SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ORIENTAÇÃO SMASAC/SUSAN Nº 001/2020
Belo Horizonte, 05 de maio de 2020.
ASSUNTO: Dispõe sobre orientações complementares e específicas às unidades e serviços de
segurança alimentar e nutricional para de prevenção ao contágio do COVID-19.
A Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, em conjunto com a
Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação
adequada e dá outras providências.
Considerando o disposto no Decreto Nº 17.298, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito
do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus – COVID-19.
Considerando o disposto na Portaria SMASAC Nº 036, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas temporárias para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania.
Considerando a Portaria SMPOG Nº 014, de 09 de abril de 2020, que regulamenta a prestação de
serviços na modalidade de sobreaviso e teletrabalho a que se refere o art. 3o do Decreto no 17.298, de
17 de março de 2020, e dá outras providências.
Considerando o disposto no Decreto Nº 17.329, de 8 de abril de 2020, que altera o Decreto nº
17.298, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e
de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.
Considerando o disposto no Decreto Nº 17. 332, de 16 de abril de 2020, que torna obrigatório o uso
de máscaras, restringe o acesso de clientes em estabelecimentos comerciais durante a Situação de
Emergência em Saúde Pública no Município e dá outras providências.
1. Orienta as medidas gerais para o funcionamento especial de todas as unidades e serviços de
segurança alimentar, inclusive os executados em parceria ou em regime de concessão de uso de
espaço público, conforme estabelecido nos arts. 8º e 9º da Portaria SMASAC nº 036, de 16 de
março de 2020:
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Os programas, projetos e serviços de segurança alimentar e nutricional são instrumentos de políticas
públicas garantidoras do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) preconizado pela Lei
11.346/2006 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e considerados serviços essenciais
neste período de pandemia, contribuem para proteção social e a integralidade de atendimento às
pessoas em situação de vulnerabilidade.
1.1. Das medidas de proteção aos/as trabalhadores/as:
- Todos/as os/as trabalhadores/as devem zelar pelos cuidados com a higiene, a saber: lavar as mãos
usando água e sabão com maior frequência que de costume; Usar álcool em gel sempre que possível;
Não tocar os olhos, boca e nariz sem higienizar as mãos; Não compartilhar alimentos e utensílios;
Evitar proximidade com outras pessoas, respeitando o distanciamento mínimo de 01 (um) metro,
especialmente com as que apresentem sintomas respiratórios.
- Reforçar medidas de boas práticas para a manipulação de alimentos, higienização dos espaços,
equipamentos e mobiliário utilizado, assim como orientações específicas de prevenção contra o
COVID-19.
- Os/as profissionais com idade superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, pessoas com doenças
crônicas, como hipertensão, diabetes, pulmonares, cardíacas, renais e as comprovadamente
imunossuprimidas deverão afastar-se do trabalho presencial, podendo manter suas atividades por
meio do teletrabalho, quando possível. A comprovação da doença autoimune deverá se dar por meio
de relatório médico circunstanciado, que deverá ser entregue à chefia imediata.
- Em caso de apresentação de pelo menos dois sintomas gripais, conforme orientação da Secretaria
Municipal de Saúde (verificar anexos), o/a servidor/a deve ficar de sobreaviso, em casa, por no
mínimo 7 dias. Havendo evolução do quadro, deve procurar o sistema de saúde, e apresentar atestado
ou laudo médico.
- Em caso de confirmação de infecção pelo COVID-19, deve entrar em isolamento, conforme
orientações dos órgãos de saúde, e informar à chefia imediata.
- Considerando que o momento não possibilita a realização de capacitações presenciais, oficinas e
outras estratégias coletivas presenciais de disseminação de conhecimento, recomenda-se que
consultas nos canais oficiais de informação. Estes oferecem amplo conteúdo com normativas,
informações, vídeos, notas técnicas, entre outros. Sugerimos:
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/informacoes-sobre-coronavirus-covid-19
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus
https://saude.gov.br
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1.2. Do atendimento e serviços da gestão de segurança alimentar:
- Não haverá atendimento presencial na sede na Av. Afonso Pena, 342, Centro/BH até nova
orientação da Prefeitura de Belo Horizonte.
- As atividades dos agentes públicos prestadores dos serviços considerados não essenciais serão
