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 DECRETO 2.145/2020 

Aditamento das disposições do Decreto Municipal nº 

2.144/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Volta Grande em razão 

de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus 

e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, 

previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 

O PREFEITO DE VOLTA DE GRANDE, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO a Portaria nº188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  

CONSIDERANDO a Portaria nº356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº13.979, de 2020;  

CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos 

elevados riscos de saúde pública; 

CONSIDERANDO o Decreto nº113 do Estado de Minas Gerais que decretou 

emergência; 

CONSIDERANDO o avanço acentuado da pandemia no Brasil; 

CONSIDERANDO a necessidade de aditamento das disposições do Decreto Municipal 

nº2.144/2020. 

DECRETA: 

Art. 1º -  É permitido o funcionamento, dada a sua relevância, dos seguintes 

estabelecimentos: 

I – açougue,  
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II – Hort-fruti; 
III – Lojas de medicamentos veterinários e de alimentos de animais; 
IV – padarias. 

Parágrafo único: Os estabelecimentos citados acima deverão restringir o número de 

acesso de pessoas ao máximo de cinco ao mesmo tempo devendo oferecer atendimento exclusivo 

aos idosos, gestantes e demais integrantes do grupo de risco de contágio pelo coronavírus. 

Art. 2º -  Recomenda-se as agências bancárias e correspondentes bancários a redução 

do número de funcionários afastando do trabalho presencial os idosos, gestantes e demais pessoas 

que integram grupo de risco de contágio pelo coronavírus. 

Art. 3º -  Fica determinado as agências bancárias e correspondentes bancários a 

restrição de acesso de pessoas ao número de cinco pessoas. 

Art. 4º -  Fica determinado as agências bancárias e correspondentes bancários a 

higienização constante dos caixas eletrônicos e dos móveis de uso coletivo. 

Art. 5º -  Fica determinado as agências bancárias e correspondentes o atendimento 

exclusivo dos idosos, gestantes e demais integrantes do grupo de risco de contágio pelo coronavírus. 

Art. 6º -  Recomenda-se aos escritórios de contabilidade a redução do número de 

funcionários afastando do trabalho presencial os idosos, gestantes e demais pessoas que integram 

grupo de risco de contágio pelo coronavírus. 

Art. 7º -  Recomenda-se aos escritórios de advocacia a sua paralisação durante a 

suspensão do prazos processuais conforme Resolução do Conselho Nacional de Justiça, salvo o 

atendimento unipessoal nos casos urgentes dispostos nas Portarias dos Tribunais. 

Art. 8º -  O descumprimento das disposições desse decreto e do Decreto Municipal 

2.144/2020 incorrerá na prática de crime do artigo 268 do Código Penal e de desobediência 

conforme apuração dos órgãos competentes. 

Art.  09º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e terá vigência 

durante a pandemia conforme disposição do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. 

Art.  20 – Fica mantido e ratificado o Decreto Municipal nº 2.144/2020. 

Volta Grande, 20 de março de 2020. 

Jorge Luiz Gomes da Costa 
Prefeito Municipal 


