PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO
CEP 391 70-000 • ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO MUNICIPAL nV 046/202 1

Dispõe

sobre

a

Implementação

de

novas

normas

regulamentadoras da " Onda Roxa" instituída pelo Programa
"M inas Consciente" do Estado de Minas Gerais, amplia seu
período vigência no ãmblto do Municlpio de Rio Vermelho,
altera o Decreto Municipal n2 033/2021 , e dá outras
providências''.

O PREFEITO 00 MUNICÍPIO OE RIO VERM ELHO/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Constituição Federal do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, l ei Orgânica do Município

e,

especialmente:

CONSIDERANDO a lei Federal nV 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento de emergência de saúde pública de lmportãncia lnternacio.nal decorrentes do
Coronavirus, bem como o disposto em seu Decreto Regulamentar nv. 10.282, de 20 de março de 2020,
que trata notadamente da definição dos serviços públicos essenciais e as at ividades e_ssenciais, ademais
de outras normas derivadas;
CONSIDERANDO que o artigo 19 , § 29 , da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nv 130 do
Governo do Estado de M inas Gerais, publicada no dia 03 de março de 2021 e alterada pela Deliberação
nV 136, de 10 de março de 2021, bem como pela Deliberação nv 138, de 16 de março de 2021, no qual
estabeleceu que a " Onda RoKa" deve ser implementada em todas as regiões do Estado de Minas Gerais,
Independentemente da adeslo do Munidplo ao Plano MlnilS Consciente;
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CONSIDERANDO quP i.1\ D~ltbrrntõu r·efcmtas nu pnr~grafo a1'1nrlor dcumnln;ur, que "os M unicípios,

no 3mbho de ,ua) compct~ncltu, devem ,u1pandar v/ou r1u trlngh todos ios ser.,lç0, com6rclo,,
ativldadM ou e..rnprccndlmcntoi, pUb11cos ou prfv.td!os, quo nlo ,ejam c.uunclalJ'',
CONSIDERANDO • oubllcação de Oellbcrapo Compl•montar do Comlt~ Est~du•I de Enfrenum•nto •
Covi<l-19 que estabelece M vJme ntc a prorrogaç3o du modld•~ de onfrotamento • Pandemia, contldn
!'la

Onda Ro ,il do Programa M inas Consciente e suas r eS1rlçõc5 e que. por determinação. todos os

mun1c1p1os de-..•erão segui r as norm ahv.n estabelecid as peto Governo do Er,,t.ido dC! Mina!! Gerais,

CONSIDERANDO, oor fim, que foro Implementado no Munldplo de Rio Verrn,elho, atravé, do Decreto
Mun,t10al ni. 033/2021 de 18 de março de 202 1, medidas reurltlvas super,are, as •.m1belecldas na
"O!"ld.a q:oxi" do Plano M inas Consctente 1 Imposições essas definida\ oor

n-cc:essidade

i:

de comum

2eordo co-n tOC101 o~ M\J.ntcfpios que compõe a Microfleglonol Guanhães. f-a-zendo-se assim n~ssâno
modlflca-ta.s nesse momento.

DECRETA:

An. 11 - f ica prorrogado por tempo Indeterminado• adesão a Onda Roxa do Programa Minas Constlente,
até que ocorra nova dtll'becraçAo do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covld-19
§ 1• . Revogam-se as dlspo1lçtw»/restrlçiies superiores a Onda Roxa do Programa Minas Consciente

con1•mpladas no Decreto Munlclpal n• 033/202J, rlnclulndo o toque de recolher. conforme nova orientação
do Governo do Estado de Minas Gerais.
§ 21. A manutenção da Onda Ro•a t em l)Or final Idade restabelec._, a lnteg.ridade do Sistema [Sladu al de

Saude e a Interação d u redes locais e re~lonals de ;assist ência à sa úde pública, buscando assim melhores
condlçoo de atendimento d• >aúde ~ populaç3o.
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An. 2• . Permanecem •,e,trltos• todo5 os scn11ços, comMclos, ;itivldados ou empreendimentos, pübllcos
ou privados. que n3o sefam e,scnclal, , observados os rcrmos deste e doi demais Oecreros.
Parãsr.1fo únlto A rc,rrlc3o dos serviços não esser,clals que lrJl'O o caput apliCll•se no seguinte rormato:

