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DECRETO MUNICIPAL Nº 4.132 DE 05 DE MARÇO DE 2021 
 

INSTITUI MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE GURICEMA/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ, Prefeito Municipal do Município de Guiricema/MG, no uso de suas atribuições, na forma de sua 
competência privativa e: 
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 
19); 
 
CONSIDERANDO que o Congresso Nacional no dia 20/03/2020, reconheceu, no âmbito da União, o Estado de 
Calamidade Pública na esfera Federal; 
 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979, de 06 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 Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 
 
CONSIDERANDO, o avanço da disseminação da COVID-19, no Município de Guiricema/MG, demonstrados através de 
boletins epidemiológicos; 
 
CONSIDERANDO, que a experiência científica demonstra que a forma de contenção à disseminação se dá pela adoção 
de medidas sanitárias tais como uso de máscaras, uso de álcool 70% e, o distanciamento social; 
 
CONSIDERANDO, que ao Município compete a imediata e eficaz tomada de medidas para quebrar a corrente de 
contágio; 
 
CONSIDERANDO, que em Guiricema/MG não existe UTI ou CTI para atender os casos positivos que necessitam; 
 
CONSIDERANDO, que as centrais de atendimento da micro e da macro região estão com capacidade de recepção 
comprometida; 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica determinado o horário de funcionamento no máximo até as 22:00 horas para toda e qualquer atividade 
comercial, inclusive bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais, vedada após esse horário, 
inclusive, a realização de serviço via delivery. 
 
Art. 2º – Fica autorizada à Secretaria Municipal de Saúde que articule com as demais secretarias, fiscais municipais além 
das autoridades policiais, para de forma conjunta, intensificarem a fiscalização do cumprimento das disposições do 
presente Decreto. 
 
Art. 3

o
 – O descumprimento da imposição prevista no art. 1

o
 deste Decreto constitui conduta tipificada no art. 10, VII, da 

Lei n. 6.437/77, por impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis, conduta 
punível com advertência e/ou multa. 
Parágrafo Único: Fica estipulada a multa mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante previsto no art. 2

o
, § 1

o
, e 

incisos da Lei 6.437/77, aqueles que desrespeitarem as medidas sanitárias adotadas. 
 
§ 1

o
 – Caso incorra em desobediência, à Polícia Militar será acionada procedendo a lavratura de Boletim de Ocorrência 

conforme especificação legal. 
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§ 2

o
 – As medidas adotadas não excluem outras ações fiscalizatórias, nem eximem o (s) infrator (es), das demais 

sanções administrativas, cíveis, e criminais cabíveis. 
 
Art. 4

o
 – Permanece proibida a circulação de pessoas no município, que tenham sido colocadas em isolamento ou 

quarentena por profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento da COVID-19, sob pena de possível 
configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, além do crime de Desobediência previsto no art. 
330 do Código Penal Brasileiro. 
 
Art. 5

o
 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Guiricema/MG, 05 de março de 2021. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 
                

DECRETO Nº 04133/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
 

 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º 
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 08 de março de 2021. 

 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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DECRETO Nº.  4134/2021 
 

Aprova projeto de loteamento urbano denominado "BELO VALE" e dá outras providencias. 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG, no uso de suas atribuições legais previstas na lei Orgânica do 

Município,  
 
CONSIDERANDO, ainda a Lei Federal, 6.766 de 19 de dezembro de 1979 que regulamenta e disciplina o uso e 

parcelamento do solo urbano; 
 
  DECRETA: 
 
 Art. 1°- Fica aprovado o projeto de loteamento Urbano de Propriedade de SOUZA E RIBEIRO IMÓVEIS LTDA,  

CNPJ 34.857.519/0001-02, denominado LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELO VALE, com área total de 53.852,31 m², 
situado no perímetro urbano da sede deste Município, de acordo com o projeto Urbanístico, memorial descritivo dos lotes e 
demais documentos integrantes do processo administrativo n° 814/2019, que passa a fazer parte integrante do presente 
Decreto.  

 
Art. 2°- No ato do registro do projeto de loteamento, o Loteador deverá transferir ao Município, mediante escritura 

publica e sem qualquer ônus ou encargos, para este, a propriedade das vias de circulação (Ruas e Avenidas), as áreas 
verdes (Praças), áreas institucionais e de preservação permanente, equipamentos urbanos indicadas no projeto. 

