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DECRETO N° 4118/2021 
 
NOMEAR A SRª. GISLENE MARIA BICALHO PARA OCUPAR O 

CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, 
ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, José Oscar Ferraz, no uso das suas atribuições legais e, especialmente, das que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
 
DECRETA: 
 
 Art. 1° - Nomear a Srª. GISLENE MARIA BICALHO, inscrita no CPF sob n.º 597.103.226-72, Identidade nº MG 
– 4.210.321, para exercer o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E 
TURISMO de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar Municipal Nº 768/2020. 
 
 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/02/2021. 
 

 Guiricema, 15 de fevereiro de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

DECRETO N0 4119/2021 
  

Dispõe sobre a progressão de fase para a “onda amarela” no 
Município de GUIRICEMA, de que trata o Plano Minas Consciente e dá 
outras providências. 

  
O Prefeito Municipal Guiricema, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais, 
  
CONSIDERANDO plano “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo” orienta a retomada segura das 
atividades econômicas nos municípios do estado; 
  
CONSIDERANDO a necessidade da retomada parcial da economia e a atualização constante do Plano Minas 
Consciente, que irá liberar gradativamente a autorização do funcionamento das atividades econômicas por “ondas”; 
 
CONSIDERANDO que nos últimos 14 dias a incidência de casos ativos confirmados foi de apenas 04 habitantes. 
 
DECRETA: 
  
Art. 1º – O Município de Guiricema - MG, com base nos protocolos e diretrizes do Plano Minas Consciente, procederá à 
reabertura e consequente autorização do funcionamento de todas as atividades econômicas enquadradas na “Onda 
Amarela – médio risco” do Plano Minas Consciente, a partir do dia 18 de fevereiro de 2021, conforme progressão de fase 
estabelecida pelo Comitê Extraordinário COVID-19 do Estado de Minas Gerais. 
  
Art. 2º – Poderão ser exercidas as atividades constantes da Onda Vermelha e Onda Amarela observados os novos 
protocolos de proteção e prevenção ao coronavírus indicados pelo Plano Minas Consciente e disponibilizado no site 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, devendo ser observadas eventuais atualizações de Protocolo. 
 
Art.3° - Os segmentos liberados devem observar, além dos protocolos e das orientações básicas e gerais, os protocolos 
específicos para cada setor. 
 
Parágrafo único. Além dos protocolos estabelecidos pelo Programa Minas Consciente, os estabelecimentos deverão 
observar, naquilo que couber, as disposições normativas municipais. 
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Art.4° - Os estabelecimentos, as empresas e similares devem manter, obrigatoriamente, cartazes com orientações de 
higiene e proteção por todo o espaço utilizado por pessoas. Caso exista equipamento de som, utilizar avisos sonoros 
com o mesmo fim. 
 
§1° - Os estabelecimentos, as empresas e similares deverão fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente incluindo obrigatoriamente máscara para trabalhadores 
(sempre) e exigindo a utilização pelos clientes, fornecendo-as quando estes não as possuírem para adentrarem no 
estabelecimento. 
 
§2° - A inobservância dessa exigência pode implicar recolhimento de alvará de localização e funcionamento, dentre 
outras medidas administrativas e penais aplicáveis. 
 
Art.5° - Os cidadãos deverão observar as regras de conduta sanitária e ainda evitar aqueles estabelecimentos que não 
se atém ao padrão de funcionamento adequado para o momento de pandemia, devendo também utilizarem máscaras 
nos espaços públicos, estabelecimentos e similares. 
 
Parágrafo único - Fica recomendado o isolamento domiciliar para pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, crianças, 
gestantes, lactantes e outras pessoas que se enquadram em grupo de risco (por exemplo, diabéticos, hipertensos, com 
insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença 
autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico). 
 
Art.6° - O monitoramento para avanço ou retrocesso nas ondas são analisados pela Secretaria de Saúde Municipal e 
Estadual, considerando os dados por macrorregião e microrregião de saúde. 
 
Parágrafo único - A regressão de qualquer região pode acontecer a qualquer momento, desde que os dados analisados 
pela Secretaria de Estado de Saúde apresentem risco à saúde dos mineiros e mineiras. 
 
Art. 7º - É proibida a realização de eventos, reuniões e atividades, de qualquer natureza, de caráter público ou privado 
que não estejam expressamente autorizadas pelo Plano “Minas Consciente” ou por ato normativo municipal, de modo a 
evitar aglomeração de pessoas e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfrentamento da pandemia. 
 
Art. 8° - Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar 
as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977, bem como do crime previsto no artigo 268 do Código Penal. 
 
Art. 9º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do município. 
 
Art.10° - Este decreto entra em vigor em 18 de fevereiro de 2021 e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência 
causado pelo novo Coronavírus (Covid-19), revogando-se o Decreto n° 4.108/2021. 
 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
  

CUMPRA-SE E PUBLIQUE 
 

Guiricema/MG, 18 de fevereiro de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                


		2021-02-22T15:32:33-0300
	JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625




