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DECRETO N.º 2.428/2020 
 

DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE USO DE 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO E OUTROS RECURSOS 

E, SOBRE MEDIDAS DE REABERTURA 

CONTROLADA E GRADUAL DO COMÉRCIO E 

OUTROS ESTABELECIMENTOS QUE MENCIONA, 

NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL-MG, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 

DISPOSTO NO DECRETO LEGISLATIVO N.º 6 DE 20 

DE MARÇO DE 2020; DECRETO ESTADUAL N.º 

47.891 DE 20 DE MARÇO DE 2020; DECRETO 

MUNICIPAL N.º 2.415 DE 06 DE ABRIL DE 2020, E; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Municipal da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979 de 06 de 

fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 

de 2019”; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n.º 356 de 11 de março de 

2020, do Ministério da Saúde, que “Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 

disposto na Lei n.º 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19)”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual NE n.º 113 de 12 

de março de 2020, que “Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado 

em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as 

medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal n.º 13.979 de 06 de fevereiro de 

2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.390 de 16 

de março de 2020, que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no 

município em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre 

as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020 e Decreto Estadual n.º 113, de 12 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de 

março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 

Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n.º 93, de 18 de março de 

2020. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 47.891 de 20 

de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê 

Extraordinário COVID-19 n.º 17, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e 

privados cotidianos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da 

pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o território do Estado; com a ciência do Comitê 

Gestor Local do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS n.º 454, de 20 de 

março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do Coronavírus (covid-19); 
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CONSIDERANDO que transmissão comunitária refere-

se à incapacidade de relacionar casos confirmados através de cadeias de transmissão para 

um grande número de casos ou pelo aumento de testes positivos através de amostras 

sentinela (testes sistemáticos de rotina de amostras respiratórias de laboratórios 

estabelecidos); 

 

CONSIDERANDO a condição de transmissão 

comunitária do coronavírus (covid-19) e a necessidade premente de envidar todos os 

esforços em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na 

rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência e 

hospitalar; e, 

 

CONSIDERANDO os Ofícios números 153/2020 de 29 

de março de 2020 e 158/2020 de 16 de abril de 2020, emitidos pelo Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais (MPMG) e Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

de Defesa da Saúde (CAOSAÚDE), direcionado ao Secretário de Estado de Saúde; 

 

CONSIDERANDO as Recomendações números 03, 06 

e 09, todas de 30 de março de 2020, expedidas pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais (MPMG) e direcionadas ao Chefe do Executivo Municipal e à Secretária Municipal de 

Saúde; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de constante 

atualização das medidas de emergência em saúde pública, com fins de resguardar os 

interesses da coletividade, bem como ao disposto no inciso I do art. 30 da Constituição da 

República Federativa do Brasil; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.415 de 06 

de abril de 2020, que decreta o Estado de Calamidade Pública no Município de Coqueiral-

MG, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus (covid-19), e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei Estadual n.º 23.636, de 17 de 

abril de 2020, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e outros 
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recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19 nos 

órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona; 

 

CONSIDERANDO que foi deliberado pelo Comitê 

Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê 

Extraordinário COVID-19, em reunião realizada na data de 24/04/2020, a recomendação ao 

Executivo Municipal para emissão de Decreto com medidas relativas ao uso de máscaras de 

proteção no Município de Coqueiral-MG; 

 

CONSIDERANDO que quanto maior a aglomeração de 

pessoas, maior a probabilidade de circulação do vírus, o uso das máscaras caseiras faz 

especial sentido quando houver necessidade de deslocamento ou permanência para um 

espaço onde há maior circulação de pessoas; 

 

CONSIDERANDO o aumento da demanda na 

segurança pública, o aumento do desemprego, fazendo-se necessário equacionar as 

prevenções na área de saúde com a manutenção da economia; 

 

CONSIDERANDO que o Governador do Estado de 

Minas Gerais, em coletiva de imprensa realizada no dia 24/04/2020, declarou que haverá 

flexibilização de regras que impuseram restrição às atividades presenciais do comércio e 

outros setores no Estado, já a partir da próxima semana, declarando ainda que compete aos 

Municípios, através de seus Prefeitos, a deliberação de medidas de restrição nos municípios 

respectivos, cabendo ao Estado a orientação geral; 

 

CONSIDERANDO que as regras relacionadas a esta 

matéria poderão ser alteradas a qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores 

competentes; 

 

CONSIDERANDO o Programa Minas Consciente, do 

Governo de Minas Gerais, que trata sobre a “retomada da economia do jeito certo”, em 

decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o Plano de Ação para a reabertura 

gradual do Comércio Local, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, com apreciação do 
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Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – 

Comitê Extraordinário COVID-19, no dia 29/04/2020 e do Prefeito Municipal na data de 

30/04/2020; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Este Decreto dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade 

a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos a serem adotadas pelo 

Município de Coqueiral-MG, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA no âmbito 

de todo o território do Município, nos termos do Decreto Estadual n.º 47.891 de 20 de março 

de 2020; Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março de 2020 do Senado Federal e Decreto 

Municipal n.º 2.415 de 06 de abril de 2020. 

 

Art. 2.º Passa a ser obrigatório o uso de máscaras de proteção em ambientes de 

trabalho, para todos os funcionários, servidores, colaboradores e empresários que prestem 

atendimento ao público nos órgãos e nas entidades da administração pública, nos 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços, bancários, rodoviários e 

nas instituições de longa permanência para idosos, em funcionamento no município de 

Coqueiral-MG, inclusive outros recursos necessários à prevenção da disseminação do 

coronavírus causador da Covid-19, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia dessa doença. 

 

§ 1.º Para os fins do disposto neste Decreto, os órgãos, entidades e estabelecimentos 

a que se refere o caput fornecerão gratuitamente máscaras de proteção e outros recursos 

necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19 para seus 

funcionários, servidores e colaboradores. 

 

§ 2.º Estende-se a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção ao público dos 

órgãos e das entidades da administração pública e aos clientes e consumidores dos 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços, bancários, rodoviários e 

das instituições de longa permanência para idosos, inclusive os que se encontrarem nas filas 

(mesmo que do lado de fora e dentro de todos os estabelecimentos); 

 

§ 3.º O disposto no caput não se aplica aos profissionais de saúde, que estão sujeitos 

à regulamentação própria; 
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§ 4.º A responsabilidade de eventual descumprimento das hipóteses previstas neste 

artigo será da pessoa jurídica, ou seja, do estabelecimento, devendo este realizar o controle e 

a fiscalização, sob pena das sanções previstas na legislação vigente. 

 

Art. 3.º As máscaras caseiras deverão ser produzidas seguindo as orientações 

constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, feitas de tecidos que 

assegurem uma boa efetividade, como algodão, tricoline, cotton, TNT, dentre outros, em 

medidas que possibilitem a cobertura total da boca e do nariz, devendo ser bem ajustadas ao 

rosto, sem deixar espaços nas laterais. 