 
 
 Art.3°- O proprietário do projeto de Loteamento deverá garantir a realização do empreendimento no prazo máximo 

de 02 (dois anos),  podendo ser prorrogado por mais um ano, devidamente justificado, a critério do Executivo, a execução 
das obras de urbanização, constantes do Termo de Compromisso e Responsabilidade integrantes deste Decreto. 
Paragrafo único. As obras de urbanização mencionadas neste artigo deverão ser executadas de conformidade com os 
projetos e cronograma aprovados e que integram o projeto do loteamento, constantes do Processo Administrativo n° 
814/2019.  

 
Art. 4°- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 
 

Guiricema — Minas Gerais, 11 de março de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
 Prefeito Municipal de Guiricema/MG 

             

DECRETO MUNICIPAL Nº. 4135 DE 12 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas no âmbito do Munícipio de 
Guricema/MG para fins de enfrentamento do quadro de pandemia ocasionada 
pela COVID-19, com consequente regressão à ONDA VERMELHA DO 
PROGRAMA MINAS CONSCIENTE, e dá outras providências 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ, Prefeito Municipal do Município de Guiricema/MG, no uso de suas atribuições, na forma de sua 
competência privativa e, considerando: 
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 
19); 
 
CONSIDERANDO a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Guiricema/MG, especialmente com o agravamento 
da situação no campo da Saúde Pública; 
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CONSIDERANDO que o Congresso Nacional no dia 20/03/2020, reconheceu, no âmbito da União, o Estado de 
Calamidade Pública na esfera Federal; 
 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979, de 06 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 Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 
 
CONSIDERANDO o Decreto 48.102/20, que prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade pública de que trata 
o art. 1º do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, no âmbito de todo o território do Estado, até a data de 30 de 
junho de 2021. 
 
CONSIDERANDO que o Município de Guiricema/MG aderiu ao Programa ―Minas Consciente‖, e nessa condição, deve 
estar alinhado com as decisões do Comitê Regional da Macrorregião Sudeste, polarizada por Juiz de Fora no âmbito do 
Plano Minas Consciente. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica temporariamente determinada a regressão do Município de Guiricema/MG à ONDA VERMELHA do 
Programa Minas Consciente. 
 
Art. 2º A progressão ou regressão de fases se dará em observância à classificação/reclassificação das macrorregionais 
de saúde veiculadas nas deliberações do Comitê Extraordinário COVID – 19 do Estado de Minas Gerais. 
 
Art. 3º Fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas essenciais incluídas na ―onda vermelha‖ do 
Programa Minas Consciente, além daquelas previstas no Decreto Federal 10.282 de 20 de março de 2020. 
 
 
Parágrafo Único. Conforme sugestão do grupo técnico do Minas Consciente, o comércio varejista e atacadista, 
atualmente permitido na onda amarela, poderá funcionar seguindo os critérios contidos neste decreto e no programa 
Minas Consciente. 
 
Art. 4

o
 Caberão a todos os munícipes, inclusive aos proprietários das atividades liberadas para funcionamento, a 

observação do protocolo único disponibilizado no site do Minas Consciente 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresários. 
 
Art. 5

o
 Os estabelecimentos a que se refere o artigo 3

o
 deverão: 

 
I – Manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma visível, a relação de procedimentos previstos no respectivo 
protocolo aplicável ao seu segmento; 
 
II – Impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem usando máscara ou cobertura facial sobre nariz e 
boca; 
 
III – Observar rigorosamente a distância determinada entre clientes, especialmente a obediência de um cliente a cada 
2,25 m

2
 (dois metros e vinte e cinco centímetros quadrados), ficando a cargo dos estabelecimentos a responsabilidade 

pela fiscalização dentro e fora do estabelecimento; 
 
IV - As instituições bancárias, lotéricas e os estabelecimentos autorizados conforme  constantes   deste   decreto,   serão   
exclusivamente responsáveis pela organização e controle das filas geradas para atendimento aos   clientes,   incluindo  
as filas externas, devendo ser   demarcado   o distanciamento   de   no   mínimo   1,50 m   (um metro e cinquenta 
centímetros) entre as pessoas,   com fiscalização  e  acompanhamento  externo  permanente  pelos  seus  próprios 
funcionários, sob pena de autuação da fiscalização municipal e aplicações das penalidades vigentes. 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresários
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V - Promover o uso de toucas, máscaras e luvas, pelos funcionários ligados a atividades que envolvam a preparação e 
entrega de alimentos; 
 
VI - Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de acordo com a 
legislação em vigor, o que inclui higienização das mãos e antebraços com água, sabonete líquido, inodoro e agente 
antisséptico após a secagem das mãos em papel toalha; 
 
VII – Afastar imediatamente, em isolamento domiciliar, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, todos os empregados que 
apresentem sintomas de contaminação pelo novo Coronavírus e comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de 
Saúde para que sejam tomadas as providências necessárias. 
 
