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Decreto nº 032 de 13 de março de 2.021. 
 

 
 
 

"Estabelece novas medidas de restrições adicionais à 
onda vermelha do programa do Governo do Estado de 
Minas Gerais, no Município de Visconde do Rio 

Branco, em razão da classificação sanitária da 
Macrorregião Sanitária Sudeste e dá outras 
providências." 

 
 
 

 
O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Luiz Fábio Antonucci Filho, no uso de 
suas atribuições legais, em especial do artigo 73, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de 

Visconde do Rio Branco e:  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;  

 
CONSIDERANDO o Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declara SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 

1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  
 

CONSIDERANDO  as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, instituído pelo 
Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020;  
 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre 
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do 
Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.896, de 25 de março de 2020, que institui o 

Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do Estado de Minas 
Gerais – Comitê Extraordinário FIN COVID19;  
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 053, de 13 de abril de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública no Município de Visconde do Rio Branco, decorrente da Pandemia 
causada pelo agente Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 004/2020/CRPJS/PAAF nº 
0145.20.000878-0, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da 

Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste e Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da 
Macrorregião Sanitária Sudeste;  
 

CONSIDERANDO a adesão do Município de Visconde do Rio Branco/MG ao Plano Minas 
Consciente, de que trata o Decreto Municipal próprio e vigente;  
 

CONSIDERANDO a Terceira Versão do Plano Minas Consciente, estabelecida pelas 
Deliberações Nº 120 e 122, de 27 de janeiro de 2021, do Comitê Extraordinário Covid-19 do 
Estado de Minas Gerais; 
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CONSIDERANDO a Deliberação nº 127, de 16 de fevereiro de 2021, do Comitê 
Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais;  

 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 130, de 03 de março de 2021, do Comitê Extraordinário 
Covid-19 do Estado de Minas Gerais;  

 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 134, de 10 de março de 2021, do Comitê Extraordinário 
Covid-19 do Estado de Minas Gerais, 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º O Município de Visconde do Rio Branco/MG, passa a enquadrar-se na ONDA 
VERMELHA do Plano Minas Consciente de enfrentamento à pandemia do Coronavírus Covid-
19, a partir da data de publicação deste decreto.  

 
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas com alvará de 
funcionamento vigente emitido pelo Município de Visconde do Rio Branco/MG, sendo, 

indústrias, comércios e prestação de serviços.  
Parágrafo único. Fica vedada a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, de 
caráter público ou privado, incluídas excursões e cursos presenciais, com mais de 15(quinze) 

pessoas ou a razão superior de 1 (uma) pessoa a cada 10,00m2 (dez metros quadrados) 
para ambientes fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4,00m2 (quatro metros quadrados) para 

ambientes abertos, respeitando o percentual de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
da área total do mesmo local.  
 

Art. 3º A autorização do funcionamento fica condicionada à adoção das medidas preventivas 
de prevenção ao contágio da Covid-19, dentre as quais:  
I – obrigatoriedade do uso de máscara facial cobrindo boca e nariz;  

II – disponibilização de álcool 70 % para higienização das mãos de todos os trabalhadores e 
consumidores;  
III – controle de acesso e permanência no estabelecimento de apenas uma pessoa por cada 

10,00m² (dez metros quadrados) e distanciamento linear mínimo de 3,00m (três metros) 
entre pessoas, vedado o autosserviço (self-service) em restaurantes, padarias e lanchonetes 
e congêneres.  

IV – atendimento preferencial às pessoas do grupo de risco, em especial a idosos e 
gestantes, buscando reduzir o tempo dessas no interior dos estabelecimentos;  
§1°. Para evitar aglomerações, as agências bancárias poderão adotar atendimento com 

horário extraordinário e/ou mediante agendamento.  
§2°. Serão aplicadas, enquanto o Município de Visconde do Rio Branco/MG estiver 
enquadrado na Onda Vermelha do Programa Estadual Minas Consciente, as seguintes 

medidas restritivas adicionais: 
I - Funcionamento de estabelecimentos não essenciais até as 19:00 (dezenove horas); 
II - Recomendação de restrição de circulação de pessoas entre 22:00hs (vinte e duas horas) 

e 5:00hs (cinco horas) do dia seguinte; 
III - Proibição de circulação de pessoas sem o uso da máscara, em qualquer espaço público 
ou de uso coletivo, ainda que privado; 

IV - Proibição de eventos públicos ou privados; 
V - Proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior ou no entorno de bares, 
restaurantes, padarias, lanchonetes, supermercados, lojas de conveniências e comércios 

congêneres, adquiridos ou não no local. 
VI – Proibição de realização de eventos e festas em espaços públicos e privados, locados ou 
não, com ou sem fins lucrativos, inclusive sítios, campos de futebol, chácaras e similares. 