 

Parágrafo único. A máscara caseira deve ser de uso individual, não podendo ser 

compartilhada com ninguém, mesmo sendo pessoa da família e deverá ser utilizada da 

seguinte maneira: 

 

I. utilizar, sempre que sair de casa, assim como ter uma sacola plástica para 

guardar a máscara, caso venha trocá-la;  

II. sempre manter o elástico ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da 

nuca, de forma que a máscara proteja a boca e o nariz;  

III. enquanto estiver utilizando a máscara, evitar tocá-la e ficar ajustando a todo 

tempo;  

IV. ao chegar em casa, somente retirar a máscara após higienizar as mãos com 

água e sabão;  

V. fazer a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária 

(2,0 a 2,5%), sendo que a proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de 

água sanitária para 50 partes de água (por exemplo: 10 ml de água sanitária 

para 500 ml de água potável);  

VI. após o tempo de imersão realizar o enxague em água corrente e lavar com 

água e sabão;  

VII. após a secagem da máscara caseira, utilizar ferro de passar roupa e 

acondicioná-la em saco plástico;  

VIII. a máscara deve estar seca para sua reutilização. 

 

Art. 4.º As máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 deverão ser utilizadas prioritariamente 

pelos profissionais de saúde que desempenham suas atividades em locais com maior 
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potencial de concentração de vírus, com vistas a garantir a manutenção das atividades dos 

serviços e a proteção de profissionais e pacientes, como hospitais, clínicas e unidades de 

saúde. 

 

Parágrafo único. A pessoa com quadro de síndrome gripal que estiver em isolamento 

domiciliar, bem como o cuidador mais próximo dessa pessoa, quando estiver no mesmo 

ambiente de casa, devem continuar usando preferencialmente máscaras cirúrgicas. 

 

Art. 5.º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, o 

estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica 

será notificado para regularizar a situação no prazo de 24h (vinte e quatro horas). 

 

Parágrafo único. Se o estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço ou 

qualquer outra pessoa jurídica não cumprir as medidas impostas no prazo mencionado no 

caput desse artigo, estará sujeito à infração conforme a legislação municipal vigente. 

 

Art. 6.º Fica autorizada a reabertura controlada e gradativa das atividades presenciais 

dos setores comerciais, industriais e de prestação de serviços relacionados no presente 

Decreto, os quais deverão seguir cronograma descrito neste Instrumento e normas rígidas de 

controle e prevenção estabelecidas pela Vigilância Sanitária Municipal e chanceladas pelo 

Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – 

Comitê Extraordinário COVID-19 e ratificadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; a fim 

de evitar ou diminuir a possibilidade de transmissão do novo Coronavírus – COVID-19. 

 

§ 1.º Os setores comerciais, industriais e de prestação de serviços que tratam o caput 

estão discriminados conforme Plano de Ação para a reabertura gradual do Comércio Local, 

da Secretaria Municipal de Saúde, levando em consideração a setorização por “ondas”, 

constituídas pelo Programa Estadual Minas Consciente. 

 

§ 2.º A realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone 

ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias em domicílio 

(delivery) permanecem autorizados. 

 

Art. 7.º A setorização por ondas fica discriminada conforme detalhamento a seguir: 

 



 

8 
 

I. 1.ª onda: zero / onda verde – empresas de grupos essenciais: 

a) Supermercado e mercearia (proibido consumação de alimentos e bebidas 

álcoolicas no local); 

b) Lojas de material de construção e construção civil; 

c) Autopeças, borracharia e oficina mecânica; 

d) Drogarias; 

e) Vendas e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; 

f) Revenda de Gás; 

g) Padaria e confetaria (proibido consumação de alimentos e bebidas álcoolicas 

no local); 

h) Açougues (proibido consumação de alimentos e bebidas álcoolicas no local); 

i) Postos de gasolina; 

j) Serviço funeral; 

k) Atividade agrossilvipastoral e agroindustrial; 

l) Serviço postal; 

m) Assistência veterinária e pet shops; 

n) Marmitarias e restaurantes (proibido consumação de alimentos e bebidas 

alcoólicas no local). 

 

II. 2.ª onda: 1 /onda branca – grupo de empresas de baixo risco: 

a) Loja de artigos – roupas, calçados; 

b) Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos; 

c) Brinquedos;  

d) Utilidades domésticas;  

e) Cosméticos; 

f) Papelarias; 

g) Revendas de carros; 

h) Banca de revistas; 

i) Escritórios; 

j) Profissionais liberais e autonômos; 

k) Reciclagem e Indústria (apresentar Plano de Trabalho). 

 

III. 3.ª onda: 2 /onda amarela – grupo de empresas de médio risco: 

a) Floricultura; 

b) Pousadas e Hotel (não ofererecer café da manhã, não receber turistas). 
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IV. 4.ª onda: 3 /onda vermelha – grupo de empresas de alto risco: 

a) Academia musculação e ginástica; 

b) Personal trainner; 

c) Pilates e boxe; 

d) Hidroginástica; 

e) Clínica de estética; 

f) Salão de cabelereiro, barbearias; 

g) Manicures, pedicures; 

h) Depiladoras; 

i) Casas de açaí; 

j) Lanchonetes e pastelaria; 

k) Pizzarias; 

l) Restaurantes; 

m) Auto Escola; 

n) Táxi, van e coletivo. 

 

V. 5.ª onda: 4/onda roxa – grupo de empresas e setores que deverão retomar 

pós-pandemia: 

a) Produção teatral, musical e espetáculos de dança;   

b) Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares;  

c) Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;  

d) Atividades de sonorização e de iluminação;  

e) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 

f) Casas de festas e eventos; 

g) Atividades de organizações religiosas; 

h) Atividades de organizações políticas; 

i) Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares; 

j) Clubes sociais, esportivos e similares; 

k) Produção e promoção de eventos esportivos; 

l) Filmagem de festas e eventos; 

m) Gestão e administração da propriedade imobiliária; 

n) Atividades de bibliotecas e arquivos; 

o) Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com 

entretenimento; 
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p) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. 

 

Art. 8.º Para a reabertura de cada grupo de estabelecimentos ou estabelecimento 

isolado, descritos no Artigo anterior, deverão ser cumpridos os Protocolos de Medidas 

Sanitárias emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, parte do Plano de Ação dessa 

Secretaria, conforme Protocolos anexos a este Decreto. 

 

Art. 9.º Para o retorno controlado e gradativo das atividades presenciais dos setores 

comerciais, industriais e de prestação de serviços, os estabelecimentos deverão cumprir o 

seguinte cronograma: 

 

I. 1.ª onda: zero / onda verde – empresas de grupos essenciais, muitas já 

em funcionamento: 

a) Todos os estabelecimentos inseridos nessa onda terão de 04 a 08 de 

maio de 2020 para entregar o respectivo Protocolo, declarando 

inclusive, o atendimento de todas as adequações sanitárias exigidas no 

mesmo documento. 

b) A Vigilância Sanitária Municipal terá até o dia 15 de maio de 2020 para 

realização das inspeções in loco e emissão de Alvarás Sanitários 

Provisórios, se aprovada a vistoria. 