VIII – Higienizar os carrinhos e cestas disponíveis para os clientes através de álcool em gel 70% sempre que o cliente for 
utilizá-los; 
 
IX – Somente permitir a entrada no estabelecimento de pessoas que estejam com as mãos devidamente higienizadas, 
devendo fornecer gratuitamente meios para tanto. 
 
Art. 6

o
 – Fica determinado o horário de funcionamento no máximo até as 22:00 horas para toda e qualquer atividade 

comercial, inclusive bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais, vedada após esse horário, 
inclusive, a realização de serviço via delivery 
 
Art. 7

o
 – Aos domingos não haverá funcionamento em nenhum estabelecimento comercial, podendo o trabalho ser 

efetuado na modalidade delivery, mantendo as portas fechadas, não sendo admitida a entrada e permanência de 
clientes no interior dos estabelecimentos, nem mesmo o consumo no local. 
 
Art. 8

o
 – As academias e estúdios de musculação e similares somente poderão funcionar com público de até 50% 

(cinquenta por cento) de pessoas em relação ao número total de aparelhos disponíveis, mantendo o mesmo protocolo 
sanitário já determinado. 
 
Art. 9 – Ficam proibidas as atividades esportivas e recreativas de caráter coletivos ou em grupo, em especial jogos de 
futebol e outros similares, em áreas públicas ou privadas. 
 
Art 10 – Igrejas e templos religiosos de qualquer culto deverão funcionar com lotação limitada a 30% (trinta por cento) de 
sua capacidade normal de lotação, com uso obrigatório de máscara, álcool gel e distanciamento social.  
 
Art. 11

o
 – Fica suspenso o funcionamento de: 

 
I – Pesque Pague e congêneres  
II - Clubes recreativos e congêneres 
III – Espaços, salões, clubes, sítios, chácaras e similares destinados a realização de festas, eventos e reuniões de 
qualquer natureza. 
 
§ 1

o
 - Fica vedada também a realização de festas, eventos e confraternizações de qualquer ordem em Hotel, Hotel 

Fazenda, Pousadas e outros, limitando-se a permanência nestes locais aos hóspedes e funcionários. 
 
§ 2

o
 – Fica proibida a colocação de mesas, bancos, cadeiras e afins nas áreas externas e calçadas dos 

estabelecimentos; 
 
§ 3 – Fica proibido servir bebida alcoólica e alimentos a pessoas em pé, dentro, ou nos arredores dos estabelecimentos. 
 
§ 4

o
 – Fica proibido os jogos de bilhares (sinucas), baralho, dominó, e outros dentro ou nos arredores dos 

estabelecimentos. 
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Art.12
o
 – O descumprimento das restrições previstas nos artigos 5

o
 a 11

o
 deste Decreto constitui conduta tipificada no 

art. 10, VII, da Lei n. 6.437/77, por impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 
transmissíveis, conduta punível com advertência e/ou multa. 
 
§ 1

o
 – Fica estipulada a multa mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante previsto no art. 2

o
, § 1

o
, e incisos da Lei 

6.437/77, aqueles que desrespeitarem as medidas sanitárias adotadas. 
 
§ 2

o
 – Caso incorra em desobediência, à Polícia Militar será acionada procedendo a lavratura de Boletim de Ocorrência 

conforme especificação legal. 
 
§ 3

o
 – As medidas adotadas não excluem outras ações fiscalizatórias, nem eximem o (s) infrator (es), das demais 

sanções administrativas, cíveis, e criminais cabíveis. 
 
Art. 13

o
 – Fica estabelecido o toque de recolher nas vias e áreas públicas, determinando-se a proibição de circulação de 

pessoas no horário de 22 horas às 05 horas, salvo por motivo de trabalho, saúde, ou para fins de acesso aos serviços 
essenciais, comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante.  
 
