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DECRETO N.º 055/2020 

 

“Altera o Decreto nº 052, de 08 de abril 

de 2020, e dá outras providências”.  

 
  

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

no uso de suas atribuições legais, considerando a publicação do Decreto 

Municipal n.º 052, de 08 de abril de 2020; considerando a nota expedida 

pela Sociedade Brasileira de Infectologia - SBI de 24 de março de 2020, 

que alerta para a necessidade de manutenção das medidas de restrição 

recomendadas pelo Ministério da Saúde; considerando que, em razão do 

Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o 

exercício de liberdades individuais, com vistas a ajustá-los aos 

interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial 

para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doença e de 

outros agravos; considerando a necessidade de garantir segurança jurídica 

às atividades privadas essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da 

população, sem prejuízo da manutenção das medidas sanitárias preventivas 

à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19); considerando a avaliação 

diária sobre a curva de crescimento de novos casos, o perfil da população 

atingida e seu comportamento em Visconde do Rio Branco, onde não existem 

casos confirmados e tampouco óbitos; 

 

DECRETA: 

 

  Art. 1°. Este Decreto consolida as medidas excepcionais, de caráter 

temporário, restritivas às atividades privadas, para a prevenção dos 

riscos de disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19).  

 

 Art. 2º. O art. 23 do Decreto n.º 052, de 08 de abril de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

   “Art. 23. Em caráter excepcional, fica autorizado, 

conforme determinação pelo Estado de Minas Gerais, o 
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funcionamento da atividade produtiva de todas as fábricas 

e indústrias, no âmbito do Município.”   

 

Parágrafo único: As fábricas e indústrias que estiverem em 

funcionamento, conforme determinação do Estado de Minas 

Gerais deverão respeitar as seguintes diretrizes: 

 

 I - Uso obrigatório de máscaras de tecidos ou TNT, como 

medida de proteção individual para cada trabalhador (cada 

máscara deve ter ao menos duas camadas de tecido, além de 

conter elásticos ou tiras para amarrar acima da orelha e 

abaixo da nuca, de forma a proteger a boca e o nariz); 

 

 II - Fornecer álcool gel 70% para desinfecção das mãos, 

disponibilizando em pontos estratégicos de fácil acesso, 

como na entrada das fábricas ou indústrias, nos 

corredores, balcões e mesas de atendimento e estações de 

trabalho para uso dos clientes e funcionários; 

 

 III - Disponibilizar lavatórios de fácil acesso com 

sabonete líquido e toalha de papel não reciclado para 

higienização frequente das mãos; 

 

 IV – Manter todas as áreas ventiladas, incluindo, os 

refeitórios de funcionários e locais de descanso;  

 

 V - Afixar e disponibilizar material educativo para seus 

empregados de modo a reforçar a importância e a 

necessidade de praticar os cuidados pessoais contra o 

COVID-19, sobretudo na lavagem correta das mãos com a 

utilização de produtos assépticos durante o trabalho, 

manutenção do distanciamento entre os trabalhadores e 

observação da etiqueta respiratória; 

 

 VI - Adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e 

alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e 

aglomeração de trabalhadores, inclusive nos horários de 
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entrada e saída de turnos e intervalos de refeições, como 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, devendo 

sempre observar o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 

entre os funcionários;  

 

 VII – Higienizar, frequentemente com água sanitária ou 

outro produto adequado, durante o período de funcionamento 

e sempre quando do início das atividades, os pisos e 

superfícies expostas de contato, como paredes, maçanetas, 

mesas, forros, teclados, mouses, materiais de escritórios, 

balcões, corrimões, interruptores, elevadores, banheiros, 

lavatórios, pias, entre outros; 

 

 VIII - Fazer o controle de saúde diário dos 

funcionários, com verificação de temperatura e checagem 

dos sintomas respiratórios, ficando o relatório à 

disposição da fiscalização; 

 

 IX - Afastar imediatamente, em isolamento domiciliar, 

pelo prazo mínimo de 14(quatorze) dias, todos os 

empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo 

novo Coronavírus e comunicar imediatamente à Secretaria 

Municipal de Saúde para que sejam tomadas as providências 

necessárias; 

 

 X - Implantar o serviço de Home Office ou realizar o 

afastamento do trabalho, em isolamento domiciliar, dos 

trabalhadores gestante e lactantes, com mais de 60 

(sessenta) anos de idade, e dos servidores como 

comorbidades: diabéticos, hipertensos, com insuficiência 

renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença 

cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras 

afecções que deprimam o sistema imunológico; 

 

XI - Seguir e obedecer às recomendações e notas técnicas 

expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde e do 

Ministério da Saúde.  
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  Art. 3º. O art. 37 caput, e § 1º do Decreto n.º 052, de 08 de abril 

de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 37. O descumprimento das imposições previstas 

nesse Decreto constitui conduta tipificada no artigo 10, 

VII, da Lei nº 6.437/77, por impedir ou dificultar a 

aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 

transmissíveis, conduta punível com advertência e/ou 

multa. 

 

  §1º- Fica estipulada a multa mínima de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), consoante previsto no artigo 2ª, §1º da Lei 

6.437/77, àqueles que desrespeitarem as medidas sanitárias 

adotadas”. 

  

 Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 15 de abril de 2020. 

 

Visconde do Rio Branco, 14 de abril de 2020.                                                             

 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal 

  


