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PORTARIA MCTrans n° 021/2020 
DE 18 DE ABRIL DE 2020 

 
“Prorroga o prazo da Portaria MCTrans n. 016/2020 e dá outras providências”. 

 
 O Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e 

Educação em Trânsito e Transporte de Montes Claros - MCTrans, José Wilson Ferreira 
Guimarães, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 1.17 do ANEXO I, do 
seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.146 de 21 de fevereiro de 2014, 
e, 

 
  CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 4.001/2020 decretou 

estado de emergência no Município de Montes Claros em virtude do reconhecimento de 
Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-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 nº 02/16; 

 
  CONSIDERANDO o art. 4º do referido Decreto Municipal n° 

4.001/2020; 
 
  CONSIDERANDO que a estrutura física da MCTrans, localizada no 

Terminal Rodoviário, configura ambiente propício, que favorece o contágio pelo Novo 
Coronavírus; 

 
  CONSIDERANDO que a situação de emergência ainda persiste, 

sendo necessário manter tanto quanto possível a prestação do serviço, sobretudo os 
serviços essenciais, de modo a causar o mínimo de impacto aos cidadãos e servidores 
públicos; 

 
  CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 4.029/2020, de 17 de 

abril de 2020 em seu art. 5º prorrogou, até o dia 30 de abril do corrente ano, a suspensão da 
prestação de todos os serviços não essenciais no Município de Montes Claros; 

 
RESOLVE: 
 

  Art. 1º - O “caput” do art.1º da Portaria Mctrans n. 016/2020 passa a 
vigorar com a presente redação: 

 
“Art. 1º - Ficam SUSPENSOS TEMPORARIAMENTE o atendimento presencial ao 
público externo e fixado o atendimento interno na sede da MCTrans no horário de 
12:00 às 17:00 horas, até o dia 30 de abril de 2020”. 
 
 
  Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Portaria MCTrans n. 017/2020. 
 

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

  Montes Claros, 18 de abril  de 2020. 
 
 

José Wilson Ferreira Guimarães 
PRESIDENTE 