§3º. Não se aplica a restrição de horário prevista neste artigo para os serviços que possam 
ser realizados de forma remota no formato exclusivamente delivery. 
§4º. Fica recomendado que o deslocamento de qualquer cidadão após o horário estabelecido 
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no artigo 3º, §2°, II, deverá ocorrer apenas em situações de emergência ou para utilização 
de atividades e serviços essenciais. 

 
Art. 4º Observadas às disposições do art. 3º, ficam estabelecidos os seguintes horários 
máximos de funcionamento a seguir: 

 
Indústria Dias e horários de funcionamento regular e costumeiro 

Hipermercado e supermercado Atendimento externo de segunda-feira a sábado, de 
7h00min às 21h00min 

Minimercado, mercearia, armazém, açougue e 
hortifrutigranjeiro 

Segunda-feira a sábado, de 7h00min às 21h00min e 
domingos de 7h00min às 13h00min 

Padaria Dias e horários de funcionamento regular e costumeiro 

Farmácia, drogaria, hospital, clínica médica e 
veterinária e serviço funerário 

Dias e horários de funcionamento regular e costumeiro. 

Restaurantes Permitido apenas o serviço de entrega (delivery) em 
qualquer dia ou horário. 

Bares e Lanchonetes Somente permitido o serviço de entrega (delivery) ou 
retirada em balcão em qualquer dia ou horário, vedado 
o consumo interno. 

Academias e afins Segunda-feira a sexta-feira até às 21h00min;  
Sábado e domingo até às 15h00min. 

Demais atividades comerciais e de prestação de 
serviços incluídos na “Onda Vermelha”, não 
listados acima. 

Dias e horários de funcionamento regular e costumeiro. 

 

Art. 5º. Fica determinado aos órgãos municipais de fiscalização a intensificação das 
atividades de fiscalização sobre o cumprimento das medidas previstas neste decreto, com 
adoção de todos os meios necessários para garantir a sua efetividade.  

Parágrafo único. A administração municipal poderá constituir grupo de apoio, inclusive via 
contratação indireta, para suporte aos agentes de fiscalização, de posturas e sanitária.  
 

Art. 6º Todos os órgãos e entidades devem intensificar as campanhas internas e externas 
de comunicação, acerca da importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, 
inclusive sobre as medidas contidas no novo protocolo.  

 
Art. 7º O Protocolo da terceira versão do Plano Minas Consciente, disponível em 

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/min
as_consciente_protoco lo_v3.4_-_onda_roxa_-_escolas.pdf, e também anexo a este decreto, 
deve ser integralmente observado, naquilo que estabelecer para a Onda Vermelha.  

 
Art. 8° Ficam suspensos os efeitos do Decreto Municipal nº 030, de 05 de março de 2.021, 
até nova disposição autorizativa para funcionamento das atividades de educação presencial. 

 
Art. 9°. A desobediência ou descumprimento das medidas insertas neste Decreto poderá 
sujeitar, ainda, os infratores às sanções penais previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave, conforme 
previsto no artigo 5º da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Governo 
Federal, que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência 

de saúde pública previstas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.  
 
Art. 10. Em havendo observância e constatação de funcionamento irregular de quaisquer 

estabelecimentos excetuados ou não neste ato, desde já ficam autorizadas as autoridades 
competentes a tomarem as medidas administrativas, tantas quanto necessárias forem, em 
sendo previstas no Código Tributário Municipal e artigo 2º, §2º da Lei 6.437/77, sem 

prejuízo dos demais dispositivos legais pertinentes à matéria.  
 
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário e vigorará enquanto o município de Visconde do Rio Branco/MG 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000. 

TEL.: (32) 3551-8150 - Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

 

permanecer na “onda vermelha” do “Programa Minas Consciente”. 
 

P.R.C. 
 

Do Gabinete do Prefeito do Município de Visconde do Rio Branco/MG, em 13 de março de 

2.021. 
 

 
Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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