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DECRETO N.º 052/2020 

 

 

“Altera os Decretos Municipais de nºs: 32, 

34, 35, 36, 39, 40, 43 e 47/2020, mantendo 

o “ESTADO DE “EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA” 

em todo o território do Município de 

Visconde do Rio Branco/MG para fins de 

evitar a proliferação e intensificar o 

enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus) e dá outras 

providências.”. 

  

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

no uso de suas atribuições legais, considerando orientações e 

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

Secretaria de 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 o 

aumento de casos suspeitos de pessoas que contraíram o COVID-19, a 

confirmação de casos da doença em cidades nas redondezas deste Município, 

e 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 mantido por tempo indeterminado no Município de 

Visconde do Rio Branco, o ESTADO DE “EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA”, 

reconhecido pelo artigo 1º do Decreto Municipal n.º 031, de 16 de março 

de 2020, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus). 

 

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

situação de emergência em saúde, coordenada pelo Secretário Municipal de 
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Saúde, composta pelo Prefeito Municipal, Procuradores, Secretários 

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

Coordenação de Atenção Básica. 

 

  Art. 3°. Fica mantida a suspensão da 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 se for o caso, serem canceladas as viagens eventualmente 

agendadas. 

 

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

gestantes ou lactantes deverão desempenhar suas atividades diretamente de 

suas casas, respondendo ao chefe imediato por telefone, email, ou outras 

formas de comunicação pela internet durante o horário correspondente de 

expediente.  

 

Parágrafo Único: 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. 

 

Art. 5°. Fica autorizado expediente interno, no âmbito do 

Município, nas Secretarias Municipais: Administração, Fazenda e Execução 

Fiscal, Educação, Cultura, Agricultura e Meio Ambiente e Procuradorias, 

ficando autorizado o agendamento por telefone para atendimento restrito. 

 

Art. 6°. Fica limitado, no âmbito do Município, o funcionamento dos 

serviços públicos de saúde, aos casos considerados prioritários e de 

urgência e emergência. 

 

Art. 7°. Fica limitado, no âmbito do Município, o funcionamento dos 

serviços públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no 

horário de 07:00h às 12:00h, de segunda a sexta-feira.  

 

Art. 8°. Ficam suspensos, no âmbito do Município, os grupos de 

oficinas realizadas com crianças, idosos e pessoas em situação de rua, 
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bem como os cursos do SENAR e visitas domiciliares realizados pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.  

 

Art. 9°. Ficam limitadas, no âmbito do Município, as visitas 

domiciliares do Conselho Tutelar, aos casos considerados prioritários e 

de urgência e emergência.  

 

Art. 10. Fica facultado aos Secretários Municipais, caso 

necessário, estabelecerem em seu setor escala de trabalho diferenciado ou 

diminuição da jornada ou dispensa ou regime de plantão ou ainda solicitar 

de alguns servidores a realização do serviço home Office. 

 

§1º. Os servidores dispensados do trabalho por este Decreto poderão 

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

Departamento. 

 

§2º. Os servidores públicos, dispensados ou não, deverão permanecer 

em disponibilidade no período de horário comum da Prefeitura, atendendo 

ao telefone e e-mail, quando necessário. 

 

§3º. Os servidores públicos municipais em cargo comissionado 

deverão estar disponíveis 24h (vinte e quatro horas), atendendo aos 

telefones e e-mail, quando necessário. 

 

Art. 11. Os servidores públicos municipais, caso necessário, 

poderão ser remanejados ou convocados para outras atividades, inclusive 

diversas das suas funções originais, para atender o enfrentamento da 

emergência de saúde pública. 

 

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. Fica autorizada a transferência, caso necessário, por 

tempo indeterminado, de servidores públicos de outras secretarias 
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municipais para atender a Secretaria Municipal de Saúde para fins de 

contribuição, ajuda e prevenção do novo coronavírus (COVID-19). 

