MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Decreto n° 1.880, de 22 de maio de 2020.

Dispõe sobre autorização de abertura dos comércios enquadrados
no nível 2 do Decreto n° 1.876, de 12 de maio de 2020 e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Rio Doce, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Rio Doce e,

CONSIDERANDO que em 06 de fevereiro de 2020 foi publicada a Lei Federal n°
13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus;
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde
declarou que a rápida contaminação do novo coronavírus (Covid-19) pelo mundo já se
configurava uma pandemia;
CONSIDERANDO que foi publicada a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020,
que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/20;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual com numeração especial nº 113, de 12 de março
de 2020, "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 o Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020 que
"Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19)" no Estado de Minas Gerais;
CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 reconheceu a
ocorrência de estado de calamidade pública de importância internacional decorrente da
COVID-19;
CONSIDERANDO a Resolução da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais n°
5.529, de 25 de março de 2020, que "Reconhece o estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus" no âmbito do Estado de
Minas Gerais;
CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência no âmbito do Município em
decorrência da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a nota de posicionamento do Grupo Técnico COVID-19 do
Ministério Público do Estado de Minas (MPMG) sobre as medidas de vigilância em saúde
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CONSIDERANDO que em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou Emergência de Saúde Pública Internacional para o novo coronavírus – COVID 19
(2019-nCoV);
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que vêm sendo adotadas no Brasil, em especial no Estado de Minas Gerais, frente à pandemia
do novo coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual n° 23.636, de 17 de abril de 2020, estabeleceu a
obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da
disseminação do coronavírus causador da COVID-19 em órgãos, entidades,
estabelecimentos e serviços que menciona;
CONSIDERANDO que no Município de Rio Doce, na presente data, não possui caso
suspeitos e confirmados de COVID-19;
CONSIDERANDO que a abertura que o artigo 6º, § 3º do decreto n° 1.876, de 12 de maio
de 2020, estabelece que a abertura do comércio enquadrados no nível 2 e 3, fica condicionado
a ato autorizativo próprio do poder executivo.

Art. 1º Fica autorizado a abertura dos estabelecimentos comerciais enquadrados
no nível 2, a partir de 25 de maio de 2020, desde que atendido o disposto no §2°, do artigo
6º do Decreto n° 1.876, de 12 de maio de 2020.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Rio Doce, 22 de maio de 2020.
__________________________________
Silvério Joaquim Ap. da Luz
Prefeito Municipal
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DECRETA:
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