 
de controle

Entre 5h e 17h
Devem ser observados os dias da semana 
permitidos para o funcionamento da res-
pectiva atividade

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio 
e administração de valores imobiliários Diariamente, sem restrição de horário

Casas lotéricas Diariamente, sem restrição de horário
Agência de correio e telégrafo Diariamente, sem restrição de horário
Comércio de medicamentos, artigos e alimentos para animais de estimação Diariamente, sem restrição de horário
Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados 
no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020 Diariamente, sem restrição de horário

Atividades industriais Diariamente, sem restrição de horário
Banca de jornais e revistas Diariamente, sem restrição de horário
Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no interior 
de hotéis, pousadas e similares, para atendimento exclusivo aos hóspedes, 
nos termos do art. 4º do Decreto nº 17.328, de 2020

Diariamente, sem restrição de horário

Atividades autorizadas neste anexo em funcionamento no interior de shop-
ping center, galerias de loja e centros de comércio

Deverão ser observados os dias e os horá-
rios de cada atividade

Nos estabelecimentos que possuem estacionamento internalizado é permi-
tida a retirada no formato drive-thru Diariamente, sem restrição de horário

Celebração presencial de cultos, missas e demais atividades de caráter co-
letivo Diariamente, sem restrição de horário

Utilização de praças, pistas de caminhada ou de corrida e outros locais pú-
blicos para a prática de atividades de esporte e lazer coletivas ou individuais Diariamente, sem restrição de horário

”

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º do Decreto nº 17.604, de 6 de maio de 2021)

“ANEXO II
(a que se refere o art. 4º do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020)

Atividades e horários
Informações sobre protocolos de vigilância sanitária disponíveis no Portal da PBH

Atividade Faixa de horário de funcionamento
Comércio varejista não contemplado na fase de controle Segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h
Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista 
autorizada a funcionar, exceto comércio atacadista de recicláveis Segunda-feira a sábado, entre 5h e 17h

Cabeleireiros, manicures e pedicures Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza: 
clínicas de estética Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de 
lojas e centros de comércio Segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping 
centers Segunda-feira a sábado, entre 10h e 21h

Atividades no formato drive-in Segunda-feira a sábado, entre 14h e 23h59min
Atividades de condicionamento físico: academia, centro de ginás-
tica e estabelecimentos de condicionamento físico, inclusive no 
interior de galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers

Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Serviços de alimentação, para consumo no local: restaurantes, lan-
chonetes, cantinas, sorveterias, bares e similares, inclusive aqueles 
no interior de galerias de lojas, centros de comércio, shopping cen-
ters e clubes de serviço, de lazer, sociais ou esportivos

Segunda-feira a sábado, entre 11h e 19h

Não há restrição de dia e horário para a entrega 
em domicílio e a retirada no local

Comércio de alimentos em veículo automotor

Segunda-feira a sábado, entre 11h e 19h

Não há restrição de dia e horário para a retirada 
no local

Atividades presenciais em escola para ensino de esportes, música, 
arte e cultura; escola de idiomas; cursos diversos e centros de trei-
namento; centro de formação de condutores e cursos preparatórios

Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Atividades presenciais em creche e escola de ensino infantil Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário
Clubes de serviço, de lazer, sociais, esportivos e similares Diariamente, sem restrição de horário

”

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA CONJUNTA GP/SMPU/SMSA Nº 4, 
DE 6 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre o retorno do funcionamento 
das feiras permanentes promovidas pelo Poder Exe-
cutivo.

A Chefe de Gabinete do Prefeito em exer-
cício, a Secretária Municipal de Política Urbana e o 
Secretário Municipal de Saúde, no exercício de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no § 4º do 
art. 4º do Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, 
RESOLVEM:

Art. 1º – Ficam autorizadas a retornar ao 
funcionamento as seguintes feiras permanentes pro-
movidas pelo Poder Executivo que foram suspensas 
por força das medidas temporárias de prevenção à 
epidemia da covid-19:

I – Feira de Arte, Artesanato e Produtores 
de Variedades da Avenida Afonso Pena;

II – Feira de Bebidas, Comidas Típicas e 
Antiguidades Tom Jobim da Avenida Carandaí;

III – Feira de Plantas e Flores Naturais da 
Avenida Carandaí;

IV – Feira da Praça Duque de Caxias;
V – Feira do Bairro Sagrada Família;
VI – Feira da Praça Comendador Negrão 

de Lima;
VII – Feira do Bairro Jaraguá;
VIII – Feira do Bairro Buritis;
IX – Feira do Bairro São Gabriel;
X – Feira da Praça Diogo de Vasconcelos.
Parágrafo único – As feiras descritas no 

caput deverão observar o disposto na Portaria Con-
junta GP/SMPU/SMSA nº 2, de 29 de janeiro de 2021.

