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DECRETO Nº 048/2020 
 

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

ESSENCIAIS E DE SAÚDE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

MUNICIPAIS. 

 
O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de 

Minas Gerais, no uso de atribuições legais e 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 LEGISLATIVO FEDERAL Nº 6, DE 2020 que Reconhece, para os 

fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação 

do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 

18 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; 

 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica autorizado o  f u n c io n am e nt o  dos 

s e r vi ç os  p ú bl ic o s  es s en c i ai s e  d e  sa ú d e  nas repartições 

públicas municipais no dia 10 de abril de 2020, por ocasião 

das comemorações da Semana Santa, para atendimento dos casos 

considerados prioritários e de urgência e emergência. 

 

Parágrafo Único - Os servidores que trabalharem em regime de 

plantão no dia do feriado deverão compensar o horário 

efetivamente trabalhado, em outro dia, previamente agendado em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DLG%206-2020?OpenDocument
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comum acordo com o seu Coordenador, Gerente ou Diretor imediato, 

devendo a compensação ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2020 e 

ser comunicada com antecedência ao Departamento de Recursos 

Humanos. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Visconde do Rio Branco, 06 de abril de 2020. 
 

 
 

 
 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 

 


