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DECRETO N.º 047/2020 

 

“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 DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE 

CORONAVÍRUS (COVID-19) DECRETADA PELO ESTADO DE 

MINAS GERAIS E PELA UNIÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

  

 

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

no uso de suas atribuições legais, considerando as orientações e 

determinações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da 

Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais e da Secretaria Municipal 

de Saúde; considerando o Decreto n° 031, de 16 de março de 2020, que 

estabelece estado de alerta no âmbito deste município; tendo em vista 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. 

 

DECRETA: 

 

 

 Art. 1°. Fica autorizado, no âmbito do Município, o funcionamento 

das atividades de Mototaxistas (transporte de passageiros) com as 

seguintes restrições:  

 

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

proteção individual, para o passageiro de capacete aberto (jet) com 

viseira, seguindo as normas da Resolução CONTRAN N°. 453 de 26/09/2013; 

II - Uso obrigatório de máscaras de tecidos ou TNT, como medida de 

proteção individual, para o condutor; 

III - Uso obrigatório de touca descartável para passageiros; 
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IV - Uso obrigatório de álcool em gel para higienizar as mãos dos 

passageiros e condutor. 

 

Art. 2°. Fica determinado, no âmbito do Município, o uso 

obrigatório de máscaras de tecidos ou TNT, como medida de proteção 

individual, para o passageiro e o condutor do veículo de Táxi. 

 

Art. 3°. Fica autorizado, no âmbito do Município, o funcionamento 

das atividades produtivas das Confecções, devendo respeitar o horário de 

7:00h até no máximo às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 

 

 Parágrafo Único: As confecções que estiverem em funcionamento, 

conforme determinação pelo Estado de Minas Gerais, deverão respeitar as 

seguintes diretrizes: 

 

  I - Fornecer para seus trabalhadores, local de higienização, álcool 

gel e materiais, além de 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 - Adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações 

de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores, 

e que implementem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo 

a reforçar a importância e a necessidade de praticar os cuidados 

pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de produtos 

assépticos durante o trabalho e observar a etiqueta respiratória;  

 

III - Manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho.  

 

Art. 4°. Caso haja o descumprimento por reincidência de todas as 

determinações impostas por este decreto e anteriores, em vigor, 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 
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do Código Penal Decreto Lei 2.848/40 (Pena: Detenção, de um mês a um ano, 

e Multa).  

 

Art. 5°. Este decreto entra em vigor no dia 06 de abril de 2020, 

revogando as disposições em contrário e vigorará enquanto perdurar o 

estado de emergência causado pelo Coronavírus. 

 

Visconde do Rio Branco, 05 de abril de 2020. 
 
                                                                      
 
 
 

Iran Silva Couri 
Prefeito Municipal 