Art. 2º – Fica revogada a Portaria Con-
junta GP/SMPU/SMSA nº 3, de 5 de março de 2021.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor em 
8 de maio de 2021.

Belo Horizonte, 6 de maio de 2021.

Adriana Branco Cerqueira
Chefe de Gabinete do Prefeito em exercício

Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana

Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA CONJUNTA GP/SMAICS Nº 6, 
DE 6 DE MAIO DE 2021.

Designa servidores para função operacio-
nal de fiscal de contrato e seu substituto. 

A Chefe de Gabinete do Prefeito em exer-
cício e Secretária Municipal de Assuntos Institucio-
nais e Comunicação Social, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando o disposto no Decreto nº 
15.185, de 4 de abril de 2013,
RESOLVE: 

Art. 1º – Ficam designados para a função 
operacional de Fiscal de Contrato e respectivo substi-
tuto, os seguintes servidores:

I – Christiane Jussara de Carvalho Mar-
ques, BM 100.502-0, Thiago Augusto Elias de Oli-
veira, BM 115.744-0, lotados na Coordenadoria de 
Atendimento Regional Barreiro;

II – Edilene Martins Costa, BM 42.874-8, 
e Cacilda Cézar da Silva, BM 115.220-1, lotadas na 
Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul;

III – Sônia Maria Bitencourt Ribeiro, BM 
33.467-0, e Paulo José Luciano, BT 000436, lotados 
na Coordenadoria de Atendimento Regional Leste;

IV – Lina Márcia Pimentel dos San-
tos, BM 44.881-1, e Luiz Lúcio da Conceição, BM 
32.040-8, lotados na Coordenadoria de Atendimento 
Regional Nordeste;

V – Clóvis Guimarães Neto, BM 72.770-

2, e Rogério Ribeiro Carvalho, BM 42.629-X, lo-
tados na Coordenadoria de Atendimento Regional 
Noroeste;

VI – Layla Solange Monteiro, BM 
118.055-8, e Simone Andere, BM 40.221-8, lotadas 
na Coordenadoria de Atendimento Regional Norte;

VII – Lúcio Tolentino Silveira, BM 
17.867-9, e Fátima Regina Leitão Pimentel, BM 
88.417-4, lotados na Coordenadoria de Atendimento 
Regional Oeste;

VIII – Fátima de Almeida S. Freitas, BM 
35.934-7, e Camila Poliane Rabelo Amaral Abreu, 
BM 110.531-9, lotadas na Coordenadoria de Atendi-
mento Regional Pampulha;

IX – Marisângela Nunes Duarte, BM 
83.190-9, e Bruno de Almeida Dias, BM 101.290-6, 
lotados na Coordenadoria de Atendimento Regional 
Venda Nova;

X – Rafael Cortezão de Mello, BM 
96.154-3, e Valdenir Nascimento de Souza, BM 
86.648-8, lotados na Secretaria Municipal de Assun-
tos Institucionais e Comunicação Social.

Art. 2º – Os fiscais designados no art. 
1º atuarão, no âmbito de suas respectivas coordena-
dorias e secretaria, na Ata de Registro de Preços do 
contrato com a Liquigás Distribuidora S/A, vinculada 
ao Pregão Eletrônico 005/2021, que tem como obje-
to a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
em botijões de 13Kg. Processo Administrativo nº 
04.000.053/21-25.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 
de abril de 2021.

Belo Horizonte, 6 de maio de 2021.

Adriana Branco Cerqueira
Chefe de Gabinete do Prefeito em exercício

Secretária Municipal de Assuntos Institucionais e 
Comunicação Social

EXTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA MODALIDADE 
OBRIGATÓRIO
PROCESSO: 01-145.149/18-61
CONCEDENTE: Município de Belo Horizonte/Sub-
secretaria de Gestão de Pessoas
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Sociedade Educacio-
nal Braz Cubas LTDA
OBJETO: Adequação do Acordo de Cooperação Téc-
nica às disposições da Lei Federal nº 13.709/2018, Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD)
PRAZO DE VIGÊNCIA: inalterado
DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA MODALIDADE 
NÃO OBRIGATÓRIO
PROCESSO: 01-145.147/18-36
CONCEDENTE: Município de Belo Horizonte/Sub-
secretaria de Gestão de Pessoas
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Sociedade Educacio-
nal Braz Cubas LTDA
OBJETO: Adequação do Acordo de Cooperação Téc-
nica às disposições da Lei Federal nº 13.709/2018, Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD)
PRAZO DE VIGÊNCIA: inalterado
DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

ATO DE REVOGAÇÃO

O Prefeito de Belo Horizonte revoga o ato 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 

E GESTÃO
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