Art. 14

o
 Permanece proibida a circulação de pessoas no município, que tenham sido colocadas em isolamento ou 

quarentena por profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento da COVID-19, sob pena de possível 
configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, além do crime de Desobediência previsto no art. 
330 do Código Penal Brasileiro. 
 
Art. 15

o
 Continuam vedadas reuniões em residências com número superior a 10 (dez) pessoas, também sob pena de 

possível configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, além do crime de Desobediência previsto 
no art. 330 do Código Penal Brasileiro, figurando como responsáveis o proprietário ou inquilino do imóvel. 
 
§ 1

o
. Caso incorra em desobediência, à Polícia Militar será acionada procedendo a lavratura de Boletim de Ocorrência 

conforme especificação legal. 
 
§ 2

o
. As medidas adotadas não excluem outras ações fiscalizatórias, nem eximem o (s) infrator (es), das demais sanções 

administrativas, cíveis, e criminais cabíveis. 
 
Art. 16

o
 O cidadão deve sair às ruas apenas para atividades inadiáveis ligadas à alimentação, saúde e trabalho, podendo 

ser solicitada a força policial para cumprimento de tal medida. 
 
§ 1

o
 Fica terminantemente proibido o trânsito de populares e sua permanência em praças, academias ao ar livre e 

demais espaços públicos, além do limite estabelecido por fita zebrada de isolamento, em qualquer hipótese sendo 
vedada a aglomeração. 
 
§ 2

o
 O descumprimento das disposições expressas neste artigo gerará a aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), além da configuração de crime de desobediência previsto no Art. 331 do Código Penal.   
 
Art. 17

o
 O uso de máscara ou cobertura facial sobre nariz e boca nos espaços públicos em estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços são obrigatórios enquanto perdurarem as medidas implementadas neste decreto para 
enfrentamento da pandemia de Covid-19: 
 
I – O infrator será previamente advertido na primeira infração, e em caso de nova prática da conduta vedada será 
aplicada multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser aplicada pela fiscalização, nos termos do Art. 3-A, § 1

o
 da 

Lei 13.979/20. 
 
II – Caso a infração citada no caput ocorra em ambiente fechado, será aplicada multa no importe de R$ 100,00 (cem 
reais), nos termos do Art. 3-A, § 1

o
, II, da Lei 13.979/20. 

 
III – Em caso de reincidência, nos termos do Art. 3-A, § 1

o
, I, da Lei 13.979/20, será considerada circunstância 

agravante, ocasionando a aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
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Art. 18

o
 As atividades relacionadas a prestação de serviços da saúde deverão atender  as  recomendações  dos  

respectivos  conselhos  de classe  e  ser  realizada  mediante  prévio  agendamento de pacientes, vedada  a ocorrência 
de aglomeração e assegurando o distanciamento social entre as pessoas; 
 
Art. 19

o
 Constatada as infrações previstas neste Decreto, o agente de fiscalização abordará o indivíduo infrator, pessoa 

física ou representante legal da pessoa jurídica, advertindo-o da ocorrência, colhendo seus dados pessoais, como nome 
completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço. 
 
§ 1

o
 Não atendida, por qualquer motivo, a determinação a que se refere o caput, o auto formal de infração será lavrado e 

a multa aplicada ao indivíduo infrator, pessoa física ou representante legal da empresa. 
 
§ 2

o
 Da data de lavratura do auto de infração, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a multa ou apresentar 

defesa impugnando os termos do auto, inclusive quanto ao valor da multa e sua dosimetria. 
 
§ 3

o
 Caso não apresentada defesa no prazo a que se refere o parágrafo anterior, os autos serão enviados ao Setor 

Tributário do Município para cobrança da multa, mediante inscrição em dívida ativa municipal. 
 
§ 4

o
 Interposta a defesa na forma do parágrafo segundo deste artigo, porém sendo esta indeferida parcial ou totalmente, 

com a manutenção da multa, será novamente o responsável notificado para o devido pagamento, no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de execução fiscal. 
 
§ 5

o
 Os valores recolhidos das multas previstas neste decreto serão utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de 

saúde. 
 
§ 6

o
 A aplicação da multa nos termos deste artigo não prejudica, se devida, a responsabilização penal do infrator nos 

termos dos arts. 268 e 330 do Código Penal Brasileiro. 
 