executadas por meio de teletrabalho. Excepcionalmente, poderão exercer atividades presenciais os
servidores cuja atividade seja considerada imprescindível, conforme definição do titular do órgão ou
entidade.
- O GABINETE da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional irá trabalhar normalmente
das 09:00 às 18:00 horas em regime de teletrabalho, sendo que quaisquer comunicações devem ser
encaminhadas ao e-mail susan@pbh.gov.br e/ou ao e-mail direto das/os assessores, se for o caso.
- Poderão ser convocados a qualquer tempo, os servidores lotados na SUSAN, para atuarem nos
serviços de segurança alimentar e nutricional e saúde considerados essenciais, sendo garantida a
função.
2. Das orientações específicas para o funcionamento especial dos RESTAURANTES
POPULARES, conforme art. 12º, I da Portaria SMASAC nº 036, de 16 de março de 2020:
- Os Restaurantes Populares são equipamentos públicos que se caracterizam pela comercialização de
refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, a preços
acessíveis, servidas em locais apropriados de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar. São
destinados a oferecer refeições variadas à população que se alimenta fora de casa, prioritariamente às
pessoas em situação de vulnerabilidade.
2.1. Do funcionamento dos equipamentos:
- Diante da situação de emergência em saúde pública no município, os Restaurantes Populares
mantém o funcionamento como um serviço essencial à população. No entanto, a forma do
atendimento foi alterada, com o fechamento dos salões e as refeições servidas em embalagem
descartável entregues em ponto externo ao salão, evitando aglomerações nos locais.
- Os endereços, serviços e horários de atendimento em cada unidade são os seguintes:
a)
Restaurante Popular I - Herbert de Souza
Endereço: Avenida do Contorno, 11.484 – Centro
Funcionamento
7h às 8h – café da manhã
11h às 13h30 – almoço
17h às 18h30 – jantar
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b)
Restaurante Popular II – Josué de Castro
Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)
Funcionamento
7h às 8h – café da manhã
11h às 13h30 – almoço
17h às 18h30 – jantar
c)
Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco
Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova
Funcionamento: 11h às 13h30 – almoço
d)
Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos
Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro
Funcionamento: 11h às 13h30 – almoço
- A circulação dos usuários será permitida somente nas áreas externas e lavabos, vedado a circulação
nos salões de refeição e o uso dos banheiros.
- O Refeitório Popular João Bosco Murta Lages, situado na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
estará fechado conforme Decreto 17.298, de 17 de março de 2020, e os respectivos funcionários
remanejados para apoiar o atendimento nas outras unidades.
- Os Restaurantes Populares terão o seu atendimento ampliado para os finais de semana e feriados,
enquanto permanecer o período de isolamento social e as restrições ao comércio. O atendimento será
exclusivo à população em situação de rua.
- O atendimento com gratuidade a população em situação de rua se dá por meio do cadastro único formulário suplementar 2. Em virtude da medida de suspensão temporária do funcionamento de
serviços e unidades de assistência social que realizam e atualizam o cadastro no CadÚnico, em
função da situação excepcional de saúde pública durante o período de pandemia, excepcionalmente,
por meio da orientação conjunta SUSAN/SUASS 001/2020 fica autorizado o encaminhamento pelos
serviços socioassistenciais, por meio de formulário timbrado de “encaminhamento de assistência
social” devidamente assinado por equipe técnica.
2.2. Da oferta das refeições:
- O serviço de café da manhã contará com alimento pronto, servido para consumo imediato, envolto
em guardanapo e bebida em copo descartável.
- O almoço e jantar serão servidos exclusivamente em embalagem descartável (“marmitex”).
- Será facultado ao usuário solicitar refeição sem carne, vedada a substituição por ovo, devido a alta
perecibilidade esse alimento não deve ser acondicionado.
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- Não será disponibilizada sobremesa.
- A distribuição de talheres será mediante solicitação.
- A oferta de almoço em marmitex nos finais de semana e feriados será com preparação de prato
único, ocorrerá em um dos equipamentos e será distribuída pela guarda municipal, utilizando os
endereços dos Restaurantes como referência.
3. Das orientações específicas para o funcionamento especial do serviço de ASSISTÊNCIA
ALIMENTAR, conforme art. 12, II da Portaria SMASAC nº 036, de 16 de março de 2020:
- A assistência alimentar garante acesso regular e permanente à alimentação saudável a todos os
