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DECRETO N.º 036/2020 

 

“ESTABELECE PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES AO DECRETO 

Nº 32/2020 QUE RECONHECE ESTADO DE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

  O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco no uso de 

atribuições que lhe são conferidas por lei, 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). 

 

A Deliberação Estadual do Comitê Extraordinário COVID-19 Nº 16, de 22 de 

março de 2020. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Fica determinada a instalação de barreiras sanitárias em 

pontos estratégicos do Município, a partir do dia 24 de março de 2020, 

organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde em colaboração com os 

órgãos de segurança pública, com o objetivo de controlar a situação de 

saúde da população. 

 

§1º. As barreiras sanitárias serão instaladas nos trevos: 

I - Colônia 

II - Felipinho  

III - Retífica 

 

§2º. Nos demais pontos de acesso do Município serão instaladas 

barreiras físicas em que não será permitida o acesso de pessoas e 

veículos.  
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§3º. Não serão impostas restrições à entrada e saída de pessoas e 

veículos dos limites territoriais do Município, exceto de pessoas com 

sinais e sintomas respiratórios. 

 

Art. 2°. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, a 

partir do dia 24 de março de 2020, do funcionamento de todas as fábricas 

e indústrias até 31 de março de 2020, permitida a prorrogação, 

ressalvadas as de gênero alimentício e bebidas.  

 

Parágrafo Único: As fábricas e indústrias que estiverem em 

funcionamento, deverão respeitar as diretrizes previstas no art. 2º do 

Decreto Nº 35/2020. 

 

Art. 3°. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, a 

partir do dia 24 de março de 2020, até 31 de março de 2020, permitida a 

prorrogação, das seguintes atividades: 

I - Mototaxistas; 

II - Prestadores de serviços; 

III - Eventos (públicos e privados) de qualquer natureza, festas ou 

cultos religiosos em locais fechados ou abertos com aglomeração de 

pessoas; 

IV - Construção civil (exceto a construção da Policlínica – Pronto 

Atendimento 24 horas e outras obras que estiverem relacionadas ao serviço 

de saúde que deverão adotar as medidas preventivas para o controle da 

transmissão do COVID-19).  

 

§1º. A suspensão de que trata este artigo não se aplica aos serviços 

públicos essenciais e presenciais, das áreas de saúde, segurança pública, 

prevenção e assistência social, transporte público, infraestrutura e 

recursos hídricos, abastecimento de água, distribuição de energia 

elétrica, segurança alimentar, sistema prisional e socioeducativo e 

defesa do consumidor. 

 

§2º. A suspensão das atividades de prestação de serviços de que 

trata o inciso II deste artigo não se aplica aos serviços de delivery e 

transporte de insumos, alimentos e medicamentos, suprimentos de 

informática, taxista, oficina mecânica, elétrica e lanternagem de 
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automóveis, borracheiros, bombeiro hidráulico, eletricistas, 

gerenciamento de resíduos, transporte de ambulância, internet, televisão 

e telecomunicações, que deverão adotar as medidas preventivas para o 

controle da transmissão do COVID-19.  

 

Art. 4º. Acrescenta-se no inciso I do art. 1º do Decreto Nº 

035/2020, a alínea f com a seguinte redação: 

Art. 1º (...) 

I - (...) 

f) Distribuidores de bebidas  

 

Art. 5°. Acrescenta-se no caput do art. 2º do Decreto Nº 035/2020, a 

seguinte redação: 

(...) 

Art. 2º. Os estabelecimentos comerciais, fábricas e indústrias que 

estiverem em funcionamento, deverão respeitar o horário de 8:00h às 

18:00h e as seguintes diretrizes. 

(...) 

 

Art. 6°. Fica determinada a restrição à circulação injustificada de 

idosos e grupos de pedestres apta a causar qualquer forma de aglomeração 

no Município, ficando-os sujeito a abordagem policial e encaminhamento às 

suas residências em caso de descumprimento.   

 

Art. 7°. Fica limitado, no âmbito do Município, a partir do dia 23 

de março de 2020, até o dia 31 de março de 2020, permitido a prorrogação, 

o funcionamento dos serviços públicos de saúde de 07:00h às 13:00h, todos 

os dias da semana, incluindo sábado, domingo e feriado, exceto o Pronto 

Atendimento 24 horas. 

 

Art. 8°. Os servidores dos diversos órgãos do Município poderão 

atuar em outra função diversa do seu cargo de origem, bem como em outra 

unidade que estiver lotado atualmente, tendo em vista as ações que serão 

realizadas para combater o COVID-19.  

 

Art. 9°. Fica determinada a suspensão de folgas compensatórias, 

férias-prêmios e férias regulamentares dos servidores dos diversos órgãos 
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do Município, quando este for solicitado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, enquanto durar o estado de emergência causado pelo Coronavírus. 

 

Art. 10. Caso haja a necessidade de reforço no quadro de pessoal, 

por parte do Hospital São João Batista deste Município, o Secretário 

Municipal de Saúde poderá remanejar servidores para cumprimento da sua 

jornada de trabalho na instituição.  

 

Art. 11. O Setor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda e 

Execução Fiscal e Vigilância Sanitária do Município, a partir do dia de 

23 de março de 2020, para cumprimento do disposto neste Decreto e 

anteriores, irão trabalhar sob o regime de sobreaviso, plantão ou escalas 

de jornada de trabalho todos os dias da semana, incluindo sábado, domingo 

e feriado por ato do Secretário da pasta e ou Chefe do Departamento. 

 

Art. 12. Caso haja o descumprimento por reincidência de todas as 

determinações impostas por este decreto e anteriores, para combater o 

COVID-19, o ato será classificado como infração de determinação do poder 

público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças 

contagiosas, conforme previsão expressa no art. 268 do Código Penal 

Decreto Lei 2.848/40 (Pena: Detenção, de um mês a um ano, e Multa).  

 

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, em especial o inciso VIII do art. 

2º do Decreto Nº 31/2020 e vigorará enquanto perdurar o estado de 

emergência causado pelo Coronavírus. 

 

Visconde do Rio Branco, 23 de março de 2020. 

 

 

                                                                             

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


