
 

 

 

 

DECRETO N.º 2.770, DE 6 DE ABRIL DE 20200. 

 

 

 

 

Altera o Decreto n.° 2.746, de 17 de março de 

2020, que “declara Situação de Emergência em 

Saúde Pública que especifica; estabelece 

medidas de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento e contingenciamento, no âmbito 

do Município de Cabeceira Grande, da 

pandemia de doença infecciosa viral respiratória 

(Covid-19/Novo Coronavírus) ...” para 

promover a revisão de medidas preventivas 

anteriormente fixadas, estabelecer novas 

medidas e dá outras providências. 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 76, inciso III, 77, inciso XII, e 120, inciso I, alínea “n”, da Lei Orgânica do 

Município c/c o disposto no Decreto n.º 2.535, de 29 de março de 2019 (Regimento Interno 

da Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e 

 

CONSIDERANDO as motivações especificadas nos “considerandos” dos 

Decretos ns.° 2.746, de 17 de março de 2020, 2.748, de 18 de março de 2020, 2.749, de 21 

de março de 2020, 2.750, de 23 de março de 2020 e 2.757, de 31 de março de 2020, 

 

CONSIDERANDO o fato de o Regime Extraordinário de Atividade 

Econômica Condicionada – Reaec não está sendo atendido pela maioria dos segmentos 

comerciais, bem como diante da necessidade de remodulação do precitado regime e da 

intensificação de ações de conscientização sanitária e de fiscalizações diversas,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1° O Decreto n.° 2.746, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 3°-C. Para os fins deste Decreto, fica autorizada, enquanto perdurar a 

situação de emergência de que trata este Decreto, a edição de atos de realocação e 

remanejamento funcional de servidores da área da saúde que tiverem os seus serviços do  
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cargo de origem suspensos por recomendação ou observância de protocolos do Ministério 

da Saúde e/ou da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais de modo a reforçar o 

atendimento em outras áreas prioritárias e emergenciais em saúde pública, na forma a ser 

decidida pela Secretaria Municipal da Saúde, com priorização do remanejamento funcional 

para a função pública de Agente de Conscientização Sanitária, ora criada, de relevante 

interesse público, de modo que os servidores remanejados para tal função possam se 

articularem com os Fiscais de Posturas e Obras, os Fiscais Sanitários e policiais miliares, 

observado o respectivo âmbito de competência, para atuações conjuntas nos 

estabelecimentos comerciais, nas barreiras sanitárias preventivas e ambientes afins, 

objetivando propiciar orientação e conscientização acerca das medidas preventivas e de 

enfrentamento à Covid-19 previstas neste Decreto, inclusive para dispersação de 

aglomerações de pessoas. 

 

§ 1º O servidor remanejado, na forma do disposto no caput deste artigo, 

deverá obrigatoriamente cumprir suas atribuições, na forma de realocação funcional, e 

conforme determinado pela Secretaria Municipal da Saúde, sob pena de incorrer em 

penalidades estatutárias no caso de descumprimento, obedecido o devido processo legal. 

 

§ 2º Para reforçar as atividades fiscalizatórias, fica autorizada a contratação 

temporária ou recrutamento em cargo efetivo de Assistente em Administração Pública – 

Fiscal de Posturas e Obras, Classe 1, na forma a ser decidida pela Secretaria Municipal da 

Administração, ficando, ainda, determinado que os Fiscais de Posturas e Obras deverão 

dedicar atuação prioritária aos procedimentos fiscalizatórios previstos neste Decreto. 

(NR/AC)  

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Art. 3°-D. ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

II – adoção obrigatória de sistema de acesso controlado aos estabelecimentos, 

com formação de bloco reduzido (máximo de 5 em 5 com o necessário distanciamento 

social entre eles) de acesso dos clientes e determinação para que não haja a permanência 

imotivada dos consumidores no estabelecimento empresarial;  
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............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

 

§ 3° Além dos requisitos previstos nos incisos I a XI deste artigo, aplicáveis 

no que couber, os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, sorveterias, quiosques, 

lojas de conveniência e congêneres somente poderão comercializar os seus produtos e 

mercadorias sob o sistema drive thru ou retirada em balcão, ou, ainda, pelo sistema delivery 

ou tele entrega, funcionando-se sob o sistema de porta entreaberta (“meia-porta”), com 

barreira de contenção, vedada a permanência de clientes nos precitados estabelecimentos 

para evitar aglomeração de pessoas.” (NR)  

 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Cabeceira Grande, 6 de abril de 2020; 24º da Instalação do Município. 
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Prefeito 
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