alunos matriculados na rede municipal de educação, pública e conveniada, e também aos públicos
atendidos nas unidades de acolhimento institucional parceirizadas (abrigos, instituições de longa
permanência para idosos e de moradores em situação de rua). A gestão planeja, compra e distribui os
gêneros alimentícios; monitora a produção diretamente nas unidades; desenvolve ações de supervisão
alimentar e orientação nutricional.
3.1. Da gestão de gêneros alimentícios
- Os serviços de planejamento e aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis ficam
mantidos, bem como o monitoramento do estoque e dos saldos de empenhos e contratuais, as
conferências e emissão de documentos para abertura de processos de pagamentos.
- Os serviços de logística e controle de qualidade no depósito central de gêneros alimentícios da
SUSAN ficam mantidos, com distribuição regular de gêneros alimentícios para as unidades de
acolhimento institucional e também para a Defesa Civil, visando o atendimento das famílias em
situação emergencial, com atuação de equipe mínima, sem prejuízo das ações.
- Ficam suspensas as entregas de gêneros alimentícios para unidades educacionais da rede própria e
parceira enquanto permanecer a suspensão das aulas. Os gêneros armazenados nas unidades serão
avaliados de acordo com a perecibilidade e a data de validade e por meio de orientação técnica às
unidades, será autorizada a doação, de acordo com a resolução 02/2020 do Fundo Nacional de
Desenvolvido da Educação - FNDE.
- Por meio de ação intersetorial com a Secretaria Municipal de Educação (SMED) e com a
Subsecretaria Municipal de Modernização da Gestão (SUMOG), poderão ser organizados
treinamentos remotos no Sistema de Gestão da Assistência Alimentar (SIGAA), de modo a dar
continuidade à implantação do sistema nas unidades educacionais próprias e parceiras do município.
3.2. Da supervisão alimentar
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- Em caso de dúvidas no âmbito da produção das refeições, recebimento e armazenamento dos
gêneros alimentícios, a coordenação das unidades socioassistenciais poderão entrar em contato com a
supervisora de alimentação de referência para a unidade.
- As supervisoras de alimentação continuarão auxiliando a direção ou coordenação das unidades
escolares e rede parceira, quanto aos cuidados no armazenamento dos gêneros alimentícios e demais
ações excepcionais que se fizerem necessárias.
3.3. Da assistência alimentar emergencial
- Enquanto permanecer o período de quarentena, a SMASAC/SUSAN por meio da Diretoria de
Assistência Alimentar, em ação intersetorial com as Secretarias de Planejamento, Orçamento e
Gestão e de Planejamento Urbano, realizará a entrega de cestas básicas para as os responsáveis de
alunos matriculados na rede municipal e parceira e famílias em situação de vulnerabilidade, a partir
de cadastros já existentes no município.
- As cestas de alimentos serão entregues diretamente por meio de rede de supermercados
credenciados pela prefeitura, em lojas específicas, referenciadas de acordo com a proximidade do
endereço dos/as beneficiários/as.
- Para se informar sobre a retirada das cestas (data, período e local), o/a beneficiário/a deve realizar
consulta no Portal PBH, usando o primeiro nome e o CPF do/a responsável pelo cadastro. Para
retirada, a/o responsável deverá apresentar um documento oficial com foto, incluindo o número de
CPF.
4. Das orientações específicas para o funcionamento especial do PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EMERGENCIAL - PAAN, conforme art.
12º, V da Portaria SMASAC nº 036, de 16 de março de 2020:
- O PAAN é destinado a famílias e indivíduos que vivenciam contexto de extrema pobreza. Consiste
na oferta de provisão alimentar, para garantia do acesso dessas famílias ou indivíduos a alimentos
básicos. A montagem e entrega das cestas são realizadas por meio de uma ação articulada entre a
Diretoria de Assistência Alimentar e o Banco de Alimentos. Além disso, há acompanhamento sócio
familiar dos serviços que integram o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e outras políticas
públicas, com ações complementares.
4.1. Do atendimento em contexto de isolamento social:
- O atendimento restringir-se-á ao acesso a gêneros alimentícios pelas famílias já beneficiárias,
conforme regulamento do Programa.
- As cestas de alimentos serão entregues diretamente nos territórios de vivência, por meio de rede de
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supermercados credenciados pela prefeitura, conforme informações publicadas no portal PBH.
- Todas as famílias cadastradas serão contempladas mensalmente com a provisão da cesta básica,
enquanto permanecer a situação de emergência em saúde decretada no município.
