
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 18.303.255/0001-99 

DECRETO N.0 :007/2021 DE 08 (OITO) DE JANEIRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO 
DAS MEDIDAS ATINENTES AO 
PLANO MINAS CONSCIENTE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERMELHO (MG), no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, em cumprimento às 

regulamentações pertinentes, e ainda, 

CONSIDERANDO a pandemia de Coronavirus (COVID-19) reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde, assim como a identificação, notificação e confirmação 

de casos em diversos países, no Estado_,de Minas Gerais e neste Município de Rio 

Vermelho; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº. 47.891/2020 editado pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

causada pelo agente Coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Município de Rio Vermelho (MG) decretou calamidade na 

saúde pública em decorrência do agente coronavírus, segundo Decreto 030/2020, 

devidamente reconhecido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, perdurando o 

mesmo até o dia 31 de dezembro; 

CONSIDERANDO a adesão do Município de Rio Vermelho ao "Programa Minas 

Consciente", confonne Decreto Municipal nº. 036/2020, oriundo da Deliberação do 

Comitê Extraordinário COVID-19 n.º: 39 de 29 de abril de 2020, com a final~ 
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orientar e apoiar os municípios nas ações de enfrentarnento da pandemia COVID-19 e 

de restabelecimento. de modo seguro e gradual , das atividades econômicas no território 

do Estado; 

CONSIDERANDO que a necessidade de regulamentar o funcionamento dos 

estabelecimentos ou atividades privadas, reconhecendo-os essenciais à estabilidade 

socioeconômica e à garantia de mínima eficiência, receptividade e sustentação sociais 

das medidas sanitárias de enfretamento ao Covid-19 no Município de Rio Vermelho; 

CONSIDERANDO especialmente a competência dos entes federados na 

regulamentação de medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19, reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal em data pretérita, cujo qual estabeleceu como 

competente para adoção das medidas sanitárias ante a realidade local; 

CONSIDERANDO que o município de Rio Vermelho está vinculado a região 

Macrocentro de Minas Gerais e Microrregião de Guanhães e, para esta Micro, o Estado 

manteve nos últimos dias a classificação para a Onda Amarela do novo Programa Minas 

Consciente; 

CONSIDERANDO que o município de Rio Vermelho também se enquadra nas 

particularidades para a permanência na ONDA AMARELA, observada as 

especificidades de quantitativos de casos confirmados de COVID até o momento e as 

demais características estabelecidas no novo formato do Plano· 
' 

CONSIDERANDO que o Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronav írus - COVID 19, di ante de todo o cenário acima elencado, procedeu e 

recomendou novas deliberações no âmbito do Município de Rio Vermelho. 

DECRETA: 

Art. 1 º. Fica AUTORIZADO o fun cionamento dos estabelecimentos 

comerc iais, no âmbito do município de Rio Vermelho, que se enquadram na ONDA 
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AMARELA do Programa Minas Consciente, permitindo a abertura de serviços não 

essenciais, como: 

1. - Bares (consumo no local); 

II . - Autoescolas e cursos de pilotagem; 

III. - Salões de beleza e atividades de estética; 

IV. - Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 

V. - Papelarias, lojas de livros, discos e revistas; 

VI. - Lojas de roupas, bijuterias, jóias, calçados, e artigos de viagem; 

VII. - Comércio de itens de cama, mesa e banho; 

VIII. - Lojas de móveis e lustres; 

IX. - Imobiliárias; 

X. - Lojas de departamento e duty free; 

XI. - Lojas de brinquedos; 

XII. - Academias (com restrições); 

XIII. - Agências de viagem; 

Art. 2º. A adoção do disposto pelo aiiigo 1 º do presente Decreto ficam condicionadas a 

adoção dos empregadores, trabalhadores, alunos e cidadãos no Protocolo de Orientações 

do Plano Minas Consciente e quanto aos critéri os de proteção, limpeza, higienização, 

flu xo, di stância e outros estabelecidos no respectivo documento, o qual faz parte 

integrante do presente Decreto . 

Art. 3º. As Reuniões em igrejas, templos e entidades religiosas - deverão ter seu 

funcionamento respeitando a distancia mínima de 02 metros entres as pessoas e limitado 

ao publico máx imo de 30 pessoas com uso obrigatório de mascaras por todos e durante 
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todo o período. 

Art. 4° - Fica determinado a SUSPENSÃO dos Alvarás de Localização e 

Funcionamento - ALFs- emitidos para realização de atividades com potencial de 

aglomeração de pessoas, ou seja, impedido está o seu funcionamento, em razão da 

Situação de Emergência em Saúde Pública, especialmente para: 

1 - Clubes de serviço e de lazer; 

II - Eventos e competições esportivas de qualquer modalidade; 

Art. 5°. Esta VEDADA a realização de eventos, com potencial de aglomeração, público 

ou privada no âmbito do território do município de Rio Vermelho. 

Art. 6°. As medidas contidas no presente Decreto serão reavaliadas em conformidade 

com o estabelecido pelo Plano Minas Consciente e evolução da COVID-19. 

Art. 7°. Dê-se ampla divulgação do presente Decreto. 

Art. 8°. Revogam-se as disposições contrárias. 

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário e produzindo seus efeitos a partir do dia 09 (nove) de janeiro 

de 2021. 

Rio Vermelho (MG), 08 (oito) de janeiro de 2021. 
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