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DECRETO N.º 039/2020 

 

“ESTABELECE PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES AO ESTADO 

DE “ALERTA” NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO 

RIO BRANCO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 

31/2020, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DECRETADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS 

E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

  O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco no uso de 

atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO:  

 

O Ministério da Saúde, por meio do Boletim Epidemiológico – COE 

COVID-19, de 14 de março de 2020, que determina que as Secretarias 

Municipais de Saúde avaliem a adoção de providências, em razão do cenário 

epidemiológico da pandemia do COVID-19;  

 

O Decreto Estadual N° 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; 

 

A notificação de casos suspeitos de COVID-19 em Visconde do Rio 

Branco e a iminência de agravamento da proliferação com altos riscos de 

desastres secundários; 

 

A Necessidade da realização de ações para conter a propagação de 

infecção viral, bem como de preservação da saúde da população contra o 

COVID-19. 
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DECRETA: 

 

  Art. 1°. Fica reconhecido no Município de Visconde do Rio Branco, o 

ESTADO DE “EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA”, segundo a definição do Plano de 

Contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-

19, elaborado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, 

datado de fevereiro de 2020, ficando desde já convertido o estado de 

“alerta” reconhecido no dia de 16 de março 2020. 

 

Art. 2°. Fica criada Comissão Intersetorial de monitoramento da 

situação de emergência em saúde, coordenada pelo Secretário Municipal de 

Saúde, composta pelo Prefeito Municipal, Procuradores, Secretários 

Municipais, Diretoria da Vigilância em Saúde, Diretoria de Comunicação e 

Coordenação de Atenção Básica. 

 

  Art. 3°. Fica suspensa a participação de servidores da Administração 

Municipal Direta e Indireta em palestras, congressos, seminários e 

eventos realizados fora do Município de Visconde do Rio Branco, devendo 

as viagens serem canceladas. 

 

Art. 4°. Os servidores com 60 (sessenta) anos ou mais e servidores 

gestantes ou lactantes deverão desempenhar suas atividades diretamente de 

suas casas, a partir do dia 20 de março de 2020, até o dia 31 de março de 

2020, permitida a prorrogação, respondendo ao chefe imediato por 

telefone, email, ou outras formas de comunicação pela internet durante o 

horário correspondente de expediente.  

 

§1º. Fica a cargo dos respectivos Secretários e Chefes de 

Departamento o levantamento de tais servidores, a respectiva comunicação 

do conteúdo do caput deste artigo e a comunicação ao Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura de Visconde do Rio Branco, para controle 

de ponto. 

§2º. Os servidores dispensados do trabalho por este Decreto poderão 

ser convocados a qualquer tempo, por ato dos Secretários e/ou Chefes de 

Departamento. 
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Art. 5°. Fica determinada a suspensão no âmbito do Município, do 

funcionamento dos serviços públicos a partir do dia 23 de março de 2020, 

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

órgãos do Município, com exceção das Secretarias: Saúde, Obras e Serviços 

Públicos e Desenvolvimento Social.  

 

Art. 6°. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, a 

partir do dia 19 de março de 2020, até 31 de março de 2020, permitida a 

prorrogação, das licitações relacionadas abaixo, com o objetivo de evitar 

aglomerações de pessoas de várias regiões. 

 
Data Pregão Presencial Objeto Horário 

20/03 12/20 Emulsão asfáltica 09:00 
23/03 10/20 Recapagem de pneus 09:00 
24/03 13/20 Serviço gráfico saúde 09:00 
25/03 15/20 Gêneros alimentícios 09:00 
26/03 06/20 Material para laboratório 09:00 
27/03 16/20 Cestas básicas 09:00 
 

Parágrafo Único: Visando o efetivo enfrentamento do coronavírus e o 

atendimento e continuidade dos serviços públicos, ficam autorizados os 

Secretários Municipais a procederem à compra de bens, produtos ou 

serviços através de dispensa de licitação, nos termos do inciso IV do 

art. 24 e 26, ambos da Lei nº 8666/93. 