1 - Permltt'•sr u atlvld•des de operaclonnll,aç3o Interno dos estabelecimentos comerciais n~o essenciais,
dcsdr qur respeitados os protocolo, sanlt,lrlos e,ta ~elccldos pelo Programa Minas Con<elente do Governo
do htaào de M'"ª' Ge, a 1\
li - A) ,uv,dadci comcrc•.1h 11,,0

1.?sscnclo,s de~rão rcal11ar a c:omcrclJIIZ!lç:So d~ seus oroduro~.

DfE'INenc,aln1cnte atrovcs das mn,s d.versa, plataformas eletr6nlc.is ou telef6nrcas (Internet, whatsapp e
afirts). p,,rmlUndo-<e, no entanto, a retlr-ada/en trega de mercadorias na porta do estabelecimento,
observada ainda • prolblçâlo de entrada no espaçc, Interno dos comércios e a nec-e.,fdadc de afixação de
falG oro bimfo o ingresso d=es clientes.
Ili

Ficam permitidos os cultos e celebrações religiosas. observada a automação judiciar vigente.

oodendo ser revogada ou modificada por nova deliberação ou decisão.

Parir~o Únko. Apesar da autorlzaçao estabelecida nesse Inciso, recomenda-se a realização dos cultos
e celebrações religiosas de forma vrnual. No entanto, caso seja realizado em formato presenciar. que
Sl?J-a sut~d,da a verlfic.aç~o de! temperatura dos fiéis. mantido o espaçamento de um metro e me,o entre

os presentes e 1010,;ão máxima de 25% (vinte e cinco por cento) de sua capaad.ide interior. devendo
ainda ser previamente comunicado. em Formato oficial. os horários dos cultos/missas á Secretária
Munlclpal de Saúde e seus respectivos fiscais sanitários.
An. 3• • Ourante o perlodo de vigência da "Onda Roxa" e de acordo com as alteraçõ.,. estabelecldas nesse

Decreto, somente podetao funcionar as seguintes at lvídades e/ou serviços:
1- Setor de saúde, Incluindo unidades hospltDlares, de atendimentos e consultórios;
li - f armácias e drogarlH;
111 - Supermercados. mercados, açougues, peixarias. honllru' li.

d
dl
strlbuldoras de água.
pa u I.u,

d15tríbuldora~ do Jllls e dl~tnbuldora de arlmontos para animais;
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VII - SC!to= c.·ou atMd•d•• d• conwuçno civil,
VIII - Sco10,.-. d• reo,.,,entaçl!o judicial, e~tt•Judlclal, anenorl•

e consul1orlas turldlcas;

lJC -S.,"'1(0• dP Contab,l,d•d•.

X - ~n.-.cos M hot~lana. hospedilge?m, pouiirtda.s e cong:êne.rr-...s soml'ntc p,1ra o uso de trabalhador'fi d~

sen4çu> ~no• s,
JO - itenaurantt"1 em pontos ou pastos de paradas;
XII -

- ra-,soorte public.o e privado de passageiros,

~ mo Único. tu atividades e serviços euenc,als de que trata o caput dever3o se1u1r os ProtOCDlos
san.rtarios orevtstos no Pia no Minas Consciente e prforlzar, sem se limitar, o funcion.amento e a prenação
de Sl'rviços rra modalidade remota e por entrega de produtos/hons.
Att.. 4 f • F,ca determinado. confo,m• restrições estabelecidas na Ond• Roxa do Programa Minas