§ 7

o
 Fica a pessoa dispensada de usar a máscara de proteção e, consequentemente, do pagamento da multa de que 

trata este artigo nos casos em que estiver sozinha no interior de um veículo automotor. 
 
Art. 20

o
 É de competência da Secretaria de Saúde, lavrar auto de infração pelo descumprimento deste decreto. 

 
Art. 21

o
 As medidas previstas neste Decreto, serão executadas com o apoio das Polícias Civil e Militar para fins de 

efetivação. 
 
Art. 22

o
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Guiricema/MG, 12 de março de 2021. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 
                

DECRETO N° 4136 DE 17 DE MARÇO DE 2021. 
 

“Dispõe sobre a migração compulsória do Município de Guiricema/MG, em 
decorrência da Decretação, em âmbito Estadual de abrangência, de todo o Estado 
de Minas Gerais para à “onda roxa” do programa “Minas Consciente” e dá outras 
providências”.  

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ, Prefeito Municipal do Município de Guiricema/MG, no uso de suas atribuições, na forma de sua 
competência privativa e: 
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CONSIDERANDO o Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 
Saúde Pública no Estado de Minas Gerais, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, 
causada pelo agente novo Coronavírus – SARS-CoV-2;  
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, do Governo do Estado que reconhece o estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.102, de 30 de dezembro de 2020, que prorroga o prazo de vigência do 
estado de calamidade pública em todo o território do Estado, até 30 de junho de 2021;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.866, de 15 de março de 2020, que institui o Comitê Extraordinário COVID-
19, órgão de ―caráter deliberativo, e com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro 
epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e 
controle do contágio e o tratamento de pessoas afetadas‖;  
 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 39, de 29 de abril de 2020, que aprovou ―o Plano Minas Consciente, com a 
finalidade de orientar e apoiar os Municípios nas ações de enfrentamento da pandemia COVID-19 e de 
restabelecimento, de modo seguro e gradual, das atividades econômicas do território do Estado‖;  
 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 130, de 3 de março de 2021, do Comitê Extraordinário Covid-19, que regulamenta o 
protocolo de ―Onda Roxa‖ no plano Minas Consciente, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. O Município de Guiricema/MG adere, compulsoriamente, aos protocolos sanitários previstos para a ―onda roxa‖, 
estabelecidos pelo Governo de Minas Gerais, no endereço eletrônico do ―Plano Minas Consciente‖, disponível em: 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, com acréscimo das medidas de restrição elencadas no presente 
instrumento.  
 
Art. 2º. Na vigência do presente decreto, somente poderão funcionar estabelecimentos relacionados como essenciais no 
protocolo de ―onda roxa‖, relacionados na Deliberação nº 130, de 3 de março de 2021, do Comitê Extraordinário COVID-
19.  
 
Art. 3°. Fica instituído no Município de Guiricema/MG o toque de recolher das 20:00h as 05:00h de segunda a segunda, 
com restrição de circulação de pessoas e veículos neste período, exceto trabalhadores de saúde, trabalhadores de 
serviços essenciais e pessoas em situação de urgência e emergência.  
 
§ 1º. Será permitida a circulação de pessoas para:  
 
I. o acesso a atividades, serviços e bens previstos neste decreto;  
 
II. o comparecimento, próprio ou na condição de acompanhante, a consultas ou realização de exames médico-
hospitalares, quando necessário;  
 
III. o comparecimento ao local de trabalho ou a realização das atividades e dos serviços permitidos nos termos deste 
decreto.  
 
§ 2º. Na hipótese do § 1º, poderá ser exigido pelo Poder Público a apresentação de documento que comprove o vínculo 
profissional com a atividade essencial ou a necessidade do deslocamento.  
 
§ 3º. A restrição de horário prevista no caput não se aplica às atividades e aos serviços:  
 
I. de saúde, segurança e assistência;  
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II. previstos nos incisos I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVIII do 
art. 5º.  
 
III. de atendimento via delivery, com exceção de bebidas alcoólicas, nos termos do art. 6º;  
 
IV. necessários à operacionalização interna de estoques, segurança, dados, sistemas de informações e outras 
atividades acessórias que não puderem ser suspensas;  
 
V. de emergência relacionados à assistência e seguro de maquinários e veículos, tais como reboque, transporte, oficinas 
mecânicas e borracharias.  
 
Art. 4º. Ficam suspensos todos os serviços, comércios, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que não 
sejam classificados como essenciais nos termos deste decreto.  
 
