
Gabinete de Crise 

DELIBERAÇÃO Nº 008/2020 

Altera redação do inciso I do artigo 2º e do artigo 4º 

da Deliberação 001/2020 e dá outras providências.  

 

O gabinete de crise instituído pelo Decreto 1060 de 20.03.2020 do Município de 

Buritis – MG, no uso das atribuições legais, 

 

DELIBERA: 

Art. 1º  O inciso I, do artigo 2º da Deliberação nº 001/2020, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 2º ... 

I – Nos locais de funcionamento mantido será permitida a entrada de no 

máximo 04(quatro) pessoas para cada 100m2. O horário de 

funcionamento será de no máximo de 7 às 20 horas de segunda a sábado 

e aos domingos até as 13 horas, excetuando padaria que poderá 

funcionar até as 19hs, devendo reservar o horário de 7 às 8:30 horas, para 

atendimento preferencial às pessoas acima de 60 anos. A partir de 8:30 

horas, fica liberado o atendimento ao público em geral.” 

Art. 2º  O artigo 4º da Deliberação 001/2020 de 21 de Março de 2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º - Casas lotéricas, ponto de atendimento de serviço bancário e 

demais estabelecimentos afins, terão seu horário de funcionamento das 8 

às 18 horas, inclusive terminais eletrônicos, sendo que de 09 hs até as 10 

hs atendimento exclusivo para idosos e deficientes e de 10 às 13 horas 

para atendimento ao público em geral e deverão organizar filas 

respeitando o espaço de 1,50 mts entre pessoas para evitar 

aglomerações, devendo higienizar corrimãos, separadores de fila, 

balcões, equipamentos e utensílios, de forma a prevenir a disseminação 

do Coronavírus. 

Art. 3º Fica decidida a manutenção da barreira sanitária, com pesquisa 

epidemiológica, até o dia 30.04.2020. 

 



Art. 4º Fica decidida manutenção de suspensão até 30.04.2020 de: 

I –  visitação às pessoas internadas no Hospital e na Unidade Mista de Saúde 

(Postão); 

II - transporte de universitário; 

III – transporte de pacientes que não sejam emergenciais, ficando instituídas 

exceções a serem avaliadas caso a caso pelo servidor competente da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Art. 5º Novas deliberações poderão ser editadas, revogadas ou modificadas 

para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus no Município de Buritis – 

MG. 
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