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PREFEITURA
RIO ACIMA
DECRETO N°33 DE 09 DE MARÇO DE 2021.
ALTERA O DECRETO N° 65 DE 18 DE MAIO
DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A ADESÃO DO
MUNICÍPIO DE RIO ACIMA AO PLANO
'MINAS

CONSCIENTE',

REGULAMENTA

NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA OCASIONADA PELO AGENTE
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Rio Acima - MG, no uso de suas atribuições legais, em especial
as descritas na Lei Federal no 13.979, de o6 de fevereiro de 2020, na forma contida no
artigo 66, VI, da Lei Orgânica Municipal e através do Gabinete de Crise instituído pelo
Decreto n° 26, de 17 de março de 2020, alterado pelo Decreto n° 07 de 12 de janeiro de
2021,

e ainda:

Considerando que o Município de Rio Acima aderiu ao Plano Minas Consciente —
"Retomando a Economia do Jeito Certo", por meio do Decreto n° 065, de 18 de maio
de 2020;
Considerando que em deliberação ocorrida no dia 03/03/2021, o Comitê
Extraordinário COVID-19, do Estado de Minas Gerais, institui o Protocolo Onda Roxa
em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico, com a finalidade de manter a integridade
do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à
saúde pública, em razão da pandemia de COVI D-19;
Considerando que em deliberação da Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, ocorrida no dia 08/03/2021, houve o consenso à
unanimidade dos Prefeitos presentes que os Municípios da RMBH devem adotar
condutas uniformes que visem evitar a propagação do agente COVID 19;
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Considerando a deliberação do Comitê Municipal — Gabinete de Crise - instituído
mediante o Decreto n° 26, de 17 de março de 2020, ocorrida no dia 09/03/2021;
Considerando que tanto a micro quanto a macrorregião na qual o Município de Rio
Acima está inserido encontra-se na onda Vermelha;
Considerando as peculiaridades do Município;
Considerando, enfim, que as regras relacionadas a esta matéria poderão ser
alteradas a qualquer tempo, mediante análise técnica das informações epidemiológicas
do Município e deliberação do Gabinete de Crise;

DECRETA:
Art. 10 - Fica instituída a "Onda Vermelha Restritiva", pela qual passam a ser
adotadas medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia causada pelo agente
COVID-19, com vigência a partir de 10/03/2021.
Art. 2° - Durante o estado excepcional — Onda Vermelha Restritiva — fica
determinado o TOQUE DE RECOLHER no âmbito do Município de Rio Acima, no
período compreendido entre as 20h e as 05h.
§ 10 Durante o horário estabelecido para o toque de recolher, fica proibido o
funcionamento comercial, com exceção das farmácias, drogarias e serviços de delivery
de qualquer natureza.
§ 2° A circulação de pessoas durante o horário do toque de recolher fica restrita aos

funcionários dos estabelecimentos mencionados no parágrafo anterior, quando em
serviço, de clientes que estejam indo ou voltando de farmácias ou drogarias e em casos
de justa e comprovada necessidade.
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Art. 30 -

Fica alterado o artigo 46, respectivos incisos e parágrafos do Decreto
Municipal n°. 65/2020, os quais passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 40 - Fica determinado o uso massivo de máscaras de proteção das vias

aéreas para toda a população, ficando PROIBIDA a circulação de pessoas sem o
uso da máscara, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que
privado.
§1° - A violação à regra contida no Caput sujeitará o infrator às sanções previstas

na legislação vigente.
Art. 40 - Fica alterado o artigo 50 assim como seus respectivos incisos e alíneas do