 

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°. 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 da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, no horário de 07:00h às 12:00h, sob o regime de 

plantão, de segunda a sexta-feira.  

 

Art. 9°. Ficam suspensos, no âmbito do Município, pelo prazo de 15 

dias, podendo ser prorrogável por igual período, os grupos de oficinas 
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realizadas com crianças, idosos e pessoas em situação de rua, bem como os 

cursos do SENAR e visitas domiciliares realizados pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social.  

 

Art. 10. Ficam limitados, no âmbito do Município, pelo prazo de 15 

dias, podendo ser prorrogável por igual período, as visitas domiciliares 

do Conselho Tutelar, aos casos considerados prioritários e de urgência e 

emergência.  

 

Art. 11. 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. 12. Fica determinada a suspensão de folgas compensatórias, 

férias-prêmios e férias regulamentares dos servidores dos diversos órgãos 

do Município, quando este for solicitado pela Secretaria Municipal de 

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

 

Art. 13. 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. 14. O Setor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda e 

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

24 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. 15. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, de 

todas as aulas em rede particular de ensino, até 31 de março de 2020, 

permitida a prorrogação.  
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Art. 16. Fica vedada a realização de quaisquer eventos nos próximos 

30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável por igual período em que ocorra 

a aglomeração de pessoas.  

 

Parágrafo Único: A vedação de que trata este artigo abrange eventos 

da Administração Pública Municipal ou por ela autorizados.  

 

Art. 17. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, até 

31 de março de 2020, permitida a prorrogação, do funcionamento das 

academias e similares e clubes recreativos.  

 

Art. 18. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, a 

partir do dia 20 de março de 2020, até 31 de março de 2020, permitida a 

prorrogação, das aulas teóricas nas autoescolas.  

 

Parágrafo Único: As aulas de direção poderão continuar, mas todas as 

medidas de segurança e proteção deverão ser adotadas, ou seja, lavar as 

mãos por pelo menos 20 segundos, usar álcool gel, evitar contato próximo 

com o instrutor de trânsito, não compartilhar objetos pessoais, não tocar 

a boca, nariz e olhos sem antes lavar as mãos.  

 

Art. 19. Fica determinada a redução no horário de velórios e o 

controle de acesso às capelas mortuárias por parte das empresas 

concessionárias.  

 

 Art. 20.  Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, do 

funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais até 31 de março de 

2020, permitida a prorrogação, ressalvados os seguintes:  

 

I - Estabelecimentos funcionando exclusivamente sob o regime de 

delivery, devendo permanecer com as portas fechadas para o público 

presencial: 

a) Restaurante; 

b) Lanchonetes e trailers; 

c) Distribuidores de Gêneros Alimentícios; 

d) Lojas de materiais de construção e elétricos; 
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e) Estabelecimentos agroindustriais; 

f) Distribuidores de bebidas.  
 

 

II - Estabelecimentos funcionando normalmente, podendo permanecer 

com as portas abertas para o público presencial: 

a) Hospital e clínicas de saúde; 

b) Consultórios Médicos de saúde suplementar; 

c) Farmácias, drogarias e farmácias de manipulação; 

d) Laboratórios de análise clínicas (em escala de trabalho

para atendimento das demandas urgentes); 

e) Distribuidora de gás; 

f) Postos de Gasolina e/ou combustíveis; 

g) Supermercados, hipermercados, mercados, mercearias e armazéns; 

h) Padarias; 

i) Açougues; 

j) Hortifrutis; 

k) Lojas de produtos veterinários e afins (exclusivamente para a 
venda de ração e medicamentos para animais); 

l) Clínicas de atendimento odontológico e veterinários (somente 
plantões e casos de urgência e emergência) 

m) Clínicas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (atendimentos 
individualizados) 

n) Agências Bancárias, somente expediente interno, atendimento 

individualizado aos serviços bancários essenciais (após 

agendamento por telefone ou por meio eletrônico) e auto 

atendimento: Caixas eletrônicos, sem permitir a aglomeração de 

pessoas; 

o) Lotéricas e Correspondentes bancários, somente atendimento ao 
público no exterior do imóvel com fechamento do estabelecimento 

com grade, sem permitir aglomeração na parte externa;  

p) Estabelecimentos funerários;  
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q) Cooperativas de transportes; 
 

r) Hotéis, pousadas e motéis.  
 