 

II. 2.ª onda: 1 /onda branca – grupo de empresas de baixo risco e 3.ª onda: 2 

/onda amarela – grupo de empresas de médio risco: 

a) Todos os estabelecimentos inseridos nessas ondas terão de 11 a 15 de 

maio de 2020 para entregar o respectivo Protocolo, declarando 

inclusive, o atendimento de todas as adequações sanitárias exigidas no 

mesmo documento. 

b) A Vigilância Sanitária Municipal terá até o dia 22 de maio de 2020 para 

realização das inspeções in loco e emissão de Alvarás Sanitários 

Provisórios, se aprovada a vistoria. 

 

III. 4.ª onda: 3 /onda vermelha – grupo de empresas de alto risco: 

a) Todos os estabelecimentos inseridos nessa onda terão de 18 a 22 de 

maio de 2020 para entregar o respectivo Protocolo, declarando 



 

11 
 

inclusive, o atendimento de todas as adequações sanitárias exigidas no 

mesmo documento. 

b) A Vigilância Sanitária Municipal terá até o dia 29 de maio de 2020 para 

realização das inspeções in loco e emissão de Alvarás Sanitários 

Provisórios, se aprovada a vistoria. 

 

§ 1.º Os estabelecimentos inseridos na 1.ª onda manterão em funcionamento os 

serviços, atividades e seus respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de 

abastecimento, com horário de atendimento até às 19h, no período de segunda-feira a 

sábado. 

 

§ 2.º As Farmácias e Drogarias, estabelecidas e em funcionamento no Município, 

manterão escala de plantões nos dias de feriados e domingos, conforme deliberação por 

Decreto Municipal. 

 

§ 3.º Os supermercados, mercearias, revendas de gás, padarias, confeitarias, 

açougues e postos de gasolina poderão realizar atendimentos aos domingos até às 12h. 

 

§ 4.º Os estabelecimentos inseridos nas 2.ª e 3.ª ondas poderão, até o dia 22 de maio 

de 2020, no horário de 09h às 19h, no período de segunda-feira a sábado, excetos feriados; 

devendo os comerciantes colocar barreira física de proteção, como balcão, junto à porta de 

seus estabelecimentos, permitindo o acesso de apenas 01 (um) cliente por vez em seus 

interiores. 

 

§ 5.º Os estabelecimentos referidos nas 1.ª, 2.ª e 3.ª ondas deverão adotar as 

medidas de: (i) intensificação das ações de limpeza; (ii) disponibilização de produtos de 

assepsia aos clientes e funcionários; (iii) manutenção de distanciamento entre os 

consumidores e controle para evitar a aglomeração, restringindo o acesso de clientes por vez, 

inclusive por meio de demarcação de espaço em fila de espera; (iv) divulgação das medidas 

de prevenção e enfrentamento da pandemia Coronavírus COVID-19; e, (v) agendamento de 

atendimento ao consumidor, quando compatível com a atividade. 

 

§ 6.º Os estabelecimentos inseridos na 4.ª onda permanecerão fechados até que 

cumpridas todas as normas exigidas pela Vigilância Sanitária Municipal, com autorização para 

funcionamento após emissão dos respectivos Alvarás Sanitários Provisórios. 
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Art. 10 Na medida em que ocorrer o cumprimento dos cronogramas para cada “onda” 

descritos no Artigo anterior, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária 

Municipal, realizará inspeção sanitária no local solicitado, para Emissão Alvará Sanitário 

Provisório, se cumprido todos os requisitos exigidos no Check List anexo a este Decreto, com 

a devida quitação de débitos tributários municipais em descumprimento de Decretos 

Municipais que tratam sobre o COVID-19, se existir. 

 

Art. 11 Permanece em atividade a prestação de serviços públicos essenciais e que 

não podem ser descontinuados, dentre os quais: 

I. tratamento e abastecimento de água;  

II. assistência médico-hospitalar;  

III. serviço de sepultamento;  

IV. coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e 

demais atividades de saneamento básico;  

V. exercício regular do poder de polícia administrativa. 

 

Parágrafo único. Os serviços públicos essenciais referidos no caput deverão adotar 

as medidas de: (i) intensificação das ações de limpeza; (ii) disponibilização de produtos de 

assepsia aos pacientes e funcionários; (iii) manutenção de distanciamento entre os pacientes 

e funcionários e controle para evitar a aglomeração de pessoas; e, (iv) divulgação das 

medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia Coronavírus COVID-19. 

 

Art. 12 Os cafeicultores e fazendeiros deverão atender o Plano de ação para safra de 

café 2020, com orientações gerais para a prevenção da transmissão do Coronavírus (COVID-

19) aos Trabalhadores Rurais, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e deliberado pelo 

Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – 

Comitê Extraordinário COVID-19, conforme documento em anexo. 

 

Art. 13 Fica proibido o comércio ambulante em todo o território municipal, sujeitando-

se o infrator às medidas administrativas de multa e possível apreensão de produtos. 

 

Art. 14 Os estabelecimentos comerciais e industriais autorizados a permanecer 

abertos devem adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, 

para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores e, que implementem medidas de 
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prevenção ao contágio pelo COVID-19, disponibilizando material de higiene e orientando seus 

empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de:  

a. adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de 

produtos assépticos durante o trabalho e observar a etiqueta respiratória;  

b. manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho; 

 

Art. 15 Os profissionais da construção civil devem fazer uso de material de higiene e 

estar atentos às normas sanitárias vigentes, adotando cuidados pessoais, sobretudo na 

lavagem das mãos com a utilização de produtos assépticos, observando a etiqueta 

respiratória e mantendo a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho. 

 

Art. 16 Fica proibido a realização, por pessoa natural ou jurídica, o recebimento de 

qualquer tipo de material reciclável com destinação a este Município sem a devida 

comunicação ao Departamento Municipal de Tributação e Fiscalização, com antecedência 

mínima de 24h (vinte e quatro horas) e 72h (setenta e duas horas) para o procedimento de 

descarga do material recebido. 

 

Art. 17 Todos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços 

em atividade, de forma presencial ou não neste município, deverão cumprir todas as 

restrições, recomendações e medidas de contingenciamento, emitidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde, referentes à prevenção ao contágio e ao enfrentamento e 

contingenciamento da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

coronavírus (COVID-19), padronizados e disponibilizados no site desta Prefeitura 

(www.coqueiral.mg.gov.br). 

 

Art. 18 Recomenda-se que os vendedores, representantes e prestadores de serviços 

vindos de outras cidades para atendimentos nos estabelecimentos (comercial, industrial e 

prestador de serviço) sediados neste município, a realização de transações comerciais por 

meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, excetuando-se a isso 

a entrega de mercadorias. 

