
 

Prefeitura Municipal de Porto Firme 

Estado de Minas Gerais 

 
 

Av. 18 de agosto, n.º 392 – Centro – CEP: 36.568-000 
Porto Firme – MG – Tel.: (31)3893-1456 

DECRETO Nº _____/2020 
 

 
Adota novas medidas mais 
restritivas de circulação de pessoas 
para o combate à pandemia causada 
pelo agente Coronavírus (COVID-19).  

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO FIRME, no exercício da atribuição legal 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  
 
 CONSIDERANDO a declaração de estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia causada pelo agente coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o aumento exponencial de casos positivos registrados em 

sequência nos últimos dias, conforme consta dos boletins diários; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas mais eficazes para o 

combate do avanço da pandemia em nosso município; 
 
CONSIDERANDO a recomendação do Comitê Técnico de Enfrentamento à 

Epidemia do COVID-19 para impor mais restrições à circulação de pessoas; 
  
 DECRETA: 
 
 Art. 1º Este Decreto impões novas medidas de restrição de circulação de 
pessoas e de sanitização no município de Porto Firme, MG. 
 

Art. 2° Fica determinado, de imediato, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 
suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos empresariais, de natureza 
comercial, industrial ou de serviços, instalados no município de Porto Firme, MG, 
ressalvados os seguintes considerados essenciais: 
 I – consultórios médicos; 
 II – laboratórios de análises clínicas (em escala de trabalho para atendimento 
das demandas de urgência); 
 III – farmácias; 
 IV – supermercados, mercados, mercearias, padarias, açougues e 
hortifrutigranjeiros; 
 V – distribuidoras de gás; 
 VI – postos de combustíveis; 
 VII – lojas de produtos veterinários e afins, exclusivamente para venda de 
ração para animais sob o regime de delivery; 
 VIII – Correios;  
 IX – Postos de atendimento bancário; 
 X – clínicas de atendimento odontológico e veterinário apenas para plantões e 
casos de urgência; 
 XI – restaurantes, lanchonetes, lojas de materiais de construção e elétricos 
funcionando exclusivamente sob o regime de delivery, devendo permanecer com as 
portas fechadas para o público presencial. 
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 §1° Os estabelecimentos que estiverem em funcionamento deverão respeitar 
as seguintes diretrizes:  
 I – estabelecer fluxo contínuo de entrada e saída de clientes observando o 
limite máximo de pessoas nas áreas livres de circulação de 1 (um) cliente a cada 02 
(dois) metros quadrados; 
 II – na hipótese de ocorrerem filas nas portas do estabelecimento, cuidar para 
que as pessoas guardem 02 (dois) metros de distância, inclusive com a colagem de 
fitas no chão de coloração vermelha ou amarela; 
 III – dotar os estabelecimentos de estrutura mínima de pessoal adequada para 
prevenir filas em caixas e na estrada dos estabelecimentos; 
 IV – fornecer aos funcionários lavatórios com água e sabão; fornecer 
sanitizantes como álcool 70% ou outros adequados à atividade; adotar medidas que 
impliquem em alteração da rotina de trabalho, como, por exemplo, política de 
flexibilidade de jornada quando os serviços de transporte, creches, escolas dentre 
outros não estejam em funcionamento regular, tudo conforme Nota Técnica Conjunta 
n. 02/2020-PJT/CODEMAT/CONAP 
 
 Art. 3° Fica determinado de imediato, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a suspensão do 

atendimento ao público de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, salvo aqueles 

essenciais de saúde. 

 § 1° O expediente da Prefeitura será de funcionamento interno de todos os 
seus órgãos. 
 § 2° Os serviços da Prefeitura que não forem essenciais e não implicarem em 
comprometimento da situação de adimplência financeira, cadastral e outras naturezas, 
ficam dispensados do funcionamento interno, a critério da Chefia imediata. 

§ 3º O atendimento ao público será feito apenas para casos urgentes, mediante 
prévio agendamento. 
 
 Art. 4º Qualquer funcionário, prestador de serviço, conveniado ou credenciado 
pela Prefeitura Municipal de Porto Firme deverá atender ao chamado de seu 
Secretário ou gestor Municipal de saúde, de forma imediata, sob pena das 
responsabilizações contratuais, cíveis e criminais cabíveis. 
 

Art. 5º As determinações contidas neste Decreto poderão ser prorrogadas ou 
alteradas no caso de persistir ou agravar a necessidade. 
 
 
 
 Art. 6º O descumprimento das normas deste Decreto sujeitará o infrator às 
penas dos artigos 268 e 330 do Código Penal, conforme disposto na Portaria 
Interministerial nº 05/2020 dos Ministérios da Saúde e da Justiça e da Segurança 
Públicas com o imediato acionamento das autoridades policiais e judiciais para a 
adoção das medidas cabíveis. 
 Parágrafo único – Em decorrência do descumprimento das normas previstas 
neste Decreto, o infrator estará sujeito à pena de multa no valor de 500 (quinhentas) 
UFEMG – Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, aplicável em dobro em cada 
reincidência, além da imediata interdição do estabelecimento e apreensão de 
mercadorias e equipamentos, nas hipóteses cabíveis. 
 
 Art. 7º O descumprimento de quaisquer obrigações e/ou diretrizes previstas 
neste Decreto autoriza a imediata interdição e consequente fechamento do 
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estabelecimento, ainda que sua atividade seja considerada essencial, sem prejuízo de 
aplicação de multa, cassação de alvará e outras penalidades previstas em lei.  
 
 Art. 8º Ficam mantidas as disposições referentes a medidas de enfrentamento 
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) instituídas por atos do 
Poder Executivo e do Comitê de Enfrentamento à Epidemia do COVID-19. 
 
 Art. 9°. Fica a Polícia Militar autorizada a atuar na fiscalização do cumprimento 
de Decreto, em especial quantos aos crimes dos arts. 268 e 330 do Código Penal, 
usando a força, se necessário, e encaminhando os Boletins de Ocorrência à 
autoridade judiciária. 
 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11. Registre-se e publique-se na forma da Lei. 

 
 Porto Firme, 13 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

Reginaldo Barbosa Gonçalves 
Prefeito Municipal 

 

 


