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DECRETO Nº 082, DE 02 DE MAIO DE 2.022. 

 

“Dispõe sobre a flexibilização da utilização de máscara 

de proteção facial no Município de Visconde do Rio 

Branco/MG e dá outras providências.” 

 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Luiz Fábio Antonucci Filho, no 

uso de uma de suas atribuições legais que lhe confere os artigos 73, 98, 99 e seus 

incisos da Lei Orgânica do Município, e: 

 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da 

Carta da República, têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de 

interesse local, podendo, inclusive, suplementar a legislação federal e a estadual; 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal à execução de 

políticas públicas relacionadas à saúde, entre outras, aquelas inerentes a atos de 

gestão e mérito administrativo, balizados pelos critérios de oportunidade e 

conveniência (discricionariedade) fundamentados; 

 

CONSIDERANDO que as medidas de prevenção e combate ao Coronavírus, 

implementadas no Município desde o dia 18 de março de 2020, têm surtido o efeito 

esperado, com redução da curva de contágio, do número de pessoas internadas e 

da diminuição dos casos considerados graves; 

 

CONSIDERANDO o avanço exponencial da vacinação contra a COVID-19, a qual 

atingiu, em 10 de março de 2022, no Município de Visconde do Rio Branco, o 

percentual de 95% (noventa e cinco por cento) da população elegível já com a 

segunda dose aplicada, contribuindo decisivamente para a redução de internações e 

de agravamento nos casos de pessoas infectadas; 

 

CONSIDERANDO que a pandemia causada pelo Coronavírus vem regredindo, 

tendo sido reclassificada como endemia, conforme estudos técnicos realizados pelos 

órgãos competentes, especialmente o Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO que diversos estados da Federação, dentre os quais o Estado de 

Minas Gerais, assim como diversas capitais, inclusive a mineira, além de um grande 

número de cidades do interior, retirou a obrigatoriedade da utilização da máscara 

de proteção; 

 

CONSIDERANDO o encerramento da vigência da prorrogação do estado de 

calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, declarado nos termos do 

Decreto nº 3.944, de 3 de janeiro de 2022, e reconhecido, por meio da Resolução 

nº 5.593, de 24 de fevereiro de 2022, da Assembleia Legislativa; 

  

CONSIDERANDO, por fim, que quaisquer medidas sanitárias tomadas para o 

combate ao Coronavírus são constantemente revisadas, podendo ser ampliadas ou 

restringidas, de acordo com o cenário epidemiológico. 
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DECRETA: 

  

Art. 1º  Fica dispensada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção 

facial sobre nariz e boca em ambientes abertos e fechados, no Município de 

Visconde do Rio Branco/MG, com exceção do disposto no § 1°. 

§ 1°  A obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial será mantida nas 

seguintes condições: 

I – pessoas sintomáticas ou potencialmente em contato com transmissores; 

II – pessoas com sintomas de resfriado e gripe; 

III – profissionais de saúde em atendimento ao público; 

IV – imunossuprimidos;  

V – indivíduos não vacinados contra Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto. 

§ 2°  Fica mantida a recomendação de uso de máscara em situações potenciais de 

contaminação, como em ambientes com aglomeração de pessoas e nos transportes 

coletivos. 

  

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde, observadas as suas competências legais, 

poderá editar recomendações complementares ao disposto neste Decreto, conforme 

o acompanhamento da evolução dos casos de Covid-19 no Município. 

  

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

P.R.C. 

 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, em 02 de maio 

de 2.022.  

 

 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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