 

Art. 19 O descumprimento das imposições previstas nesse Decreto constitui conduta 

que verem o artigo 10 da Lei Federal n.º 6.437/77, por impedir ou dificultar a aplicação de 

medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis, conduta punível com advertência; 

multa; interdição parcial ou total do estabelecimento; cancelamento de autorização para 
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funcionamento da empresa e/ou cancelamento do alvará de licenciamento de 

estabelecimento; consoante previsto no artigo 2.º da Lei 6.437/77. 

 

Parágrafo único. Fica estipulada a multa mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

àqueles que desrespeitarem as medidas sanitárias adotadas. 

 

Art. 20 Os órgãos de Segurança Pública do Estado, através da Polícia Miliar e Civil 

realizarão, além das atribuições inerentes aos seus atos, ações de dispersão de 

aglomerações de pessoas em ruas, praças e outros locais públicos ou privados do 

município. 

 

Art. 21 A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste 

Decreto ficará a cargo dos Departamentos Municipais de Fiscalização e de Vigilância 

Sanitária/Secretaria Municipal de Saúde, com apoio dos órgãos de Segurança Pública do 

Estado (Polícia Militar e Polícia Civil). 

 

Parágrafo único. As medidas adotadas neste artigo não excluem outras ações 

fiscalizatórias, nem exime o infrator das demais sanções administrativas, cíveis e criminais 

cabíveis. 

 

Art. 22 As medidas inseridas neste Decreto serão reavaliadas conforme indicadores 

de cenário epidemiológico municipal e regional e capacidade assistencial, podendo ocorrer 

mudanças no presente Decreto. 

 

Art. 23 Revoga-se o Decreto Municipal n.º 2.423 de 14 de abril de 2020. 

 

Art. 24 Este Decreto entra em vigor na data de 1.º de maio de 2020 e vigorará por 

prazo indeterminado. 

 

 

Coqueiral, 30 de abril de 2020. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

Protocolos 
 

PROTOCOLO GERAL DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA – Empregadores, Trabalhadores e 
Cidadãos. 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 01 

Data: 26/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Empregador, Trabalhador e cidadãos 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
Atitudes simples adotadas no dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio pelo 
coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, consequentemente, reduzirá as 
chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado. As medidas gerais 
válidas a todos as pessoas incluem o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória (como cobrir a 
boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas 
com sintomas da doença por até 14 dias, além da recomendação para que pacientes com casos leves procurem os 
postos de saúde. Todos os empreendimentos, independentemente da natureza (essenciais e não essenciais) 
obrigatoriamente, devem seguir as determinações contidas neste documento. São medidas gerais a todos os 
estabelecimentos. 
 
Como prevenir: 
Lavar as mãos com frequência com água e sabão é a melhor medida de prevenção. Na impossibilidade de lavá-
las, higienizar com ÁLCOOL GEL 70% ( documento em anexo). 
O uso de produtos de limpeza simples, como água e sabão, desinfetante e água sanitária é eficaz para eliminar o 
vírus de superfícies ( documento em anexo). 
 

 Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;  
 Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização, caso não possa lavar com água e sabão;  
 Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;  
 Utilizar lenço descartável para higiene nasal;    
 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  
 Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
 Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. 

                                                                                                                                                                     

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de retomada do Comércio -  Viçosa - MG 

 
PROTOCOLO COMÉRCIO EM GERAL 

 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 02 

Data: 26/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Academias, pilates, hidroginástica e boxe. 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 
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Descrição: 
1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 

preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com as seguintes informações:  
 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no estabelecimento; 
 Uso obrigatório de máscaras; 
 Comunicado ao Cliente; 
 Higienização. 

 
2. Manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os frequentadores, afixando cartaz informando a 

capacidade máxima do estabelecimento, já calculado o distanciamento ora fixado; 
 

3. Disponibilizar álcool em gel ou álcool líquido 70% na recepção do estabelecimento, bem como em pontos 
estratégicos no interior do estabelecimento; 
 

4. Disponibilizar borrifadores contendo álcool 70% e papel tolha para higienização dos equipamentos antes e 
após o uso (tantos quanto forem necessários, a depender da quantidade de equipamentos); 
 

5. Disponibilizar nas entradas e saídas, pano embebido em solução antisséptica para higienização dos 
calçados; 
 

6. Fiscalizar a higienização das mãos dos clientes e funcionários, a qual é obrigatória, na entrada, durante a 
realização das atividades, antes e após o uso dos sanitários, e na saída; 
 

7. Agendar os horários dos frequentadores estando proibida filas de espera internas e/ou externa aos 
estabelecimentos; 
 

8. A cada troca de frequentadores, o estabelecimento deverá realizar uma parada de no mínimo 15 minutos, a 
qual deverá ser dedicada à realização de limpeza geral, incluindo pisos, mobiliários e equipamentos, 
anotando-se, ainda, o registro de limpeza (data, hora e responsável); 
 

9. Utilização obrigatória de máscaras de proteção das vias aéreas por todos aqueles que estiverem no interior 
da academia; 
 

10. Setorizar  o ambiente para uso ordenado do espaço através da utilização de fitas de sinalização; 
 

11. Providenciar lixeiras com tampa e acionamento por pedal; 
 

12. Autorizar somente o uso de garrafas de águas individuais, não podendo utilizar os bicos de bebedouros; 
 

13. Providenciar bebedouro com distanciamento mínimo de 2,0 metros, o qual somente poderá ser utilizado 
para abastecer garrafas, se necessário; 
 

14. Fica recomendando a não atuação de funcionários e não atendimento a frequentadores que apresentem 
febre, síndrome gripal ou se encontrem no grupo de risco. 
 

15. Certificar acerca da higiene das mãos e calçados pelos clientes e colaboradores; 
 

16. Manter a ventilação natural durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. 
 

17. Nos ambientes providos de aparelhos de ar condicionados, intensificar a limpeza e higienização dos filtros, 
conforme os planos de manutenção preventiva estabelecidos; 
 

18. Proibir o uso de ventiladores; 
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19. Autorizar o acesso ao estabelecimento apenas a frequentadores que estejam com os cabelos presos; 
 

20. Não autorizar o acesso ao estabelecimento a qualquer frequentador que esteja em grupo considerado de 
risco, face à possibilidade de contágio pela COVID-19; 
 

21. Promover notificação prévia aos clientes sobre as condições obrigatórias para o retorno ao recinto; 
 

22. Afastar de atividades presenciais observada a legislação vigente, os colaboradores pertencentes ao grupo 
de risco para covid-19. 
 

23. Fornecer a todos os colaboradores os equipamentos de proteção individual, conforme seus programas de 
prevenção de riscos ambientais (PPRA), os quais não poderão manter contato físico com os 
frequentadores; 
 

24. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar 
nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 

25. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 
trabalho, retornando somente após o término dos sintomas; 
 

26. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço;  
 

27.  Recomendações para piscina: 

 Disponibilizar álcool em gel próximo à entrada da piscina; 

 Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas; 

 Disponibilizar suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha; 

 Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina. 
 

28. Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um equipamento sem uso 
para o outro. Fazer o mesmo com os armários. 
 

