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Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete-MG CEP: 36400-026 

DECRETO Nº 688, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DA TRAMITAÇÃO 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE QUE 

TRATA O ART. 3º “IN FINE” DO DECRETO Nº 578, 

DE 26 DE MARÇO DE 2020. 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, conforme artigos 

12, 90, inciso VI, e 116, inciso I, “i” da Lei Orgânica do Município promulgada em 29 

de junho de 1990, e; 

 

CONSIDERANDO as situações de isolamento social causadas pela pandemia do Co-

ronavírus (COVID 19), que acarretou alterações e adaptações na prática dos atos admi-

nistrativos; 

 

CONSIDERANDO que foi decretada a interrupção das atividades do Poder Executivo 

Municipal através do Decreto nº. 578/2020, em virtude da Pandemia; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto previu a suspensão de prazos de processos adminis-

trativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo, e que 

por força do Decreto 594/2020, foram excetuados os processos administrativos instau-

rados em face de descumprimento contratual de fornecedor ou prestador de serviços 

contratado pela Municipalidade; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar andamento, também, aos demais processos 

administrativos, notadamente disciplinares,  é imperioso a retomada integral de tais pro-

cedimentos, obedecidas as regras sanitárias e teletrabalho, quando possível, visando a 

continuidade das atividades e procedimentos; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Determina a retomada da tramitação dos processos administrativos de que trata 

o art. 3º “in fine” do Decreto nº 578 de 26 de março de 2020. 

 

Art. 2º - Para execução das atividades deverão ser observadas práticas coletivas e indi-

viduais para mitigação dos riscos de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, conforme 

orientações dos órgãos públicos de saúde, bem como, quando possível, adotado o regi-

me de teletrabalho. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a 05/10/2020, sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos 

atos municipais, no sítio oficial do Município de Conselheiro Lafaiete e órgão de divul-

gação oficial. 

 

Conselheiro Lafaiete, 13 de outubro de 2020. 

  

                  Mário Marcus Leão Dutra            José Antônio dos Reis Chagas 

                         Prefeito Municipal                               Procurador Geral 