 

Art. 21. Os estabelecimentos comerciais que estiverem em 

funcionamento, deverão respeitar o horário de 8:00h até no máximo às 

18:00h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados de 08:00h até no máximo 

às 14:00h, exceto os seguintes: hospitais, farmácias e drogarias, motéis, 

hotéis e pousadas. 

 

Parágrafo Único: Os estabelecimentos comerciais, fábricas e 

indústrias que estiverem em funcionamento, deverão respeitar as 

seguintes diretrizes: 

 

I - Estabelecer fluxo contínuo de entrada e saída de pessoas 

observando o limite máximo nas áreas livres de circulação e permanência 

do trabalho de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros quadrados. 

II - Cada estabelecimento deverá contar com uma estrutura mínima 
de pessoal adequado, para prevenir filas nas entradas e nos caixas; 

III - Limpeza e desinfecção permanente e periódica de todos os 

pontos de apoio, como corrimões de escadas e maçanetas; 

IV – Limpeza e desinfecção permanente dos pegadores de carrinhos 
e cestas de compra; 

V – Limpeza e desinfecção permanente e periódica das gôndolas de 

produtos e esteiras nos caixas; 

VI – Limpeza e desinfecção permanente e periódica das máquinas de 
cartão nos caixas a cada cliente (pode ser feita pelo próprio 

funcionário do caixa); 

VII – Disponibilizar álcool em gel para os clientes e 

consumidores para limpeza das mãos ou mesmo instalar lavatórios de 

fácil acesso; 

VIII – Manter banheiros limpos e organizados com indicação clara 
de suas localizações para uso dos clientes; 

IX – Limpeza permanente dos botões de tickets de estacionamento e 
de entrada de acesso aos bancos. 

X – Disponibilização de EPI’s, principalmente máscaras, para os 
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funcionários que prestam serviço diretamente ao público. 

 

Art. 22. Fica determinada a suspensão, no âmbito do Município, a 

partir do dia 24 de março de 2020, do funcionamento da atividade 

produtiva de todas as fábricas e indústrias até 31 de março de 2020, 

permitida a prorrogação, ressalvadas as de gênero alimentício, bebidas e 

de embalagens pertinentes aos alimentos.  

 

Parágrafo Único: As fábricas e industrias que estiverem em 

funcionamento, deverão respeitar as diretrizes previstas no parágrafo 

único do art. 21 deste decreto. 

 

Art. 23. 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 (transporte de passageiros);  

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, motoboys (transporte de 

carga), pet shop, escritórios de contabilidade (expediente interno), 
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suprimentos de informática, taxista (transporte de passageiros apenas 

dentro da cidade), oficina mecânica, elétrica e lanternagem de veículos, 

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. 24. 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 seguintes locais:  

I – Acesso a cidade pelo bairro Colônia 

II – Trevo do Felipinho  

III – Trevo da Barra dos Coutos (Próximo a Retífica) 

 

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

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

veículos.  

§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. 25. 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. 26. 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).  
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Art. 27. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, em especial os incisos VIII e X do 

art. 2º, arts. 6º e 7º do Decreto Municipal nº 31/2020 e Decretos 

Municipais de nºs: 32, 34, 35 e 36/2020 e vigorará enquanto perdurar o 

estado de emergência causado pelo Coronavírus. 

 

 

Visconde do Rio Branco, 24 de março de 2020. 
 
 
 
 
                                                                             

Iran Silva Couri 
Prefeito Municipal 