 

  §1º. Deverá a Secretaria Municipal de Saúde solicitar os servidores 

públicos ao secretário onde o mesmo esteja vinculado, devendo ser 

informado imediatamente ao setor de RH, para proceder sua transferência. 

 

  §2º. 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. Fica autorizada a contratação temporária, se necessário, 

de profissionais para o enfrentamento do COVID-19, observando-se o limite 

de gasto com pessoal. 

 

  §1º- As contratações deverão ter a duração de 06 (seis) meses 

renováveis por igual período ou enquanto perdurar o estado de emergência 

se inferior a esse tempo; 

 

  §2º - Ultrapassado o período previsto no parágrafo anterior e 

persistindo a necessidade e o estado de exceção, novas contratações 

poderão ser realizadas; 

 

  Art. 15. O Setor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda e 

Execução Fiscal e Vigilância Sanitária do Município, 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 sábados, domingos e feriados por ato do Secretário da 

pasta e ou Chefe do Departamento.  

 

Art. 16. Ficam suspensos todos os prazos, licitações e 

requerimentos administrativos, protocolados na Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco, por tempo indeterminado. 

 

Parágrafo Único: Excluem-se da suspensão os processos necessários 

ao enfrentamento do atendimento da demanda emergencial, mitigando-se os 
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requisitos nos processos de compra nos termos artigo 4º da Lei Federal 

13.979/2020. 

 

Art. 17. Ficam reiteradas as proibições de atividades privadas que 

provoquem aglomerações de pessoas no Município de Visconde do Rio Branco, 

conforme determinação pelo Estado de Minas Gerais, em especial: 

 

I – Festas, eventos públicos e privados de qualquer natureza, em 

locais fechados ou abertos; 

 

II – Atividades em qualquer tipo de feiras em geral, inclusive 

feiras livres; 

 

III – Bares, Restaurantes, Lanchonetes e similares; 

 

IV – Clubes e academias de ginástica em geral; 

 

V – Museu, bibliotecas e centros culturais; 

 

VI – Clubes de recreação e similares, piscinas e atividades de 

lazer em geral, Campos de futebol, quadra de tênis, vôlei, futsal ou 

qualquer tipo de esporte, público ou particular; 

 

VII – Lojas e revendas de veículos e similares ou atividades 

correlatas; 

 

VIII - As atividades educacionais em todas as creches, escolas, 

universidades e faculdades, da rede de ensino, pública e privada; 

 

IX - As atividades de aulas teóricas nas autoescolas; 

 

X - Escritórios e consultórios de Profissionais liberais em geral, 

imobiliárias, corretoras em geral e atividades correlatas; 

 

XI - Eventos e atividades que reúnam público, tais como: shows, 

cultos religiosos e crenças em geral, bem como, todos os locais 

utilizados para reuniões diversas. 
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§1º- A suspensão de que trata o caput não se aplica: 

 

a) As atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos 

comerciais, desde que respeitadas às regras sanitárias, distanciamento 

adequado entre os funcionários e sem atendimento ao público; 

 

b) A realização de transações comerciais por meio de aplicativos, 

internet, telefone ou outros instrumentos similares; 

 

c) Aos serviços de entrega (delivery) de quaisquer estabelecimentos 

comerciais ou de prestadores de serviço; 

 

d) As aulas práticas de direção pelas autoescolas, desde que 

respeitadas às regras sanitárias, em especial, 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. 18. Enquanto vigente este decreto, podem funcionar no âmbito 

municipal, exclusivamente sob o regime de delivery e com as portas 

fechadas para o público presencial, estabelecimentos como restaurantes, 

Lanchonetes e trailers, Distribuidores de Gêneros Alimentícios, Lojas de 

materiais de construção e elétricos, Estabelecimentos agroindustriais, 

Distribuidores de bebidas, Lojas de Suprimentos de Informática e 

prestadores de serviço em geral. 

