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DECRETO N.º 040/2020 

 

“ESTABELECE PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES AO DECRETO 

Nº 39/2020 QUE RECONHECE ESTADO DE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, 

no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:  

 

 Que o Comitê Extraordinário Covid-19 de Minas Gerais incluiu o 

setor da construção civil na lista de atividades que podem ser mantidas 

em funcionamento no estado durante a pandemia do coronavírus. A 

informação foi incluída no artigo oitavo da deliberação do comitê, que 

foi republicada no Diário Oficial desta terça-feira (24).  

 

DECRETA: 

 

  Art. 1°. Fica autorizado, no âmbito do Município, a partir do dia 

25 de março de 2020, o funcionamento das atividades de Construção Civil, 

devendo respeitar o horário de 7:00h até no máximo às 17:00h, de segunda 

a sexta-feira, e aos sábados de 07:00h até no máximo às 11:00h.  

 

Parágrafo Único:  Os proprietários das obras civis, deverão adotar 

sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para 

reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores, bem como adotarem 

as medias de prevenção ao contágio pela COVID-19, disponibilizando 

material de higiene e orientando seus empregados. 

 

 Art. 2°. Fica autorizado, no âmbito do Município, a partir do dia 

25 de março de 2020, o funcionamento das atividades produtivas de 

indústrias ou fábricas relacionadas à Construção Civil, devendo 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.  
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Parágrafo Único: Os proprietários das indústrias ou fábricas, deverão 

adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de 

jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de empregados nas 

atividades de produção, bem como adotarem as medias de prevenção ao 

contágio pela COVID-19, disponibilizando material de higiene e orientando 

seus empregados. 

 

 

Art. 3°. Revogadas as disposições em contrário, em especial o 

inciso IV do artigo 23 do Decreto Nº 39/2020, o presente Decreto entrará 

em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Visconde do Rio Branco, 25 de março de 2020. 

 

  

     

 

 

                                                                        

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


