
PREFEITURA MUNICIPAL DE RI.O VERMELHO 
CEP 39170-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

DECRETO N. º: 21 DE 12 (DOZE) DE FEVEREIRO DE 2021. 

"Dispõe sobre medidas adicionais e temporárias 

para fins de enfrent~n} e·r1to à- pandemia COVID-19 
-- . -- ~' . 

no ãr:nbitQ do Munic(pi_o de.Rio Vermelho/MG." 
~, : ,1r. - - • 

,O ~refeito M..Q.n'.lcipal -de "Rio Vermelho(MGf no ~i!? das atribuiçõ~s que lhe 

confere a ~e~prgãnicá Muriicipal, em êumpr.iménto às. r-ej~lamentaçõ~s pertinentes, e 

ainda, 

CONSIÕERA~DO os termos qa pq,rtaria nº 1881GM/MS, de. 03 de feverêiro de 2020, 
que declara _Emergência •:e1J1 _: Saúde Públic! .. d~ ~i:nportãnisia "Nacional (ESPIN) em 
decorrência·d~ lnfe'cção ·Hurriana peJo novo Core.navirus (COVID-19); -

CONSIDERANDQ ~.§...disposiçõe~ da Lei Federal nº 13.979. de OG de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as-medidas para .erifreritamento da emergência de saúde pública de 

i -
importância internaçioriàl decorrente do Coronavirus (ÇOVID-19); . -, - . 
CONSIDERANDO a necessidade ·de medidas '.de prot eção por toda sociedade para o 
enfrentamento da emergência de saúde, públlEa_detorrente do Coronavirus (COVID-
19); . -

CONSIDERANDO a adesão do Município de Rio Vermelho ao "Programa Minas 
Consciente", conforme Decreto Municipal n2• 036/2020, oriundo da Deliberação do 
Comitê Extraordinário COVID-19 n.º: 39 de 29 de abril de 2020, com a finalidade de 
orientar e apoiar os municípios nas ações de enfrentamento da pandemia COVID-19 e 
de restabelecimento, de modo seguro e gradual, das atividades econômicas no 
território do Estado; 

DECRETA: 
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Art. 12 - Ficam proibidas, no período de 11 a 21 de fevereiro a utilização de praças e 
outros locais públicos para a prática de atividades carnavalescas coletivas ou 
individuais que gerem aglomeração de pessoas. 

Art. 22 - O estabelecimento que cooperar para o descumprimento do art. 12 terá seu 
alvará de localização e funcionamento suspensos. 

Art. 32 - Veículos ou instrumentos sonoros mecânicos ou eletrônicos que forem 
utilizados para a prática descrita no art. l~·serão apreendidos. 

Art.42 - O descumprimento do disposto neste decreto acarretará a responsabilização ' 
administrativa, civil e penal nos termos da legislação aplicável. 

Parágrafo único - enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, o 
agente m~nicipal fica autorizado a reGolher o AÍvará de LocaÍização e Funci~namento 
dos estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto neste decreto. 

Art. 52 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçã~. 

Rio Vermelho, 12 de fevereiro de 2021. --~ 

PÇA. NOSSA SENHORA DA PENA, 380 - FONE: (33) 3436-13.61 / 3436-1269 - FAX: (33) 3436-l276 

www.pmriovermelhomg.com.br 