- Para se informar sobre a retirada das cestas (data, período e local), o/a beneficiário/a deve realizar
consulta no Portal PBH, usando o primeiro nome e o CPF do/a responsável pelo cadastro. Para
retirada, a/o responsável deverá apresentar um documento oficial com foto, incluindo o número de
CPF.
- As equipes de referência do SUAS/BH, deverão disseminar segurança às famílias, e informá-las da
estratégia de proteção à vida e à prevenção do contágio na cidade, e em especial, da provisão da cesta
básica mais próximo à sua residência, via rede de supermercados, seguindo as orientações
disponibilizadas no Portal PBH.
5. Das orientações específicas para o funcionamento especial do BANCO DE ALIMENTOS
conforme art. 8º, IV da Portaria SMASAC nº 036, de 16 de março de 2020:
- O Banco de Alimentos atua na promoção do direito humano à alimentação adequada e no combate
ao desperdício de alimentos. O serviço consiste na coleta, em rede cadastrada de supermercados e
sacolões alimentos que perderam o valor comercial, mas que ainda estão adequados ao consumo
humano, em sua maioria frutas, verduras e legumes. Os alimentos são selecionados por uma equipe
técnica e destinados às instituições sem fins lucrativos cadastradas, que produzem e distribuem
refeições gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como eixo
complementar, desenvolve ações de formação, voltadas para a educação alimentar e nutricional e o
consumo consciente.
5.1. Do atendimento regular:
- Fica mantido o serviço de doação de gêneros alimentícios para as instituições socioassistenciais
credenciadas, com agendamento prévio e escala.
- As coletas de doações em sacolões, supermercados e padarias serão mantidas, de acordo com o
número e demanda de instituições socioassistenciais credenciadas.
- As instituições beneficiárias devem reduzir a equipe de coleta ao mínimo possível, limitada ao/a
motorista e 01 (um) carregador/a e reforçar as medidas de boas práticas para a manipulação de
alimentos, assim como as medidas de prevenção ao COVID-19.
5.2 Do atendimento emergencial:
- Em virtude da pandemia do COVID-19, o Banco de Alimentos amplia modalidade de atendimento,
em caráter emergencial e excepcional, com a doação de alimentos para instituições que não
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produzem refeições, mas atendem famílias em situação de vulnerabilidade social do município de
Belo Horizonte, como forma de contribuir com a segurança alimentar e nutricional em contexto de
quarentena.
- A solicitação para atendimento emergencial deve ser enviada através do e-mail
bancodealimentos@pbh.gov.br com as seguintes informações: CNPJ da instituição/associação
responsável pelo repasse dos alimentos, e relação de atendidos, preferencialmente com nome, data de
nascimento e CPF e justificativa da necessidade do atendimento.
- Para o recebimento das doações é necessário retirar os alimentos na sede do Banco de Alimentos no
Bairro Padre Eustáquio, Rua Tuiuti, 888. É necessário também levar caixas para acondicionamento
seguro e adequado dos alimentos e na primeira coleta o responsável pela instituição receberá as
orientações sobre a origem dos alimentos, higiene e boas práticas de manipulação.
- A coleta dos grupos, comunidades e instituições credenciadas de forma emergencial em virtude da
Pandemia, deve ocorrer sempre com a presença de um representante da organização.
- Além das doações recebidas e coletadas nas instituições cadastradas, o Banco recebe doações
diretamente no equipamento, de empresas, grupos e pessoas físicas.
6. Das orientações específicas para o funcionamento especial dos EQUIPAMENTOS E
PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO de alimentos considerados essenciais ao abastecimento
alimentar, conforme art. 12º, inciso VI da Portaria SMASAC nº 036, de 16 de março de 2020:
A SUSAN coordena e executa programas que integram o sistema de comercialização e abastecimento
de alimentos do município, como forma de promoção e acesso ao consumo de alimentação saudável.
São eles:
O DIRETO DA ROÇA, com comercialização direta de produtores da agricultura familiar da
região metropolitana aos consumidores, evitando atravessadores e garantindo preços justos
para ambos;
As FEIRAS MODELOS, com comercialização de comidas típicas e bebidas, acompanhando
tendências de consumo da “gastronomia de rua” alinhada à alimentação saudável;
As FEIRAS LIVRES, com oferta de diversos produtos, principalmente hortifrutigranjeiros,
biscoitos e peixes;
As FEIRAS DE ORGÂNICOS, com comercialização de hortaliças, frutas e cereais cultivados
segundo os princípios da agricultura orgânica, por produtores rurais da região metropolitana e
suas formas associativas;
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Os SACOLÕES ABASTECER, com oferta de produtos alimentícios, especialmente
