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

DECRETO MUNICIPAL nll 042/2021 

Dispõe sobre a implementação de novas normas 

regulamentadoras da "Onda Roxa" instituída pelo Programa 

"Minas Consciente" do Estado de Minas Gerais, altera 

minimamente o Decreto Municipal 033/2021, e dá outras 

providências. 

O PREFIDO DO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal do Brasil, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a lei Orgânica do Município e, 

especialmente: 

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

a qual trata de medidas para enfretamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que a Deliberação do Governo do Estado de Minas Gerais, na qual determina 

que "os Municípios, no âmbito de suas competências, devem suspender todos os serviços, comércios, 

atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que não sejam essenciais nos termos desta 

deliberação". 

CONSIDERANDO a publicação de Deliberação Complementar do Comitê Estadual de 

Enfrentamento a Covid-19, que estabelece a prorrogação até o dia 04/04/2021 das medidas de 

enfretamento à Pandemia, contidas na Onda Roxa do Programa Minas Consciente e suas restrições; 

CONSIDERANDO que por determinação do Governador do Estado de Minas Gerais, todos os 

municípios deverão seguir as normativas estabelecidas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento a 

COVID-19 "Onda Roxa" do Plano Minas Consciente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DI! RIO VERMELHO 
CNPJ• 11.303..155/0001-99 

Alt. 1• - fKa prorroaado até o dia 05/ 04/2021 .ls mcdldils determinadas no Decreto Municipal n• PMRV 

033/2021- Onda ROJC~ do Pro,r.lm1 Min.is Corudentc, podendo ainda ser novamente .>ditado de acordo 

com os now.s mados ep4demi0lóg1cos e/ou determinação do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Alt. 21' • Att~•se o parágrafo 3•, do Art. 4•, do Decreto PMRV 033/2021 e passa a permitir o 

funoona~to e abertura, especificamente no sábado, dia 03/04/2121, dos supermercados e demais 

esta~leomentos similares, seguindo as restrições de prevenção e controle anteriormente 

estabelecidas. 

Art. 31 · As medidas determinadas neste Decreto terão vigência pelo período compreendido entre 01 de 

abril de 2021 e 05 de abril de 2021. 

Alt. 41 - Ficam inalteradas as demais medidas estabeJecldas no Decreto PMRV 033/2021. 

Art. 9 - A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto ficará a cargo 

dos órgãos de segurança pública, da equipe de Vigilância Sanitária e dos fiscais dos protocolos de 

enfre-ntamento à Covid-19, que poderão multar e/ou interditar os estabelecimentos 

Art. 69 - Os cas.os omissos neste Decreto serão apreciados e dirimidos pelo Chefe do Poder Executivo e 

as omissões poderão ser sanadas por meio de despacho seguido de Nota Circular, que terá efeito 

vinculante, desde que não contrarie disposições disciplinadas em normas superiores. 

Art. 79 - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação e revoga eventuais disposições em 

contrário. 

Rio Vermelho, 31 de março de 2021. 

Mar e @..i~ Dayrell de Oliveira 
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