 

  § 1º- Os estabelecimentos e prestadores de serviço que 

comercializem alimentos, insumos ou demais produtos alimentícios, 

deverão entregá-los em domicílio devidamente embalados para consumo e 

devendo ser adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde 

de prevenção ao contágio e contenção da propagação do Coronavírus – 

COVID-19; 

 

  § 2º - Todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviço deverão criar mecanismos que priorizem atendimento aos clientes 
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por meio de internet, telefone, aplicativos, delivery ou outro meio que 

evite a aglomeração de pessoas no recinto e em filas de espera. 

 

  § 3º - Podem funcionar normalmente, com as portas abertas para o 

público presencial, os seguintes estabelecimentos: 

 

a) Hospitais e clínicas de saúde; 

b) Consultórios médicos de saúde suplementar; 

c) Farmácias, drogarias e farmácias de manipulação; 

d) Óticas; 

e) Laboratórios de análise clínicas (em escala de trabalho

 para atendimento das demandas urgentes); 

f) Distribuidoras de gás; 

g) Postos de Gasolina e/ou combustíveis; 

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

i) Padarias; 

j) Açougues; 

k) Hortifrutis; 

l) Lojas de produtos veterinários e afins (exclusivamente para a 

venda de ração e medicamentos para animais); 

m) Clínicas de atendimento odontológico e veterinários (somente 

plantões e casos de urgência e emergência); 

n) Escritórios e profissionais da advocacia, para atuação em 

medidas urgentes e outras necessidades relativas a serviços 

inadiáveis, conforme art. 4º, da Resolução 952/PR/2020, do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 23 de março de 2020 e 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 313, de 19 de março 

de 2020; 

o) Clínicas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (atendimentos 

individualizados); 

p) Agências Bancárias, somente expediente interno, atendimento 

individualizado aos serviços bancários essenciais (após 
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agendamento por telefone ou por meio eletrônico) e auto 

atendimento: Caixas eletrônicos, sem permitir a aglomeração de 

pessoas; 

q) Lotéricas e correspondentes bancários com atendimento 

individualizado por caixa, sem permitir a aglomeração de 

pessoas; 

r) Estabelecimentos funerários;  

 

s) Cooperativas de transportes; 

 

t) Pousadas, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres. 

 

   

 § 4º - Os estabelecimentos privados que exerçam as atividades 

previstas no caput deste artigo, §3º, alíneas “c, e, f, g, h, i, j, k, q 

e s”, ficam proibidos de praticarem valores abusivos, principalmente 

sobre mercadorias essenciais à higienização pessoal e ambiental em 

relação ao Novo Coronavírus (COVID-19), conforme proibição inserta no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990). 

 

Art. 19. Em caráter excepcional, ficam autorizados: 

 

I - A prestação dos 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; 

 

 II - Os serviços de delivery e transporte de insumos, alimentos e 

medicamentos, motoboys (transporte de carga), pet shop, escritórios de 

contabilidade (expediente interno), 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.  
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 Art. 20. Em caso de descumprimento das normas consumeristas 

dispostas neste decreto, serão aplicadas as penalidades administrativas 

cabíveis, conforme legislação vigente, sem prejuízo da apuração de 

ilícitos cíveis e criminais eventualmente praticados pela pessoa jurídica 

fiscalizadas e por seus representantes legais. 

 

  § 1º - A fiscalização municipal de Visconde do Rio Branco deverá 

apoiar os órgãos sanitários e PROCON municipais para o cumprimento do 

disposto neste artigo, podendo aplicar, diretamente as penalidades 

administrativas cabíveis, inclusive a interdição temporária do 

estabelecimento infrator. 

 

  § 2º - A fiscalização municipal de Visconde do Rio Branco deverá 

buscar junto a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia 

Civil do Estado de Minas Gerais, atuação conjunta e coordenada. 

 

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: Padarias, Supermercados (Hipermercados, 

mercados, mercearias e armazéns), Postos de combustíveis, Hospitais, 

Farmácias e drogarias, Motéis, Hotéis, Pousadas e Funerárias. 

 

§1º. As padarias deverão respeitar o horário de 6:00h até no máximo 

às 18:00h, de segunda a sábado. E aos domingos de 06:00h até no máximo às 

12:00h.  