29. Renovar todo o ar do ambiente pelo menos, 7 vezes por hora, troca de filtros de ar, 1 vez por mês. 
 

30. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia: ocupação simultânea de 1 cliente a cada 4 m². 
 

31. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de 
atividade coletiva. 
 

32. O horário de funcionamento será de 05 ás 20h de segunda à sexta-feira, e de 05 às 12h no sábado. 
 

33. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones 
listados abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 
Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 
 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de retomada do Comércio -  Viçosa - MG 
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PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 03 

Data: 26/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: Profissionais liberais e autônomos, 
Salão de cabelereiros, Centro de Estética, Barbearias, 
manicures , pedicures, depiladores. 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 

preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com as seguintes informações:  
 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no estabelecimento; 
 Uso obrigatório de máscaras; 
 Comunicado ao Cliente; 
 Higienização. 

 
2. Manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os frequentadores, afixando cartaz informando a 

capacidade máxima do estabelecimento, já calculado o distanciamento ora fixado; 
 

3. Disponibilizar álcool em gel ou álcool líquido 70% na recepção do estabelecimento, bem como em pontos 
estratégicos no interior do estabelecimento; 
 

4. Disponibilizar borrifadores contendo álcool 70% e papel tolha para higienização dos equipamentos antes e 
após o uso (tantos quanto forem necessários, a depender da quantidade de equipamento); 
 

5. Isolar a sala de espera, não deixar local para clientes aguardarem,  justificado pelo agendamento; 
 

6. Fiscalizar a higienização das mãos dos clientes e funcionários, a qual é obrigatória, na entrada, durante a 
realização das atividades, antes e após o uso dos sanitários, e na saída; 
 

7. Agendar os horários dos frequentadores estando proibida filas de espera internas e/ou externa aos 
estabelecimentos; 
 

8. A cada troca de frequentadores, o estabelecimento deverá realizar uma parada de no mínimo 15 minutos, a 
qual deverá ser dedicada à realização de limpeza geral, incluindo pisos, mobiliários e equipamentos, 
anotando-se, ainda, o registro de limpeza (data, hora e responsável); 
 

9. Utilização obrigatória de máscaras de proteção das vias aéreas por todos aqueles que estiverem no interior 
do comércio/local de atendimento; 
 

10. Providenciar lixeiras com tampa e acionamento por pedal; 
 

11. Autorizar somente o uso de garrafas de águas individuais, não podendo utilizar os bicos de bebedouros; 
 

12. Fica recomendando a não atuação de funcionários e não atendimento a frequentadores que apresentem 
febre, síndrome gripal ou se encontrem no grupo de risco. 
 

13. Certificar acerca da higiene das mãos e calçados pelos clientes e colaboradores; 
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14. Manter a ventilação natural durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. 
 

15. Nos ambientes providos de aparelhos de ar condicionados, intensificar a limpeza e higienização dos filtros, 
conforme os planos de manutenção preventiva estabelecidos; 
 

16. Proibir o uso de ventiladores; 
 

17. Autorizar o acesso ao estabelecimento apenas a frequentadores que estejam com os cabelos presos, não 
se aplica ao salão; 
 

18. Não autorizar o acesso ao estabelecimento a qualquer frequentador que esteja em grupo 
considerado de risco, face à possibilidade de contágio pela COVID-19; 
 

19. Promover notificação prévia aos clientes sobre as condições obrigatórias para o retorno ao recinto; 
 

20. Afastar de atividades presenciais,  observada a legislação vigente, os colaboradores pertencentes ao grupo 
de risco para covid-19. 
 

21. Fornece a todos os colaboradores os equipamentos de proteção individual, conforme seus programas de 
prevenção de riscos ambientais (PPRA), os quais não poderão manter contato físico com os 
frequentadores; 
 

22. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar 
nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 

23. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 
trabalho, retornando somente após o término dos sintomas e comunicado a Secretaria de Saúde; 

 
24. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 

inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones 
listados abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
A Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 
Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 
 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de retomada do Comércio -  Viçosa - MG 

 
PROTOCOLO ESPECÍFICO 

 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 04 

Data: 27/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Postos de gasolina 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 



 

20 
 

exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 
preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com informações sobre de acordo com órgão de 
fiscalização; 

 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no estabelecimento; 
 Uso obrigatório de máscaras; 
 Comunicado ao Cliente; 

 
2. Favorecer o serviço Drive Truck; 
 
3. Recomenda-se que os pagamentos sejam feitos por cartão de crédito/débito ou transferências bancárias. 
 
4. Todos os funcionários deverá ter acesso aos materiais de higiene e uso obrigatório, como álcool 70%, 
lavabos para a limpeza das mãos e máscaras.  Para melhor eficiência UTILIZAR A TÉCNICA ENSINADA EM 
ANEXO. 
 
5. Não realizar o atendimento de clientes que estiverem sem máscaras, ficando autorizado o fornecimento 
destas para uso do cliente no estabelecimento. 
 
6. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar 
nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 
7. Controlar o fluxo de clientes  isolando áreas de convivência social com circulação no local somente de 
funcionários identificados; 
 
8. Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos com água e sabão, 
principalmente antes e depois de manipularem alimentos, usarem banheiro, se tocarem o rosto, nariz, olhos e boca 
e sempre que necessário. Afixar cartazes sobre a correta higienização de mãos para os funcionários; 
 
9. Evitar contato físico com clientes e outros funcionários; 
 
10. Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação; no caso evitar o autosserviço; 
 
11. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, retornando 
somente após o término dos sintomas; 
 
12. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones listados 
abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 

Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de Reabertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020 
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PROTOCOLO ESPECÍFICO 

 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 05 

Data: 27/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Restaurantes, Lanchonetes, Sorveterias, Casas de 
Açaí. 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 

preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com informações sobre a capacidade 
máxima de pessoas de acordo com órgão de fiscalização; 

 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no estabelecimento; 
 Uso obrigatório de máscaras; 
 Comunicado ao Cliente; 

 
2. Adotar, preferencialmente, práticas de vendas por agendamentos e/ou aplicativos para entrega a domicílio 

(delivery/ e- commerce) ou retiradas rápidas de produtos; 
 

3. Disponibilizar um funcionário, devidamente paramentado, para realizar o controle de entrada e saída de 
clientes, organização e distanciamento das pessoas em filas, orientações quanto aos cuidados no interior 
do estabelecimento; 
 

4. Promover a desinfecção apropriada e frequente das bancadas de trabalho e das mesas, cadeiras e menus, 
fechaduras e puxadores de portas com álcool 70%; solução de hipoclorito de sódio a 1% ou produtos 
saneantes autorizados pela ANVISA, devidamente registrados; 
 

5. Higienizar as mesas, cadeiras, menus e demais objetos após o uso por cada cliente; 
 

6. Utilizar apenas talheres e copos descartáveis, a fim de minimizar os riscos de contaminação; 
 

7. Limitar a quantidade de clientes no interior do estabelecimento de acordo com a área livre do mesmo, 
devendo ser considerada 1 pessoa para cada 2 metros quadrados; 