Decreto Municipal n°. 65/2020, os quais passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 50 - TODOS OS ESTABELECIMENTOS industriais, comerciais e de

prestação de serviços PODERÃO FUNCIONAR, desde que observados os
protocolos e diretrizes fixados no "Plano Minas Consciente", de acordo com a
onda em que o Município se encontra e, ainda, as regras fixadas no presente
decreto.
I — São medidas de proteção aplicáveis a todos os estabelecimentos, no que

couber:
a) Horário de funcionamento limitado às regras previstas no art. 2° deste
decreto;
b) Fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados
para a atividade exercida por cada funcionário e em quantidade suficiente,
incluindo obrigatoriamente máscara;
c) Realizar aferição obrigatória de temperatura de funcionários, com restrição de
entrada em caso de temperatura superior a 37,50.
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d) Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, com portas e

janelas abertas e evitando o uso de ar condicionado. Na impossibilidade,
seguir rigorosamente os procedimentos de manutenção e limpeza dos
equipamentos segundo as normas vigentes e orientações do fabricante;
e) Os dispensadores de água, de uso coletivo, que exigem aproximação da boca
para ingestão (bebedouros) devem ser lacrados, permitindo-se o
funcionamento apenas do dispensador de água para copos descartáveis;
f) Em

estabelecimentos pequenos, cujas dimensões não possibilitem o

distanciamento social mínimo, fica proibido o consumo de produtos no local,
devendo o atendimento ao cliente e/ou a retirada de produtos ocorrer apenas
no balcão;
g)

Reduzir a exposição de produtos (roupa, calçados, material esportivo) em
araras ou prateleiras abertas acessíveis aos clientes, devendo priorizar a
exposição em vitrines ou prateleiras fechadas, evitando o contato direto com o
cliente, realizando higienização de forma frequente dos que permanecerem
expostos;

h)

Promover o atendimento mediante agendamento prévio, quando possível;

i)

Disponibilizar lavatório com dispensador de sabonete líquido e papel toalha
ou dispensador com álcool gel a 70%, para higienização das mãos, para uso
dos clientes, funcionários e entregadores, na entrada do estabelecimento e
ainda em pontos estratégicos (corredores, balcões de atendimento, caixas e
outros);

j)

Proteger todas as máquinas de pagamento com plástico transparente para
serem higienizadas com álcool 70% (líquido ou gel) após cada uso.

k) Sinalizar as áreas de circulação interna, demarcando o distanciamento entre o

cliente e o balcão, gôndola, prateleira e afins;
I) Demarcar do distanciamento para locais de filas;
m) O acesso ao estabelecimento do lado de fora também deverá ser controlado
por senhas, catracas, filas ou outro meio de organização com vistas a garantir
o distanciamento social mínimo e a evitar aglomerações;
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n) Indicar, nas portas dos estabelecimentos, a lotação máxima permitida no
local, a qual não excederá a 50% da sua capacidade total, devendo ainda ser
cumulativamente observado o distanciamento social mínimo de 3m;
o) Manter na entrada do estabelecimento um funcionário que tenha atribuição
de controlar o acesso, disponibilizando álcool para higienização das mãos e
fiscalizando a utilização de máscaras pelos clientes;
p) Ampliar a frequência de limpeza dos pisos, corrimãos, maçanetas, superfícies
e banheiros com álcool 70% (setenta por cento) ou solução de água sanitária,
lixeira com tampa e abertura sem contato manual;
q) Higienizar com álcool a 70% (setenta por cento) ou hipoclorito de sódio a 1%
de concentração todos os equipamentos utilizados na prestação de serviço
antes e após cada utilização;
r) Realizar a higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado
(balcões, carrinhos de compras, cestas e similares) por cada cliente, sendo
que, na impossibilidade da higienização com álcool 70% (setenta por cento),
utilizar hipoclorito de sódio a 1% ou água sanitária a 2% de concentração;
s) Manter os provadores higienizados a cada prova realizada por cliente;
t) Priorizar, de forma absoluta, o atendimento aos idosos, gestantes e demais
pessoas, que estejam no grupo de risco da COVID-19;
u) Responsabilizar-se pela limpeza da parte externa dos estabelecimentos.
II — A lotação máxima permitida em estabelecimentos de atendimento ao público
em geral e templos religiosos fica limitada a 50% da sua capacidade total,
contabilizando-se todas as pessoas para fins de cálculo (clientes, alunos,
funcionários etc.), desde que, simultaneamente, sejam atendidos os seguintes
critérios:
a)

Distanciamento

mínimo

linear

de

3m

entre

pessoas,

mesas,

equipamentos, baias de trabalho e afins;
b)

Permanência simultânea de 1 (uma) pessoa para cada 4m2 (10 pessoas

para cada 40m2).