Corao,,nte, além das outras medida, JA d•finidas também pela Setreto1rla Municipal de Saúde, as
segu,ntes m•dldas
1 - A prolblç:Jo da clrculaç:Jo de pesoas ••m o uso de mástaras de proteç.lo, cm qualquer espaço
pub[lco ou de uso colet.lvo, ainda que privado;

u - A orotblc.ão da comercla li11çlo/venda de bebidas a lcóollc,H d11 Qu~lciuer oipéc-ie e em q.ucillquer
"5labo!locimento comettlal, em todo o lerrltórío m unicipal;
111 - A prolbiçJo de d rculaçJo o/ou purmanGncla de vendedores ambulantes n3o residentes o u
domlciliaclo• no municlplo d• Rlo Vermelho;

~t

IV - A proibição da ,ulluçJ o de vb lta> soelal, , eve n10,, •"contros e rnur,lões de qualquer notureu,

público e privado;
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V -

A proibição da cltculaçJo de r essoa, com ~,,,1 omn1 gripais, exceto para a rcallração ou

acompanhamento de consul1as ou rcall1.açilo do exames ml!dlco-hospll alares;
VI - A pro1b1ç"o da drcula,~o de pessoas contamh,adas e/ou suspeitas de con1amlnaç5o pelo vírus,
quando descumpnrem o Isolamento domiciliar o brlgol ôrio, devendo <cr Imediatamente comunicado
pela Secretaria M unicipal de Saudc oo M lnlsl érlo Publico e a Polícia M Iiitar para a adoção das medidas
cabwe s.1sso oo• se 11ota nle crime previst o no Arts. 131 e 132 do Código Penal Brasileiro;
Vll - O env,o por pan e da Secretaria Municipal de Saúde de "l ermo de Responsabllldade" a t odos os
estabeleomentos comerciais e/ ou comcrcl ante~ no àmbllo municipal, os quai s deverão assumir o
compromisso de man1c• e ob<ervar a medidas
!'Ob

pena de responsabíllzaç.ão

e restrições estabelecidas nesse e MI demai s Oeaetos,

criminal, aplicação de multa/penalidade ou fechamento do

estabele-cimento, caso ocorra o seu descumprimento.

Art. 59 • Ourante a vig~ncia da Onda Roxa. o funcionamento da Administração Publica Municipal. direta
"indireta, fícarâ restma ao serviço Interno, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço público
e a prou,ç-ão da saúde dos servidores .
.i\rt. 6t • O descumprimento do di sposto neste Occreto acarretar.! a responsabilização administrativa.

civil e pet1al, nos t ermos da legislação aplicável, sem prejuízo do enquadramento do lnfr.itor no crime de
introdúção ou propagação de doenç.i contagio,~ ou outras tlplflc-açã<!s penais a cri tério dos órgãos
responsáveis pela persecução criminal.

Att. 71 . A nscalizaçJo quanto ao cumprimento das medidas d~termlnadas neste Decreto ncar.l a cargo
dos órgãos de segurança pública, da equipe de Vlgílãncla Sanitária e dos fiscais dos protocolos de
enlrentamento à Covld-19, que poderão multar e/ou Interditar os estabelecimentos comerciai s que
descumprirem o di spost o nesit Decreto.

Att.

a• . A Pollcla M Iiitar e Pollcln Civil poderão, de acordo com suas normas próprias e em seus modos.

autuar 05 responsáveis por organlzaçJo de eventos que culminem cm aglomeração, encaminhando ao
Chefe do Poder EKccutlvo eventual documento de autuaçao (REDS) para que o set or Jur ídico tome ns
providências Judiciai s lmodlata~ para apllcaç,fa das sanções odmlnlstra11vas previstas.
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An . 9•

o, ca,os omissos ne,1~ O«!crc10 s~1l!o aprec1,1da, r dirimido~ prlo Cheío do Poder Executivo e

as om,ssõe, oodt'rko ser ,ílomda, po,

~"''º d~ dc~Pal ho seoulrto d~ Nora

Circular, que terá ereito

vlnculanre desde Que não contrnrle dlsposlçoo disciplinadas em normas suporlores.

An. -10• • Em.• Oecrero entra em vigor o partir díl sua publlcaç3o e rNog,1 eventunls dliposlções em
contrarie>

Rio Vermelho, 06 de abril de 2021

Marcus Vinici"' ~
Ide Ollvelrll
PrefelI{~G,,~~ipal
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