 
 

8. Permitir apenas 2 (duas) pessoas por mesa, respeitando-se distanciamento razoável entre elas; Número de 
pessoas no estabelecimento deverá ser calculado pelo serviço de fiscalização; 
 

9. Estabelecer portas diferentes para entrada e saída de clientes e/ou identificá-las; 
 

10. Fornecer treinamento para todos os funcionários sobre lavagem correta das mãos, etiquetas de higiene, 
desinfecção de superfícies e cuidados para evitar a contaminação pelo Coronavírus, mantendo registro 
dessa atividade; 
 

11. Disponibilizar suportes com álcool em gel na entrada e saída do estabelecimento e em outros pontos 
estratégicos para higienização obrigatória das mãos na entrada e saída do estabelecimento, devendo o 
estabelecimento certificar que o cliente fez uso de uma dessas opções; 
 

12. Providenciar lavatórios com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com tampa e pedal; 



 

22 
 

 
13. Utilização pelos funcionários de máscaras de proteção das vias aéreas durante todo o período de trabalho; 

 
14. Promover demarcação no piso de distanciamento de 2 metros entre as pessoas, quando em procedimento 

de pagamento ou outras situações que demandem formação de filas; 
 

15. Orientar o cliente, através de cartazes, que evite partilhar comida ou bebida e, ainda, acerca dos riscos da 
manipulação do telefone, no momento da refeição; 
 

16. Proibição de utilização do sistema de buffet e rodízio, adotando-se práticas de servir aos clientes 
sem que estes tenham acesso aos utensílios de uso coletivo ou filas; 
 

17. Proibição de que sorveterias trabalhem em modalidades de self servisse; 
 

18. Desativação de parquinhos infantis, brinquedos e espaços kids; 
 

19. Dispor de painel acrílico, de vidro, ou barreira similar, em frente aos check outs, caixas ou balcões de 
atendimento; 
 

20. Promover afastamento, com as observâncias legais de risco; 
 

21. Adotar medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde do trabalho, necessária para evitar 
a transmissão da COVID 19 no local de trabalho e em área destinada ao atendimento do público; 
 

22. Determinar aos funcionários a troca de roupa comum pelo uniforme limpo, dentro do estabelecimento, 
sendo que o uniforme deverá ser trocado diariamente, devendo evitar o uso do mesmo fora da área de 
trabalho; 
 

23. Promover a higienização de embalagens de alimentos com água e sabão, ou aplicar álcool 70% ou solução 
de hipoclorito de sódio a 1%. 
 

24. Redobrar a atenção com as “Boas Práticas” na manipulação de alimentos, conforme legislação vigente; 
 

25. Reforçar toda forma de higienização do estabelecimento, principalmente nos sanitários, corrimãos, 
maçanetas, portas, janelas, mesas e cadeiras, mantendo o registro dos respectivos processos de limpeza; 
 

26. Manter acessos ao estabelecimento sem quaisquer obstáculo e abertos, a fim de evitar o contato das 
pessoas com trincos ou maçanetas, sempre que possível; 
 

27. Evitar aglomeração no estabelecimento sob quaisquer circunstância, ficando proibidos eventos 
comemorativos, formaturas, etc; 
 

28. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar 
nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 

29. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 
trabalho, retornando somente após o término dos sintomas; 
 

30. Adotar, preferencialmente, práticas de vendas por agendamentos e/ou aplicativos para entrega a domicílio 
(delivery/ e- commerce) ou retiradas rápidas de produtos; 

 
31. Disponibilizar um funcionário, devidamente paramentado, para realizar o controle de entrada e saída de 

clientes, organização e distanciamento das pessoas em filas, orientações quanto aos cuidados no interior 
do estabelecimento; 
 

32. Promover a desinfecção apropriada e frequente das bancadas de trabalho e das mesas, cadeiras e menus, 
fechaduras e puxadores de portas com álcool 70%; solução de hipoclorito de sódio a 1% ou produtos 
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saneantes autorizados pela ANVISA, devidamente registrados; 
 

33. Higienizar as mesas, cadeiras, menus e demais objetos após o uso por cada cliente; 
 

34. Utilizar apenas talheres e copos descartáveis, a fim de minimizar os riscos de contaminação; 
 

35. Reduzir o numero de mesas de forma a permitir o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre elas, 
minimizando o contato entre frequentadores (50% da capacidade de atendimento); 

 
36. Fornecer treinamento para todos os funcionários sobre lavagem correta das mãos, etiquetas de higiene, 

desinfecção de superfícies e cuidados para evitar a contaminação pelo Coronavírus, mantendo registro 
dessa atividade; 
 

37. Disponibilizar suportes com álcool em gel na entrada e saída do estabelecimento e em outros pontos 
estratégicos para higienização obrigatória das mãos na entrada e saída do estabelecimento, devendo o 
estabelecimento certificar que o cliente fez uso de uma dessas opções; 
 

38. Providenciar lavatórios com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com tampa e pedal; 
 

39. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones 
listados abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 
Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                        

 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de Abertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020. 

 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 06 

Data: 26/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Indústria de Reciclável 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
1. 1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 

preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com as seguintes informações:  
 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no estabelecimento; 
 Uso obrigatório de máscaras; 



 

24 
 

 Comunicado ao Cliente; 
 Higienização. 

 
2. Todo material destinado à reciclagem deve ter seu recebimento informado à fiscalização e à Vigilância Sanitária 
da Prefeitura Municipal de Coqueiral, bem como a Nota Fiscal de compra, com antecedência de 72 horas, 
informando a origem e a empresa que fará a entrega. O material só poderá ser utilizado após a vistoria da 
fiscalização. 
 
3. Todo material recebido pelas empresas de reciclagem deverão ser higienizados com banho de descontaminação 
exigido pela prefeitura e ser isolado durante 24 horas após o descarregamento; 
 
4. O descarregamento deverá ser feito por máquinas e funcionários devidamente equipados com EPI e ao fim do 
descarregamento todas as medidas sanitárias deverão ser tomadas com os funcionários; 
 
5. Deverá haver demarcações com fitas preferencialmente amarelas e vermelhas cumprindo o distanciamento 
mínimo de 2 m entre os indivíduos. O estabelecimento deverá ter um funcionário responsável para organizar e 
fazer este controle, esta responsabilidade deve ser do estabelecimento. 
 
6. Todos os funcionários deverão ter acesso aos materiais de higiene e uso obrigatório, como álcool 70%, lavabos 
para a limpeza das mãos e máscaras.  Para melhor eficiência UTILIZAR A TÉCNICA ENSINADA EM ANEXO. 
 
7. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar nos 
olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 
8. Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos com água e sabão, principalmente 
antes e depois de manipularem alimentos, usarem banheiro, se tocarem o rosto, nariz, olhos e boca e sempre que 
necessário. Afixar cartazes sobre a correta higienização de mãos para os funcionários; 
 
9. Evitar contato físico com clientes e outros funcionários; 
 
10. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, 
retornando somente após o término dos sintomas; 
 
11. Apresentar Plano de Trabalho; 
 
12. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones listados 
abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 

Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de Reabertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020 

 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS  

 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 07 

Data: 26/04/2020 

Revisão: - 
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A quem aplica: 
Bancos e Lotéricas 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
1.  Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 
preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com as seguintes informações:  

 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no estabelecimento; 
 Uso obrigatório de máscaras; 
 Comunicado ao Cliente; 
 Higienização. 

 
Adequar a todas as medidas para os estabelecimentos comerciais em geral; 
 
Estabelecer para que os primeiros horários possam ser para usuários dos grupos de risco.  
 

2. Pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa e realizar serviço em regime de home-office ou 
teletrabalho;  
 
3. Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe, afastar-se imediatamente das atividades presenciais pelo 
período mínimo de 14 dias, ou mais, no caso persistência dos sinais/sintomas, até a completa melhora; 
 
4. Disponibilizar aos funcionários e clientes meios para higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 
70%; 
 
5. Indicar o uso de toalhas de papel e lixeira com acionamento por pedal; 
 
6. Fornecer máscaras aos funcionários da agência bancária; 
 
7. Providenciar barreira de proteção física (vidro ou acrílico) nos caixas para evitar contato direto com o cliente; 
 
8. Não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, aparelhos de 
telefone, e outros, fornecendo esses materiais individualmente para cada trabalhador caso seja imprescindível à 
execução do seu trabalho; 
 
9. O acesso ao estabelecimento deverá ser controlado evitando aglomeração. Demarcar com sinalização no lado 
externo do estabelecimento a distância de 2 metros para as pessoas que ficarem nas filas aguardando para 
adentrar no estabelecimento; 
 
10. Nas áreas de circulação interna dos estabelecimentos sempre demarcar com sinalização a distância de 2 
metros que deve ser mantida entre um cliente e outro; 
 
11. Só permitir a entrada de clientes se estiver utilizando máscaras; 
 
12. Reduzir o fluxo e permanência de pessoas (clientes e colaboradores) dentro do estabelecimento para uma 
ocupação de 2m² por pessoa; 
 
13. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço; 
 
14. Os elevadores (caso tenha) devem operar sempre com 1/3 de sua capacidade oficial. Se necessário, deve ser 
designado colaborador utilizando máscara para organização da fila e entrada de pessoas, mantendo a distância 
mínima de 2 metros entre os usuários; 
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15. Diminuir o número de clientes dentro da agência bancária, mantendo dentro do estabelecimento somente 50% 
de sua capacidade; 
 
16. Os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA e o modo de uso deve seguir as instruções 
descritas nos rótulos dos produtos; 
 
17. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos, para uso dos clientes, funcionários e entregadores de 
carro forte, em pontos estratégicos (entrada, próximos dos caixas eletrônicos e área de espera de atendimento); 
 
18. Providenciar cartazes com orientações e incentivos para a correta higienização das mãos; 
 
19. Realizar a higienização freqüente das maçanetas, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, botões 
de elevadores, telefones, máquinas de cartão e todas as superfícies metálicas constantemente com álcool a 70%; 
 
20. Realizar higienização das portas giratórias pelo menos a cada hora de funcionamento da agência; 
 
21.  Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como sanitários e áreas de circulação de 
clientes;  
 
22. Sistematizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a base de cloro a 1% para 
piso e álcool a 70% para as demais superfícies, no mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade; 
 
23. Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os equipamentos 
de proteção apropriados (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado e máscara). Realizar a 
limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70% por 20 
segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, 
botões de elevadores, etc.); 
 
24. Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e janelas 
abertas, incluindo áreas de convivência de funcionários, tais como refeitórios de locais de descanso; 
 
25. Evitar o uso de ar condicionado, na impossibilidade seguir rigorosamente os procedimentos de manutenção e 
limpeza dos equipamentos segundo as normas vigentes e orientações do fabricante; 
 
26. Oferecer o álcool 70% para os clientes higienizarem as mãos antes e após tocar em máquinas de cartão, 
caixas eletrônicos de autoatendimento, entre outros equipamentos; 
 
27. Priorizar métodos eletrônicos de pagamento; 
 
28. Preferencialmente higienizar sempre as mãos após contato com cédulas de dinheiro; 
 
29. Flexibilizar os horários de almoço e lanches, com a adoção de sistemas de escalas de revezamentos, para 
assim reduzir a proximidade entre os trabalhadores; 
 
30. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, retornando 
somente após o término dos sintomas; 
 
31. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones listados 
abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
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Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 
Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 
 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de Reabertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020 

 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o retorno gradual do 
comércio no contexto do COVID-19 

Número: 08 

Data: 27/04/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Táxi, van e coletivos. 

Atualização: - 

Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos da 
exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 

Descrição: 
1.  Todos os veículos devem exibir cartilhas informativas em local visível preferencialmente, seguindo modelo 
da prefeitura com as seguintes informações:  

 Regras de distanciamento; 
 Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
 Alvará sanitário – provisório;  
 Medidas sanitárias; 
 Máximo de pessoas no veículo; 
 Uso obrigatório de máscaras; 
 Comunicado ao Cliente; 
 Higienização. 

 
Adequar a todas as medidas para os estabelecimentos comerciais em geral; 
 
Estabelecer para que os primeiros horários possam ser para usuários dos grupos de risco.  
 

2. Seguir o Protocolo Geral de Prevenção Comunitária; 
 
3. Reforçar as medidas de higiene: 

 Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;  
 Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização, caso não possa lavar com água e sabão;  
 Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;  
 Utilizar lenço descartável para higiene nasal;    
 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  
 Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
 Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. 

 
4. Higienizar assentos, maçanetas, câmbio, alavanca do freio de mão e demais locais onde há o contato, com água 
e sabão. Se possível, também usar água sanitária na limpeza; 
 
5. Identificar pessoas com sintomas de síndrome gripal, evitando assim o embarque desse; 
 
6. Veículos devem circular com as janelas abertas; 
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7. Deve estar disponível álcool em gel 70% para higienização das mãos; 
 
8. Os usuários do veículo devem estar usando máscaras; 
 
9. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, retornando 
somente após o término dos sintomas; 
 
10. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones listados 
abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 
Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 
 

Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de Reabertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020 
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ANEXO II 
Check list – inspeção sanitária 

 

CHECK LIST – Inspeção sanitária 
Emissão Alvará Sanitário Provisório 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Responsável: 

Endereço: 

Telefone para contato: 

1. A loja possui ________ m². 

2. Possui ______ funcionários. 

3. Está afixado no mural: 

 Regras de distanciamento? ( ) Sim ( ) Não 

 Telefones úteis (Central de Atendimento e Fiscalização): ( ) 
Sim ( ) Não 

 Alvará Sanitário: ( ) Sim ( ) Não 

 Medidas sanitárias adotadas para a retomada gradual do 
comércio: ( ) Sim ( ) Não 