hortifrutigranjeiros, com 20 itens cujos preços são controlados pela Secretaria;
Os MERCADOS MUNICIPAIS, que se destacam como espaços de sociabilidade,
compartilhamento de saberes e de tradições culturais, principalmente a culinária. Contam com
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, restaurantes, mercearias, biscoiterias, laticínios,
floriculturas, produtos naturais, temperos, jornais, revistas, presentes, loterias e varejo em
geral.
6.1. Das medidas de proteção às pessoas, permissionários/as e consumidores/as:
- Os/as permissionários/as devem zelar pelas orientações gerais indicadas na seção 1, relacionadas à
higienização, distanciamento social, isolamento do grupo de risco e quarentena nos casos indicados.
- Os/as permissionários/as devem disponibilizar, sempre que possível, meios de higienização
adequados a todos as/os clientes.
- Orientar as/os consumidoras/es sobre a necessidade da higienização dos alimentos antes de
consumi-los, o que pode ser realizado por meio de solução clorada com água sanitária própria para
uso em alimentos e na proporção indicada na rotulagem do produto.
- Higienizar as mãos antes de qualquer contato com o alimento. Quando não dispuser de água e sabão
no local da feira, orienta-se o uso de álcool a 70%.
- Garantir que dinheiro e alimento não sejam manipulados pela mesma pessoa, priorizando o uso de
cartões.
6.2. Do funcionamento dos equipamento de comercialização :
- Ficam suspensas as atividades das FEIRAS MODELO. Os demais programas mantêm seu
funcionamento.
- No caso das FEIRAS, deverão manter a distância mínima de 02 (dois) metros entre as barracas e
limitar o atendimento a um/a consumidor/a por vez, sendo o alimento manipulado pelas/os feirantes
ou prepostos.
- Fica proibido a prova de alimentos, in natura ou processados, em todos os equipamentos de
comercialização vinculados a subsecretaria, enquanto permanecer a situação de emergência em saúde
decretada no município.
- É obrigatório o uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos,
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assim como equipamentos e estabelecimentos comerciais e de serviços no Município, conforme
disposto no DECRETO Nº 17.332, DE 16 DE ABRIL DE 2020. Os estabelecimentos deverão
impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara ou cobertura
sobre o nariz e a boca.
- No caso dos MERCADOS e SACOLÕES ABASTECER, limitar a entrada de consumidores/as, de
acordo com o DECRETO Nº 17.332, DE 16 DE ABRIL DE 2020, para no máximo uma pessoa a
cada treze metros quadrados de área de venda, sem prejuízo das demais medidas de prevenção ao
contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa à COVID-19 já adotadas.
- Ficam alterados os pagamentos de uso de logradouro e/ou espaço público para a prática de atividade
de abastecimento e comercialização de alimentos licenciados pela Política de Segurança Alimentar
no município de Belo Horizonte, proporcionalmente ao período de prevenção da pandemia do
COVID-19, e enquanto este durar, conforme período emergencial definido nos Decretos n. os
17.298/2020 e 17.325/2020, de acordo com instrumento específico que deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município- DOM.
6.3. Do apoio e assistência técnica:
- A equipe da Gerência de Apoio ao Sistema de Abastecimento e Comercialização (GEASC) ficará
em plantão para atendimento telefônico pelo telefone (31) 98676-2177, de segunda à sexta-feira, em
horário reduzido de 09:00 às 17:00 horas. Podem também ser enviadas mensagens para o endereço
eletrônico: geasc@pbh.gov.br.
- No caso dos Programas DIRETO DA ROÇA e FEIRA ORGÂNICA, solicitar informações também
ao técnico da Emater, prestador de serviços na GEASC, pelo telefone (31) 98617-9671, de segunda à
sexta-feira, em horário reduzido de 09:00 às 17:00 horas.
7. Das orientações específicas para o funcionamento especial das UNIDADES PRODUTIVAS
COLETIVAS E COMUNITÁRIAS de agricultura urbana, cuja função principal seja a
garantia do alimento para consumo às famílias, conforme art. 12º, VII da Portaria SMASAC nº
036, de 16 de março de 2020:
A SUSAN fomenta a implantação e manutenção de sistemas agroecológicos por meio da doação de
insumos e da capacitação técnica, com objetivo de promover segurança alimentar e nutricional, a
ação coletiva, a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e o desenvolvimento local
sustentável, especialmente por meio do uso de vazios urbanos em unidades de produção
agroecológica.
São considerados Sistemas Agroecológicos os diversos tipos de cultivos e manejos (hortaliças,
frutíferas, agroflorestas, espécies anuais, medicinais, aromáticas, condimentares, PANCs, flores,
compostagem, etc) e criação de animais realizados de forma integrada e com base nos princípios da