 

§2º. Os Supermercados (Hipermercados, mercados, mercearias e 

armazéns) deverão respeitar o horário de 8:00h até no máximo às 20:00h, 

de segunda a sábado. 

 

§3º. Os postos de combustíveis deverão respeitar o horário de 6:00h 

até no máximo às 18:00h, de segunda a domingo. 

 

Art. 22. Os Estabelecimentos Comerciais que estiverem em 

funcionamento deverão estabelecer um atendimento exclusivo para idosos a 

partir de 60 anos, portadores de doença crônica, tais como diabetes, 
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hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes oncológicos e 

imunossuprimidos, gestantes ou lactantes. 

 

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

determinação pelo Estado de Minas Gerais, o funcionamento da atividade 

produtiva de todas as fábricas e indústrias, no âmbito do Município.” 

(Alterado pelo Decreto n.º 055/2020 de 14 de abril de 2020)  

 

 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; 
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 VI - Adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações 

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

inclusive nos horários de 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. 24. Fica mantido, 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. 

 

 Art. 25. Os estabelecimentos comerciais, fábricas, indústrias e 

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 – Estabelecer filas com distanciamento de 2 (dois) metros por 

pessoa, sendo de responsabilidade do proprietário do estabelecimento a 

organização das mesmas; 

 

  IV - Cada estabelecimento deverá contar com uma estrutura mínima de 

pessoal adequado, para prevenir filas nas entradas e nos caixas; 

 

 V - 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; 

 

  VI - intensificar as ações de desinfecção e limpeza, 

frequentemente, de todos os pontos de apoio, como corrimões de escadas e 
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maçanetas, pegadores de carrinhos e cestas de compra, gôndolas de 

produtos e esteiras nos caixas e máquinas de cartão, após cada uso; 

 

  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 e desinfecção permanente dos botões de tickets de 

estacionamento e de entrada de acesso aos bancos; 

 

  X - Manter o estabelecimento totalmente arejado, com todas as 

janelas e portas abertas, obedecendo às notas técnicas expedidas pelo 

Ministério Público do Trabalho, em especial, disponibilizar materiais de 

EPI, para os funcionários que prestam serviço diretamente ao público. 

 

 Art. 26. Fica recomendado à rede bancária, pública e privada, que 

invista em propaganda para estímulo à utilização de meios alternativos ao 

atendimento presencial, a fim de evitar a aglomeração de pessoas em suas 

agências. 

 

 Art. 27. As instituições bancárias, lotéricas, correspondentes 

bancários e estabelecimentos similares, além das medidas sanitárias, 

deverão instituir protocolos de segurança visando evitar a aglomeração de 

pessoas na área interna e externa do estabelecimento, atendendo 

especificamente:  

 

     I - Deixar uma pessoa responsável por organizar filas do lado 

externo, para que não haja aglomeração e/ou tumulto; 

 

     II - Demarcar o chão com 2,0 metros de distância para o atendimento 

ao público parte interna e externa na agência; 

 

     III - Realizar higiene de maçanetas, portas de acesso e caixas 

eletrônicos. 
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Art. 28. Fica mantida, conforme determinação pelo Estado de Minas 

Gerais, a redução no horário de velórios e o controle de acesso às 

capelas mortuárias por parte das empresas concessionárias.  

 

Parágrafo único: Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou 

suspeitos da COVID-19 não são recomendados durante os períodos de 

isolamento social e quarentena, caso seja realizado, recomenda-se que o 

enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico do 

corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações, conforme Nota 

Técnica 

 

Art. 29. Fica mantida, conforme determinação pelo Estado de Minas 

Gerais, a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos Serviços 

Notariais e de Registro, no âmbito do Município, seguindo as 

determinações da Portaria conjunta Nº 955/PR/2020, salvo nas seguintes 

hipóteses:  

 

I - prática de atos inerentes aos plantões ordinários do Registro 

Civil das Pessoas Naturais, com atendimento presencial, no horário de 

9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00, para fins de registro de nascimento e 

óbito, inclusive para processamento dos pedidos enviados pelas unidades 

interligadas observando-se:  

 

a) o disposto no Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 

93, de 26 de março de 2020; 

 

b) o correto preenchimento dos dados relacionados aos assentos de 

óbitos, de forma a possibilitar a geração dos relatórios contendo a causa 

morte, conforme disposto no art. 5º da Portaria do Conselho Nacional de 

Justiça nº 57, 20 de março de 2020.  

