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DECRETO N.º 071/2020 

 

“Altera artigos do Decreto Municipal n.º 

070/2020 que dispõe sobre o horário dos 

segmentos que estiverem liberados para 

funcionamento de acordo com a Onda Verde 

(serviços essenciais) do Plano Minas 

Consciente e dá outras providências”.  

  

  

  

  

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, do Estado 

de Minas Gerais, IRAN SILVA COURI, no uso de atribuição que lhe 

confere o artigo 73, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de 

Visconde do Rio Branco atualizada em 2012, 16ª Legislatura, 

  

  

D E C R E T A: 

  

  

  Art. 1º - Os parágrafos e caput do artigo 1º do Decreto 

Municipal nº 070/2020, que dispõe sobre o horário dos segmentos 

que estiverem liberados para funcionamento de acordo com a Onda 

Verde (serviços essenciais) do Plano Minas Consciente, passam a 

ter a seguinte redação: 

  

“Art. 1º. O estabelecimento comercial, varejista, atacadista 

de bens, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica, 

que estiverem liberados para funcionamento de acordo com a Onda 

Verde (serviços essenciais) do Plano Minas Consciente deverão 

respeitar o horário de 6:00h até no máximo às 20:00h, de segunda 

a sábado, exceto: Padaria, Trailers, Postos de Combustível, 

Farmácias e Drogarias, Hospital, Funerária,  Fábricas e 

Indústrias.  

 

§1º. As padarias deverão respeitar o horário de 6:00h até no 

máximo às 20:00h, de segunda a sábado. E aos domingos de 06:00h 

até no máximo às 13:00h. 
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§2º. Os estabelecimentos como Trailers, podem funcionar 

apenas para a entrega presencial e/ou delivery e deverão respeitar 

o horário de 16:00h até no máximo às 23:00h. 

 

§3º. Os postos de combustíveis permanecem liberados para 

funcionar 24 horas. 

 

§4º. Os Hospitais, Farmácias, drogarias e Funerárias, 

respeitam horário próprio de funcionamento”. 

 

  Art. 2º - Fica acrescido o artigo 2º - A, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 2º - A. Permanecem suspensos, o funcionamento de Bares 

e Restaurantes, podendo funcionar exclusivamente sob o regime de 

delivery e com as portas fechadas para o público presencial, 

enquanto vigente esse decreto”.  

 

  Art. 3º - Fica acrescido o artigo 2º - B, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 2º - B. O estabelecimento comercial, industrial, 

prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica que estiver 

em funcionamento, conforme determinação imposta pelo Decreto 

Municipal Nº 58/2020, deverá exigir obrigatoriamente o uso de 

máscaras para ingresso e permanência no local, do empregador, 

funcionário, cliente, fornecedor e entregador, enquanto perdurar 

o Estado de Calamidade Pública declarado em razão da pandemia da 

COVID-19”. 

 

  Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

Visconde do Rio Branco, 10 de maio de 2020.                                                      

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal  