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

agroecologia.
7.1. Das medidas de proteção aos/as produtores/as:
- As/os agricultoras/es e demais públicos atendidos devem seguir as orientações gerais indicadas na
seção 1 relacionadas à higienização, distanciamento social, isolamento do grupo de risco e
quarentena nos casos indicados.
- Manter apenas as atividades mínimas de manutenção das unidades produtivas, organizando escalas
de trabalho sendo proibido reuniões e aglomerações de pessoas.
- Garantir que dinheiro e alimento não sejam manipulados pela mesma pessoa, no caso de venda de
alimentos.
- As/os agricultoras/es e demais públicos atendidos devem zelar pela correta higienização dos
alimentos antes de consumi-los, o que pode ser realizado por meio de solução clorada com água
sanitária própria para uso em alimentos na proporção indicada na rotulagem do produto.
7.2. Da assessoria técnica:
- Solicitar atendimento à equipe da Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana (GEFAU),
restrito à assessoria técnica remota e ao fornecimento de insumos agrícolas essenciais, por telefone,
diretamente com a/o técnica/o que normalmente presta atendimento à unidade produtiva ou pelo
telefone (31) 98868-3995, de segunda à sexta-feira, em horário reduzido de 09:00 às 17:00 horas.
Podem também ser enviadas mensagens para o endereço eletrônico: gefau@pbh.gov.br;

PROTEJA-SE

contra o CORONAVÍRUS

Cuidados com a higiene evitam a transmissão de doenças

1m

Lave as mãos,
utilizando água e
sabão, com maior
frequência que de
costume.

