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DECRETO N.º 060/2020 

 

 

“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 de 

Esclarecimento do Estado de Minas Gerais, disponibilizada em 26 de março 

de 2020, sobre a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, nº 17, de 

22 de março de 2020, na qual foi mencionado que buscou "preservar o maior 

número de atividades e empreendimentos econômicos possíveis, 

condicionando o funcionamento à observância de rigorosos protocolos 

sanitários emitidos pelas autoridades competentes"; considerando que na 

Nota de Esclarecimento do Estado de Minas Gerais foi mencionado que 

compete aos Municípios "impor outras restrições e medidas sanitárias para 

as atividades e empreendimentos que permanecerem funcionando, de modo, a 

evitar, ao máximo o total fechamento"; considerando o Decreto Estadual 

n.º 23.636 de 18 de abril de 2020; considerando que é obrigatório o uso 

de máscara nos estabelecimentos e repartições consideradas essenciais e 

com permissão de atendimento no  município de Visconde do Rio Branco/MG,  

conforme Decreto Municipal nº 058/2020, de 15 de abril de 2020; 

considerando que as medidas adotadas pelo Município, foram até o momento 

eficazes a ponto de não se registrar nenhum caso confirmado do novo 

Coronavírus até a presente data 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. 29 do Decreto n.º 052, de 08 de abril de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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   ”Art. 29 - Os serviços Notariais e de Registro do 
Município de Visconde do Rio Branco/MG, podem iniciar o 
retorno de seu atendimento, devendo ter a continuidade de 
seus serviços, observando o Provimento 95, de 1º de abril 
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria 
Conjunta nº 955, de 27 de março de 2020, do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais.  
 
  § 1º - Os titulares de serviços notariais e de registro, 
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: 
 
  I – Intensificar as ações de limpeza das máquinas e 
objetos, canetas e outros materiais de constante contato 
com os usuários;  
 
  II - Higienizar, preferencialmente após cada utilização 
ou, no mínimo, a cada três horas, durante o período de 
funcionamento e sempre quando do início das atividades, os 
pisos, as paredes, os forros e o banheiro, 
preferencialmente com água sanitária ou outro produto 
adequado; 
 
  III – 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 a 70% (setenta por cento) ou outro produto 
adequado, na entrada no estabelecimento e em outros locais 
de fácil acesso, para a utilização dos usuários do local;  
 
  IV – Realizar o isolamento social de todos 
servidores/colaboradores que possuem 60(sessenta) anos ou 
mais, cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência 
cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 
arritmias, com hipertensão arterial sistêmica 
descompensada); pneumopatas graves ou descompensados 
(dependentes de oxigênio, portadores de asma 
moderada/grave, DPOC); imunodeprimidos; doentes renais 
crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, 
conforme juízo clínico; e gestantes de alto risco; 
 
  V – Manter os sistemas de ar-condicionado limpos 
(filtros e dutos), observadas as exigências do Plano de 



 
 

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 
 

 

 

Manutenção, Operação e Controle de sistemas de 
climatização (PMOC) e a Lei Federal nº 13.589, de 04 de 
janeiro de 2018; 
 
  VI – Obrigatoriamente, manter janelas externas abertas 
ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação 
de ar; 
 
  VII – Determinar a utilização pelos servidores em seus 
ambientes de trabalho de máscara de proteção e outros 
recursos necessários à prevenção da disseminação do 
coronavírus causador da Covid-19, nos termos do Decreto 
Estadual n.º 23.636 de 18 de abril de 2020; 
 
  VIII – Realizar o atendimento e permitir apenas o 
ingresso e permanência no cartório/tabelionato, de 
usuários utilizando máscara de proteção nos termos do 
Decreto Municipal n.º 058 de 15 de abril de 2020; 
 
  IX - Restringir o número de pessoas dentro do 
estabelecimento à 1 (uma) pessoa a cada 15 (quinze) metros 
quadrados de área útil de circulação, sendo considerado 
pessoa, clientes e funcionários, observado sempre a 
distância de 2 (dois) metros entre os mesmos; 
 
  X - Intercalar as cadeiras de espera com espaço mínimo 
de 2 (dois) metros entre um usuário e outro, de modo que 
fiquem em uma distância segura uns dos outros;  
 
  XI - 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/tabelionato e, quando for possível, orientar o 
usuário a deixar a documentação para posterior retirada; 
 
  XII - Marcar uma faixa de segurança a uma distância de 2 
(dois) metros nas áreas de atendimento entre o usuário e o 
atendente;  
 
  § 2º - Os titulares de cartórios que forem idosos 
(maiores de 60 anos), portadores de doenças crônicas, 
gestantes e lactantes, ficam dispensados do comparecimento 
à serventia, podendo ser nomeado outro preposto para 
responder pelo serviço”. 
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  Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

revogando-se as disposições em contrário, com efeitos a partir de 22 de 

abril de 2020, e enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública 

declarado em razão da pandemia de COVID-19 no Município de Visconde do 

Rio Branco/MG. 

 

 

Visconde do Rio Branco, 16 de abril de 2020.                                                             

 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal 

  


