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DECRETO N.º 073/2020 

 

Dispõe sobre a permanência das atividades 

essenciais dos setores da Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco diante 

do enfrentamento da pandemia do COVID-19 e 

dá outras providências”.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, do Estado de 

Minas Gerais, IRAN SILVA COURI, no uso de atribuição que lhe confere o 

artigo 73, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de Visconde do Rio 

Branco atualizada em 2012, 16ª Legislatura e considerando: 

 

- O Decreto Municipal n°. 053/2020, que declara o “ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA” no Município de Visconde do Rio Branco, Estado de 

Minas Gerais, para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus - 

COVID 19; 

 

- O Decreto Municipal n.º 058/2020, que dispõe sobre a determinação 

de utilização de máscaras pelos colaboradores, funcionários e clientes de 

estabelecimentos abertos ao público, durante a epidemia de Coronavírus; 

 

- O Decreto Municipal n.º 069/2020, que dispõe sobre a adesão do 

Município de Visconde do Rio Branco – MG ao Plano Minas Consciente.  

 

DECRETA: 

  

Art. 1º. Fica mantida a Comissão Intersetorial de monitoramento da 

situação de emergência em saúde, coordenada pelo Secretário Municipal de 

Saúde, composta pelo Prefeito Municipal, Procuradores, Secretários 

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

Coordenação de Atenção Básica. 

 

 Art. 2°. Fica mantida a suspensão da participação de servidores da 

Administração Municipal Direta e Indireta em palestras, congressos, 
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seminários e eventos realizados fora do Município de Visconde do Rio 

Branco, devendo se for o caso, serem canceladas as viagens eventualmente 

agendadas. 

 

  Art. 3º. Fica mantido o retorno de todos os atendimentos 

presenciais da Administração Pública Municipal, respeitando as regras 

estabelecidas neste Decreto.  

 

 Art. 4º. 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. 5º. Fica autorizada a transferência, caso necessário, por 

tempo indeterminado, de servidores públicos de outras secretarias 

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. 6º. Os serviços públicos de saúde, no âmbito do Município, 

deverão identificar precocemente os pacientes suspeitos para COVID-19, 

priorizando o atendimento desses. 

 

Parágrafo único: O atendimento às pessoas dos grupos de riscos 

(pessoas com 60 anos ou mais, doença crônica, imunossuprimidos, gestantes 

e puérperas) deverá ser priorizado. 

 

 Art. 7°. O Setor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda e 

Execução Fiscal e Vigilância Sanitária do Município, para cumprimento do 
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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. 8º. Ficam suspensos, no âmbito do Município, os grupos de 

oficinas realizadas com crianças, idosos e pessoas em situação de rua, 

bem como os cursos do SENAR e visitas domiciliares realizados pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.  

           

Art. 9º. 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. 10. Aos servidores com férias vencidas que estejam afastados 

por serem idosos a partir de 60(sessenta)anos e aos servidores com 

comorbidades como: diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença 

respiratória, pacientes oncológicos e imunossuprimidos, devidamente 

comprovado por atestado médico, a Administração Pública Municipal irá 

conceder férias aos mesmos, no mês de maio, considerando a 

impossibilidade de desenvolverem suas atividades laborativas neste 

momento de pandemia.  

 

  Art. 11. 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.  
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   Art. 12. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da Calamidade 

Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que 

trata este Decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, 06 de 

fevereiro de 2020. 

  

 Art. 13. A tramitação dos processos referentes a assuntos 

vinculados a este Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em 

todos os órgãos e entidades do Município. 

 

 Art. 14. As deliberações tratadas neste Decreto se aplicam aos 

estagiários, contratados temporários, comissionados, e prestadores de 

serviços, no que couber. 

 

Art. 15. 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 do Felipinho 

III – Trevo da Barra dos Coutos (Próximo a Retífica) 

 

§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. 
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Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 13 de maio de 2020, revogando as disposições com 

contrário e vigorará enquanto perdurar o estado de calamidade causado 

pelo Coronavírus. 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 12 de maio de 2020. 

 

                                                                      

 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal  