Parágrafo Único: A suspensão de que trata o caput não se aplica:  
 
I. às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, desde que respeitados os protocolos 
sanitários dispostos no Plano Minas Consciente;  
 
II. às atividades comerciais que se realizarem por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, 
e de entrega de mercadorias em domicílio (delivery) ou de retirada em balcão, vedado o consumo no próprio 
estabelecimento;  
 
III. às atividades internas necessárias à transmissão de quaisquer eventos sem público.  
 
Art. 5º. Durante a vigência da ―Onda Roxa‖, somente poderão funcionar as seguintes atividades e serviços, e seus 
respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de abastecimento e fornecimento, definidos pela Deliberação 
Estadual n. 139/2021, sendo:  
 
I. setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e consultórios;  
 
II. indústria, logística de montagem e de distribuição, e comércio de fármacos, farmácias, drogarias, óticas, materiais 
clínicos e hospitalares;  
 
III. hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de 
abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais; 
 
IV. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;  
 
V. distribuidoras de gás;  
 
VI. oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer 
natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins;  
VII. agências bancárias e similares;  
 
VIII. cadeia industrial de alimentos;  
 
IX. agrossilvipastoris e agroindustriais;  
 
X. telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento de dados, tais como gestão, 
desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade;  
 
XI. construção civil;  
 
XII. setores industriais; 
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XIII. lavanderias;  
 
XIV. assistência veterinária e pet shops;  
 
XV. transporte e entrega de cargas em geral;  
 
XVI. call center;  
 
XVII. locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e afins;  
 
XVIII. assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e atividades correlatas, tais como a de 
eletricista e bombeiro hidráulico;  
 
XIX. controle de pragas e de desinfecção de ambientes;  
 
XX. atendimento e atuação em emergências ambientais;  
 
XXI. comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos de proteção individual – EPI e clínico-
hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos e aviamento;  
 
XXII. de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas;  
 
XXIII. relacionados à contabilidade.  
 
XXIV. serviços domésticos e de cuidadores e terapeutas;  
 
XXV. hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para uso de trabalhadores de serviços essenciais, como 
residência ou local para isolamento em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19;  
 
XXVI. atividades de ensino presencial referentes ao último período ou semestre dos cursos da área de saúde;  
 
XXVII. transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 
rede.  
 
Parágrafo Único: As atividades e serviços essenciais de que trata o caput deverão seguir os protocolos sanitários 
previstos no ―Plano Minas Consciente‖ e priorizar o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade 
remota e por entrega de produtos.  
 
Art.6º Fica proibida a venda de bebidas alcóolicas em estabelecimentos de qualquer natureza no período das 17:00h ás 
05:00h, de segunda a segunda, no período de vigência deste Decreto, de forma presencial. 
 
Art. 7

O
 Fica proibida a realização de eventos e quaisquer festas presenciais, em ambientes abertos ou fechados, 

promovidos por iniciativa pública ou particular, de qualquer natureza, no período de vigência deste Decreto, com a 
consequente:  
 
I. Proibição de atividades de organização e realização de eventos de qualquer natureza, em casas de festas e eventos, 
campos de futebol e afins, com e sem entretenimento;  
 
II. Proibição de entretenimento (atrações artísticas, música ao vivo e afins) em bares, restaurantes e lanchonetes;  
 
III. Proibição de estacionamento em via pública de veículos com som ligado, bem como instalação de caixas e/ou 
equipamentos de som em vias públicas; 
 
Art.8º. Fica determinada a proibição de fechamento de ruas, praças e congêneres para fins festivos.  
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Art.9º. Ficam suspensas todas as atividades educacionais, em modalidade presencial, exceto as relacionadas aos 
estágios em saúde.  
 
Art.10

O
. As quadras, campos, ginásios, clubes, academias municipais, ao ar livre e ambiente de prática de esportes 

coletivos, ficam fechados durante a vigência deste instrumento.  
 
Art.11

O
. O funcionalismo público municipal trabalhará de acordo com a deliberação de cada Secretário Municipal, 

pontualmente, sobre sua pasta e funcionamento.  
 
Parágrafo Único: Os atendimentos presenciais realizados no âmbito da Prefeitura Municipal serão mantidos apenas nos 
serviços essenciais e de urgência e emergência, sendo preferencialmente realizados por meio de atendimento telefônico 
e correio eletrônico. 
 