Use álcool em gel
sempre que possível.

Não toque os olhos,
a boca e o nariz sem
higienizar as mãos.

Não compartilhe
alimentos e
utensílios.

Evite proximidade
(menos de um metro)
com pessoas que
apresentam sintomas
respiratórios.

PRATIQUE A ETIQUETA DE TOSSE

Ao tossir ou espirrar, cubra sempre a boca com um lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos.
Jogue o lenço no lixo após o uso e higienize as mãos.

Mantenha o seu cartão de vacina sempre em dia.

Pessoas com febre, tosse, dor de garganta, coriza e obstrução
nasal devem evitar locais fechados e com aglomerações.
Procure o centro de saúde mais próximo.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS • COVID-19
EM BELO HORIZONTE

NESTE LOCAL, É OBRIGATÓRIO
O USO DE MÁSCARA OU COBERTURA
SOBRE O NARIZ E A BOCA.
ORIENTAÇÕES PARA USO ADEQUADO
• Não compartilhe sua máscara com ninguém; ela é de uso individual.
• Coloque-a com cuidado para cobrir a boca e o nariz e ajuste-a sobre o rosto.
• Evite tocá-la durante o uso, especialmente na rua.
• Lave bem as mãos imediatamente ao chegar em casa, antes de retirá-la.
• Remova a máscara pelos elásticos ou tiras, sem tocar na parte da frente.
• Troque-a em caso de sujeira ou umidade.
• Lave-a com uma solução de água potável e água sanitária.
• Descarte-a quando o material apresentar deterioração ou
funcionalidade comprometida.
Essas são importantes orientações de autoproteção e manuseio da máscara, em caso de dúvidas acesse pbh.gov.br/coronavirus

O uso de máscara não substitui outras medidas de prevenção.

A LOTAÇÃO MÁXIMA deste local é de
pessoas,
ao mesmo tempo. Base de cálculo: uma pessoa a cada 13 m2 de área de venda.
Norma estabelecida pelo Decreto Municipal No 17.332, de 16/4/20. Orientações sobre uso de máscaras fornecidas pelo Ministério da Saúde.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS • COVID-19
EM BELO HORIZONTE

TENHO SINTOMAS.
O QUE FAZER?
CORIZA + DOR DE GARGANTA + FEBRE + TOSSE SECA + FALTA DE AR

PROCURE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA
USANDO MÁSCARA OU ALGUMA PROTEÇÃO PARA O ROSTO (LENÇO, POR EXEMPLO).

CORIZA + DOR DE GARGANTA + FEBRE + TOSSE SECA

PROCURE UM POSTO DE SAÚDE
USANDO MÁSCARA OU ALGUMA PROTEÇÃO PARA O ROSTO (LENÇO, POR EXEMPLO).