 

II - situações de urgência;  

 

III - atendimentos agendados para coleta de assinaturas, devolução 

de documentos, entrega de certidões urgentes, pedido de desistência e 

cancelamento de protesto, situações que envolvam financiamentos 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000. 

TEL.: (32) 3551-8150 - Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

 

 

bancários, liberação de crédito e outros atos que, eventualmente, não 

possam ser praticados remotamente;  

 

IV - finalização dos atos já iniciados;  

 

V - outros atos que devem ser praticados imediatamente para não 

gerar prejuízo ao erário ou ao usuário; 

 

  VI - Os tabeliões de Protestos, a seu prudente critério e sob sua 

responsabilidade, poderão seguir o Provimento n.º 095 de 1º de abril de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça (Dispõe sobre o funcionamento dos 

serviços notariais e de registro durante o período de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), enquanto serviço público 

essencial que possui regramento próprio no art. 236 da Constituição 

Federal e na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994), observando 

fielmente o horário de atendimento bancário, implantando excepcionalmente 

o funcionamento presencial para recepcionar diretamente títulos e 

documentos em forma eletrônica (consoante o disposto no Art. 10, § 2º, da 

Medida Provisória 2.200-2/2001). 

 

 VII - Os tabeliões de Protesto que realizarem expediente interno, 

além das medidas determinadas pelas autoridades sanitárias e 

administrativas locais, deverão adotar medidas de precaução, visando a 

reduzir o risco de contágio pelo novo Coronavírus (conforme art. 2º, 

parágrafo único do Provimento n.º 095 de 1º de abril de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça), como estabelecido abaixo: 

 

  a) Intercalar as cadeiras de espera com espaço mínimo de 2,0 metros 

entre um usuário e outro, de modo que fiquem em uma distância segura uns 

dos outros;  

 

  b) Limitar a entrada de pessoas nas áreas de atendimento, evitando 

aglomerações. Nesse sentido, fica recomendado que se faça uma triagem do 

lado fora do cartório e, quando for possível, orientar o usuário a deixar 

a documentação para posterior retirada; 
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  c) Marcar uma faixa de segurança a uma distância de 2,0 metros nas 

áreas de atendimento entre o usuário e o atendente;  

 

  d) Orientar os usuários sobre a possibilidade de realizar atos em 

diligência;  

 

 e) Disponibilizar álcool em gel, luvas e máscaras para os 

atendentes que tenham contato com documentos em papel e com o público, 

disponibilizando-se, inclusive, álcool em gel em local de fácil acesso 

para os usuários;  

 

  f) Higienizar rotineiramente as máquinas e objetos, canetas e 

outros materiais de constante contato com os usuários. 

 

 Art. 30. Ficam permitidas, com uso obrigatório de máscaras de 

tecidos ou TNT, como medida de proteção individual, as seguintes 

atividades: 

 

  a) Transporte coletivo urbano municipal de passageiros, sem exceder 

a capacidade de passageiros sentados; 

 

  b) Transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi 

ou aplicativo, vedada a utilização do banco dianteiro do passageiro e 

mediante assepsia da parte interna do veículo após a finalização de cada 

atendimento; 

 

  c) Transporte coletivo intermunicipal de funcionários, custeado 

pelos respectivos empregadores. 