Art.12

O
. As férias e folgas dos trabalhadores de saúde municipal, da Defesa Civil e do Departamento de Fiscalização, 

poderão ser suspensas de forma discricionária, mediante convocação, com apresentação imediata dos servidores 
convocados, enquanto vigorar o presente Decreto. 
 
§ 1

o
 A critério da Secretária Municipal de Saúde e do Chefe do Poder Executivo Municipal, poderão ser suspensas as 

férias e folgas dos trabalhadores de saúde municipais no âmbito da atenção primária, enquanto vigorar o presente 
decreto. 
 
§ 2

o
 Os servidores públicos municipais e/ou ocupantes de cargos ou funções públicas originárias de termos de 

cooperação ou fomento vigente, caso necessário, poderão ser remanejados ou convocados para outras atividades 
visando atribuir maior efetividade ao presente ato administrativo, inclusive diversas das suas funções originais, para 
atender o enfrentamento da emergência de saúde pública. 
   
Art. 13

O
. Ficam suspensos os procedimentos cirúrgicos de caráter eletivo não essencial, enquanto vigorar o presente 

Decreto.  
 
Art.14

O
. Os veículos de transporte coletivo deverão circular com as janelas abertas, ventilando o ambiente, e deverá ser 

disponibilizado álcool em gel a 70% no interior do veículo. 
  
Parágrafo Único: O descumprimento do determinado neste artigo sujeita o infrator às penalidades legais, independente 
de notificação prévia.  
 
Art.15

O
. O Município de Guiricema/MG, através dos seus órgãos competentes, procederá à fiscalização efetiva no 

âmbito deste Município, a fim de se fazer cumprir as determinações dispostas neste e nos demais Decretos correlatos. 
  
Parágrafo Único: Os órgãos de fiscalização do município poderão interditar imediatamente os estabelecimentos que 
descumprirem as normativas do presente e protocolos sanitários vigentes.  
 
Art.16

O
. A fiscalização Municipal atuará com o rigor da Lei, visando o adequado cumprimento das posturas de uso de 

máscara e álcool em gel e de distanciamento interpessoal.  
 
Art.17

O
. Para manter a ordem e impedir a disseminação do vírus, as infrações a esse Decreto poderão ser informadas à 

Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Ministério Público de Minas Gerais.  
 
Art. 18

O
. 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. 19

O
. 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 
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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. 20

o
 As medidas previstas neste Decreto, serão executadas com o apoio das Polícias Civil e Militar para fins de 

efetivação. 
 
Art. 21

0
. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e vigorará 

enquanto o Município de Guiricema /MG permanecer, compulsoriamente, na ―onda roxa‖ do ―Programa Minas 
Consciente‖, mantendo-se a aplicação das demais medidas constantes no Decreto n. 4135 de 12 de março de 2021 que 
não forem incompatíveis ou conflitantes com as disposições constantes no presente Decreto. 
 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Guiricema/MG, 17 de março de 2021. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 
                

DECRETO Nº 04137/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
 

 
 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º 
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 17 de março de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 



 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Terça-feira, 30 de março de 2021 

Ano 4 - n° 0023 

Volume com 15 páginas 

13 

DECRETO Nº 04138/2021 
ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no 
Plano Plurianual (Lei 722 de 17/11/2017), Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 773 de 08/05/2020) e Lei Orçamentária 
Anual (Lei 779 de 01/09/2020). 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) especial (es) para 
reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
 

 
 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 17 de março de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO Nº 04139/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) 
 

 
 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º 
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 17 de março de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO Nº 4.140/2021 
 

Nomeia Conselho Municipal de Esportes. 
 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de suas atribuições legais, 
 
DECRETA 
 



 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Terça-feira, 30 de março de 2021 

Ano 4 - n° 0023 

Volume com 15 páginas 

15 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Esportes, passa a ter a seguinte composição: 
 
I - Representantes da Prefeitura Municipal: 
 

a) WILSON RODRIGUES DA SILVA; 

b) JOÃO BATISTA DOS SANTOS; 

c) DAVI BONFIOLI. 
 
II - Representante da Câmara Municipal: 
 

a) JOSÉ ANTONIO TOLEDO. 
 
III - Representante da Sociedade Civil: 
 

a) GUSTAVO RODRIGO BICALHO DE BATTISTI; 
b) PRICYLLA DA CUNHA MOURA. 

 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 29 de março de 2021. 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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