Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Diamantina
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 175, DE 20 DE ABRIL DE 2020.
Estabelece novas medidas temporárias de prevenção
ao contágio e de enfrentamento do Estado de
Calamidade Pública decorrente do novo coronavírus,
vetor da COVID-19.
O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais, notadamente as que lhe são
conferidas pela artigo 80, III da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso I, da Constituição da
República, bem como nos termos da Lei Federal número 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
Considerando o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de
doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARSCoV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação Brasileira de Desastres
(COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI n.º 02/16;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que instituiu medidas que
poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo agente
patológico;
Considerando a Lei Estadual n° 23.636, de 17 de abril de 2020, que “Dispõe sobre a

obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da
disseminação do coronavírus causador da Covid-19 nos órgãos, entidades, estabelecimentos e
serviços que menciona”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito Estadual devido ao agente
patológico;
Considerando o Decreto Municipal nº 133, de 16 de março de 2020, que “Decreta Estado de
Emergência em Saúde Pública no Município de Diamantina e cria Gabinete de Crise”;
Considerando o Decreto Municipal nº 135, de 19 de março de 2020, que “Dispõe sobre medidas de
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prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal nº 140, de 20 de março de 2020, que “Dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença infecciosa
viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) no Município de Diamantina/Minas
Gerais”;
Considerando o Decreto Municipal nº 145, de 24 de março de 2020, que “Dispõe sobre medidas
emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados
cotidianos, bem como medidas no âmbito da Rede Municipal de Educação, a serem adotadas em
todo o território do Município de Diamantina/Minas Gerais enquanto durar o estado de Calamidade
Pública em decorrência da pandemia Coronavírus – COVID-19”;
Considerando o Decreto Municipal nº 174, de 20 de abril de 2020, que “Declara Estado de
Calamidade Pública no Município de Diamantina/Minas Gerais em decorrência da Pandemia do
Novo Coronavírus - COVID 19, é dá outras providências”;
Considerando que a saúde é direito de todos e deve ser garantida pelo Poder Público, mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e através
do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da República;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no
município de Diamantina;
Considerando a necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os efeitos da Pandemia no
âmbito municipal;
Considerando o estabelecimento de pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS), no sentido de
que as autoridades públicas intensifiquem o comprometimento contra a pandemia do novo
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Coronavírus-COVID-19;
Considerando a necessidade de adequação do funcionamento da rede bancária e das lotéricas no
Município de Diamantina, visando minimizar os transtornos advindos da aplicação das medidas
necessárias à preservação da saúde da população;
Considerando o acompanhamento do desenvolvimento do contágio da CORVID-19, no Município,
bem como ponderando-se os demais interesses públicos aplicáveis;
E considerando constante necessidade de adequações nos Decretos Municipais expedidos visando
minimizar os transtornos advindos da aplicação das medidas necessárias à preservação da saúde da
população,
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento do Estado de Calamidade Pública decorrente do novo coronavírus, vetor da COVID19.
Art. 2º - Ficam os funcionários, servidores e colaboradores que prestem atendimento ao público nos
órgãos e nas entidades da administração pública, nos Sistemas Penitenciário e Socioeducativo, nos
estabelecimentos industriais, comerciais, bancários, rodoviários e metroviários, nas instituições de
longa permanência para idosos e nas unidades lotéricas, em funcionamento no Município, obrigados
a utilizar em seus ambientes de trabalho máscara de proteção, cirúrgicas ou caseiras, cobrindo
totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, durante todo o expediente, além de
outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19,
enquanto perdurar em Minas Gerais e, logo, em Diamantina o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia dessa doença.
§ 1°. Para os fins do disposto neste Decreto, os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o
caput fornecerão gratuitamente para seus funcionários, servidores e colaboradores máscaras de
proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da
Covid-19 .
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§ 2°. Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o caput, sempre que possível,
disponibilizarão para os consumidores e usuários dos seus serviços recursos necessários à
higienização pessoal para prevenir a transmissão do coronavírus causador da Covid-19.
§ 3°. Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o caput adotarão outras medidas de
prevenção que se fizerem necessárias, como a organização de seus atendimentos a fim de se evitarem
aglomerações.
§ 4°. O descumprimento do disposto neste artigo 2° sujeitará o infrator às sanções previstas no art.
97 da Lei Estadual nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, além das sanções previstas na legislação
municipal aplicável.
Art. 3º - O disposto no art. 2º aplica-se também aos serviços de transporte individual e coletivo,
público e privado, de passageiros no âmbito do Município, excluídos aqueles de competência federal.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto no caput sujeitará o infrator às sanções previstas
no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 4º - O funcionamento das agências bancárias, casas lotéricas e similares, terão suas atividades
ajustadas ao presente Decreto, sem prejuízo do cumprimento de regramento específico já previsto,
devendo seguir as seguintes determinações:
I – manter o horário de funcionamento normal da atividade, ou amplia-lo;
II – estabelecer horário de atendimento exclusivo para pessoas do grupo de risco, entendidos estes
pelas pessoas maiores de sessenta anos; e/ou portadoras de doença crônica, tais como diabetes,
hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes oncológicos e imunossuprimidos; e/ou
lactantes ou gestantes, nos primeiros 90 minutos de funcionamento dos estabelecimentos, ou por
mais tempo, caso seja necessário;
III- restringir o atendimento presencial, para limitar o ingresso nas dependências exclusivamente a
usuários/clientes que tenham demandas urgentes, mantendo o distanciamento entre as pessoas em no
mínimo 1.5 (um metro e meio), com marcadores no chão visíveis no interior da agência;
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IV – disponibilizar a todos os usuários/clientes material para higiene e desinfecção individual em
local de fácil acesso, devendo os empregados e colaboradores dos estabelecimentos
responsabilizarem-se por isto;
V - disponibilizar contato telefônico e e-mail para agendamento de atendimento exclusivamente com
hora marcada, para o grupo de risco descrito no inciso II, deste artigo, como forma de evitar
aglomerações no exterior das agências;
VI - responsabilizar-se pelo controle de pessoas que estejam aguardando atendimento no exterior das
agências, assegurando-se que entre elas não haja pessoas do grupo de risco descrito no inciso II,
deste artigo, e que seja mantido o distanciamento de no mínimo 1.5 (um metro e meio), com
marcadores visíveis, inclusive nas calçadas.
Parágrafo único. O descumprimento das determinações do presente Decreto implicarão na
aplicação das sanções previstas na legislação municipal aplicável.
Art. 5º - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo
Prefeito Municipal ou pelo Gabinete de Crise.
Art. 6° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado
de calamidade causado pelo Coronavírus, responsável pela Pandemia declarada pela Organização
Mundial de Saúde.
Diamantina (MG), 20 de abril de 2020.

Juscelino Brasiliano Roque
Prefeito Municipal
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