
 

INFORMATIVO 

Como registradores e notários, desempenhamos função pública essencial, e, 

por isso, nossas atividades não devem ser suspensas. Contudo, em prol de 

nossos colaboradores e toda a sociedade, há muito que podemos fazer para 

minimizar os riscos de contágio pelo COVID-19 em nossas Serventias. 

Nesse sentido, como forma de melhor agir nesse momento,  

Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 

da Saúde, Conselho Nacional de Justiça, em decorrência do Coronavírus 

(COVID-19), informamos que por medida preventiva e de segurança 

seguiremos os seguintes protocolos e recomendamos a toda a sociedade o 

seguinte: 

✓ Provimento 13 - Maternidade. Será suspenso o atendimento nos 

hospitais pelos próximos 30 dias, considerando a seriedade das 

circunstâncias atuais. O hospital tem os dados de contato da 

Serventia. Sugerimos pré-atendimento virtual, com recepção dos 

documentos necessários (DNV e documentos de identificação) via 

e-mail, para elaboração e conferência prévias do assento. Nesse 

caso, reduzimos o tempo de permanência dos pais nas serventias; 

✓ Faremos a reorganização da agenda de celebração de casamentos, 

a fim de distribui-los ao longo da semana e, assim, evitar grande 

concentração de pessoas no mesmo dia. Solicitamos os nubentes 

que reduzam o número de pessoas a comparecer na cerimônia. Se 

possível, que sejam orientados a  aguardar  fora do cartório o 

horário marcado, até que sejam chamados por um dos 

colaboradores da Serventia; 

✓ O horário de atendimento não sofrerá alteração, contudo 

orientamos que compareça no cartório somente se for necessário, 

estiver saudável, não tenha tido contato com pessoas que 



 
apresentaram os sintomas e que recentemente não tenha passado 

por áreas de riscos; 

✓ Para esclarecimento de dúvidas e  serviços disponibilizamos os 

contatos abaixo para inicio do atendimento virtual, restringiremos a 

quantidade de pessoas dentro da serventia ao mesmo tempo, para 

evitar aglomeração, ficando na parte exterior em espera; 

✓ Quando for inevitável ir ao cartório, leve sua caneta, evite o 

compartilhamento de objetos, contato físico com os atendentes e 

outros clientes; 

✓ Atendimentos para elaboração de procurações, escrituras, 

certidão e habilitação para casamento podem ser agilizados 

com atendimento prévio virtual, restando apenas a assinatura 

e esclarecimentos necessários para o atendimento presencial. 

PEDIMOS A COMPREENSÃO E O BOM SENSO DE TODOS NESTE MOMENTO 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 

TELEFONES: (65) 3361-1192 

                        (65) 99968-6419 (WHATSAPP) 

E-mail para procuração e escritura: notasbarra@gmail.com 

E-mail para firmas: firmasbarra@gmail.com 

E-mail registro civil: registrocivilbarra@gmail.com 

E-mail administrativo: 2oficiobbu@gmail.com 

Site: https://www.cartoriobarradobugres.com.br 

Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do 

Estado de Mato Grosso – CEI/MThttps://cei-anoregmt.com.br 
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