 

  Parágrafo único: As atividades listadas nas alíneas deste artigo 

devem seguir rigorosamente as respectivas exigências sanitárias, mantendo 

higienização constante do estabelecimento ou veículo para prevenir a 

disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

 Art. 31. Fica mantido, no âmbito do Município, o funcionamento das 

atividades de Mototaxistas (transporte de passageiros) com as seguintes 

restrições:  
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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; 

 

IV - Uso obrigatório de álcool em gel para higienizar as mãos dos 

passageiros e condutor. 

 

 Art. 32.  Fica mantido, no âmbito do Município, 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.  

 

  Art. 33. Na hipótese de algum funcionário demonstrar sintoma de 

doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19), todo e qualquer estabelecimento em funcionamento interno, 

presencial ou externo, deverá comunicar imediatamente à Secretaria 

Municipal de Saúde, para sejam tomadas as ações que se entenderem 

necessárias. 

 

Art. 34. Fica mantida a instalação de barreiras sanitárias em pontos 

estratégicos do Município, desde o 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 estão instaladas nos seguintes locais:  

 

I – Acesso a cidade pelo bairro Colônia 

II – Trevo da Barra dos Coutos (Próximo a Retífica) 
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§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. 35. Fica adotado a medida de isolamento domiciliar para 

pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, 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 e gestantes e lactantes, ficando-os 

sujeitos à abordagem policial e encaminhamento às suas residências em 

caso de descumprimento.   

 

  Art. 36. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas 

sanitárias determinadas neste Decreto ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Execução Fiscal e da Secretaria Municipal de 

Saúde, com a colaboração irrestrita dos órgãos de segurança pública 

local, especialmente da Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

 

  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. 

(Alterado pelo Decreto n.º 055/2020 de 14 de abril de 2020)  

 

  §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; 

 

  §2º- Fica desde já autorizada a Secretaria Municipal de Saúde, em 

conjunto com a Vigilância Sanitária a determinar a realização compulsória 

de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, 
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vacinações ou tratamentos médicos específicos, isolamento e quarentena 

compulsórios, observados os preceitos da Lei Federal 13.979/2020; 

 

  §3º- As medidas previstas no parágrafo anterior serão executadas 

com o apoio das Polícias Civil e Militar para fins de efetivação. 

 

  Art. 38. A desobediência ou descumprimento das medidas insertas 

neste Decreto poderá sujeitar, ainda, os infratores às sanções penais 

previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, se o fato não constituir crime mais grave, conforme previsto no 

artigo 5º da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do 

Governo Federal, que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei Federal nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

  Art. 39. Caso seja observado o funcionamento irregular de quaisquer 

estabelecimentos serão tomadas medidas administrativas previstas 

no Código de Posturas do Município, no Código de Vigilância Sanitária 

Municipal, Código Tributário Municipal, artigo 2º, §2º da Lei 6.437/77, 

sem prejuízo dos demais dispositivos legais pertinentes à matéria. 

 

  Art. 40. Independentemente dos limites estabelecidos neste Decreto 

e legislação correlata, a reincidência em infração da mesma natureza será 

punida com multa em dobro, e, a cada nova reincidência, aplicar-se-á mais 

50%(cinquenta por cento) do referido valor. 

  

  Parágrafo único: Considera-se reincidência a repetição da infração 

a um mesmo dispositivo legal, pela mesma pessoa física ou jurídica, no 

período de vigência deste decreto. 

 

   Art. 41.  Para o enfrentamento do ESTADO DE “EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA”, reconhecido pelo artigo 1º do Decreto Municipal n.º 031, de 16 

de março de 2020, poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas 

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento 

posterior de indenização justa. 

 

http://leismunicipa.is/uqakh
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 Art. 42. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas 

a qualquer momento. 

 

  Art. 43. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 09 de abril de 2020, devendo ser publicado amplamente 

nos meios sociais, mídias locais e posterior publicação na próxima edição 

do diário Oficial, ampliando as disposições anteriormente previstas e 

revogando somente 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, 36, 39, 40, 43 e 47/2020 e 

vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo 

Coronavírus. 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de abril de 2020.                                                               

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