CORIZA + DOR DE GARGANTA + FEBRE

FIQUE ALERTA EM CASA
CORIZA + DOR DE GARGANTA

FIQUE EM CASA

Para saber mais sobre medidas
de prevenção ao COVID-19
acesse: pbh.gov.br/saude

A PREFEITURA
DE BELO HORIZONTE
ESTÁ ENTREGANDO
CESTAS BÁSICAS.
VEJA QUEM TEM DIREITO
 amílias de alunos da Rede Municipal de Educação
F
de Belo Horizonte (ensino fundamental e educação
infantil, inclusive creches comunitárias);
Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
de Belo Horizonte (matrícula ativa em 2020);
Famílias cadastradas no CadÚnico até o dia
31/3/2020 e que tenham renda familiar de até
meio salário mínimo por pessoa;
Famílias residentes em vilas, favelas, ocupações
urbanas e conjuntos habitacionais inscritas
no CadÚnico, no Sistema SUS-BH ou em programas
e cadastros da Urbel;
Beneficiários do Programa Bolsa Moradia;
Ambulantes licenciados pela Secretaria Municipal
de Política Urbana;
Camelôs com deficiência licenciados;
Trabalhadores informais licenciados em shoppings
populares;
Engraxates e lavadores de carro cadastrados
pela Secretaria Municipal de Política Urbana;
Carroceiros cadastrados pela BHTrans;
Catadores de materiais recicláveis, avulsos e
cooperados, cadastrados pela SLU ou Associação
dos Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT);
Agricultores urbanos cadastrados
pela Subsecretaria de Segurança Alimentar;
Povos e comunidades tradicionais;
Pessoas com medidas protetivas acompanhadas
pela Subsecretaria de Direito e Cidadania;
Permissionários do serviço de transporte
suplementar (pessoas físicas) cadastrados pela
BHTrans;
Trabalhadores do transporte escolar cadastrados
pela BHTrans.

FIQUE EM CASA SE PUDER. USE MÁSCARA SE PRECISAR SAIR.

VEJA COMO RECEBER
Só existem dois canais oficiais para orientação
sobre o direito a cestas básicas gratuitas.

ACESSE E CONFIRA
Para famílias em situação de
vulnerabilidade social:

cestabasica.pbh.gov.br
Para famílias de estudantes da
rede municipal de educação:

cestaestudande.pbh.gov.br

Esta é uma importante medida adotada pela
Prefeitura que vai beneficiar cerca de 1,5 milhão
de pessoas no combate ao novo coronavírus,
reduzir impactos na queda da renda familiar
e ajudar diversas famílias em situação de
vulnerabilidade social, para que possam ficar
em casa e se proteger contra a Covid-19.

LAVE AS MÃOS PELO MENOS 6 VEZES AO DIA.

A PLATAFORMA INDICARÁ SE A
PESSOA DEVE RETIRAR:
• CESTA BÁSICA
• CESTA BÁSICA E O KIT HIGIENE
• SOMENTE O KIT HIGIENE
Caso de famílias que têm filhos na Rede Municipal
de Ensino e já receberam a cesta básica em
substituição à alimentação escolar.

AO CHEGAR NO SUPERMERCADO
COMO SE IDENTIFICAR PARA
RETIRAR OS PRODUTOS:
Na loja, o responsável pelo cadastro deve
apresentar o RG com CPF (ou um
documento oficial com foto e o CPF) e
assinar um recibo. Em situações
excepcionais, caso o responsável pelo CPF
identificado no cadastro esteja
impossibilitado de retirar os produtos,
outra pessoa poderá retirar desde que
apresente procuração simples (não sendo
necessária a autenticação em cartório), os
documentos originais do beneficiário e os
seus respectivos documentos.

O QUE VEM NA
CESTA BÁSICA?
5 kg de arroz, tipo 1;
5 kg de açúcar cristal;
2 kg de feijão carioca, tipo 1;
1 kg de fubá de milho;
500 g de macarrão parafuso
massa com ovos;
500 g de macarrão espaguete
massa com ovos;
1 kg de sal refinado;
1 frasco de óleo de soja (900 ml);
1 kg farinha de mandioca;
2 pacotes de leite em pó (400 g cada);
1 lata de extrato de tomate (350 g);
1 lata de sardinha (250 g)

O QUE VEM NO
KIT DE HIGIENE?

PRAZOS

8 sabonetes corporais

Se o beneficiário perdeu o prazo
estipulado no sistema, ele poderá retirar
a cesta na loja indicada até o dia 30 de
cada mês.

10 sabões em barra multiuso

2 litros de cloro concentrado
para diluição

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

Os supermercados não possuem as informações sobre o cadastro.
A consulta deve ser feita exclusivamente pela internet em

cestabasica.pbh.gov.br