 Número máximo de pessoas no estabelecimento conforme 
Decreto: ( ) Sim ( ) Não 

 Orientação quanto ao uso obrigatório de máscara: ( ) Sim ( ) 
Não 

 Comunicado ao cliente sobre COVID-19: ( ) Sim ( ) Não 

4. Há sinalizações ou demarcações no chão para manter o 
distanciamento no estabelecimento, tanto entre funcionários e clientes: ( ) Sim ( ) Não 

5. Há álcool gel ou líquido 70% na recepção do 
estabelecimento, bem como nos pontos estratégicos: ( ) Sim ( ) Não 

6. Há borrifadores contendo álcool 70% e papel toalha para 
higienização dos equipamentos antes e após o uso: ( ) Sim ( ) Não 

7. Há na entrada do estabelecimento pano embebido em 
solução antisséptica para a higienização dos pés dos clientes e funcionários: ( ) Sim ( ) Não 

8. Há orientação para a lavagem correta das mãos: ( ) Sim ( ) 
Não 

 Há lavado: ( ) Sim ( ) Não 

 Há dispenser de sabonete líquido: ( ) Sim ( ) Não 

 Há papel toalha para secagem das mãos: ( ) Sim ( ) Não 

9. Há agendamento de horário para cada cliente: ( ) Sim ( ) Não 

10. Está sendo respeito o período de 15 minutos entre um 
agendamento e outro para proceder à higienização do espaço e equipamentos: ( ) Sim ( ) Não 

11. Há lixeiras com acionamento por pedal: ( ) Sim ( ) Não 

12. Há orientação sobre o uso de máscara no estabelecimento : ( 
) Sim ( ) Não  

13. Se houver bebedouro coletivo, esse está lacrado: ( ) Sim ( ) 
Não ( ) Não se aplica 

14. Os ventiladores estão desligados: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se 
aplica 

15. Todos os funcionários e clientes estão de cabelos presos: ( ) 
Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

16. Todos os funcionários estão sem adornos: ( ) Sim ( ) Não  ( ) 
Não se aplica 

17. Há protocolo de notificação prévia dos clientes sobre as 
regras e medidas a serem tomadas para o retorno ao recinto: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

18. Tem funcionários do grupo de risco: ( ) Sim ( ) Não. Foram 
afastados: ( ) Sim ( ) Não 
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19. Todos os funcionários receberam EPI’s  conforme seus 
programas de risco ambientais: ( ) Sim ( ) Não 

20. Todos os funcionários foram orientados quanto a evitar rir, 
tossir e falar em excesso, bem como evitar o uso do celular, e de compartilha-lo: ( ) Sim ( ) Não ( ) 
Não se aplica 

21. Quais os EPI’s disponibilizados aos servidores: ( ) Máscara 
cirúrgica ( ) Máscara de TNT ou tecido ( ) Máscara N95, PFF2 ou similiar ( ) Luvas ( ) Óculos de 
proteção ou protetor de face ( ) Gorro ( ) Avental impermeável ( ) Outro. Especificar: 
_____________________________ 

22. A sala de espera está isolada ou sem cadeiras: ( ) Sim ( ) 
Não ( ) Não se aplica 

23. Há cartaz informando a capacidade máxima de lotação do 
estabelecimento: ( ) Sim ( ) Não 

24. Há janelas: ( ) Sim ( ) Não. Estas estão abertas: ( ) Sim ( ) 
Não 

25. Há orientação sobre o não atendimento aos que se 
enquadram no Grupo de risco: ( ) Sim ( ) Não 

26. Os funcionários com Síndrome Gripal foram afastados: ( ) 
Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

27. Todos os funcionários foram orientados a evitar contato físico 
com os clientes: ( ) Sim ( ) Não 

28. Há um funcionário responsável para fazer o controle do 
distanciamento no estabelecimento: ( ) Sim ( ) Não  
( ) Não se aplica 

29. Todo material recebido pela reciclagem receberão o banho 
de descontaminação e ficarão isolados por 24h após o descarregamento: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se 
aplica 

30. Há canais de atendimento on-line para o cliente que ainda 
tenha sua movimentação restringida: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

31. Há exigência de uso de chinelos no ambiente de práticas 
aquáticas: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

32. Há suporte para cada cliente pendurar sua toalha: ( ) Sim ( ) 
Não  ( ) Não se aplica 

33. Após o término de cada aula, há higienização das escadas, 
balizas e bordas da piscina: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

34. Há controle de entrada e saída dos clientes, sejam por portas 
diferentes ou por identificação previamente definida: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

35. Há protocolo de entrega de EPI’s: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se 
aplica 

36. Há protocolo de treinamento para o correto uso dos EPI’s: ( ) 
Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

37. Há protocolo de treinamento de técnica de lavagem das 
mãos: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

      Desfecho – Orientação e Decisão: 
 
 
 

     Liberado para o trabalho: 
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ANEXO III 
Plano para safra de café 2020 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 
1. Afixar material com as orientações, conforme modelo anexo ou similar e disponibilizar em locais visíveis aos 

funcionários; cartazes sobre a correta higienização de mãos para os funcionários; reforçar os procedimentos 
de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e áreas de circulação dos funcionários; 
 

2. Fornecer, em locais estratégicos, álcool gel a 70% para funcionários. Para melhor eficiência UTILIZAR A 
TÉCNICA ENSINADA EM ANEXO. 
 

3. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar nos 
olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado; 

 
 

4. Manter as áreas de convivência de funcionários ventiladas, tais como refeitórios e locais de descanso;  
 

5. Evitar contato físico com clientes e outros funcionários; 
 

 
6. Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação; 

 
7. Os produtos saneantes utilizados devem estar notificados/registrados junto ao órgão competente. O modo 

de uso dos produtos saneantes deve obedecer às instruções recomendadas pelos fabricantes; 
 

 
8. Programar escalas alternativas de colaboradores. A concessão de férias pode ser uma alternativa viável aos 

que estão principalmente inclusos no grupo de risco;  
 

9. Os trabalhadores que estão no grupo de risco (com mais de 60 anos ou com comorbidades de risco, de 
acordo com o Ministério da Saúde) devem ser objeto de atenção especial, priorizando sua permanência na 
própria residência. 

 
 

12. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, 
retornando somente após o término dos sintomas; 
 
13. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disponibiliza ao cidadão o serviço de informações pela 

Central de Atendimento Alô Trabalho, com ligação gratuita pelo telefone 158. O horário da Central é das 7 às 
19h, de segunda à sexta-feira, exceto nos feriados nacionais; 
 

14. O uso de máscara é obrigatório;  
 
15. O município conta também com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da 
semana, inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones 
listados abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 
Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984 
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A Secretaria Municipal de Saúde orienta os produtores a manterem equipes e colaboradores informados 
com base em fontes seguras, tais como o Ministério da Saúde, as Secretarias Municipal e Estadual de 
Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS).   
 

ANEXO I 

Termo de Responsabilidade em razão do Plano de Ação- Orientação para presença da transmissão do 
Coronavírus, como parte das medidas para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 no Município 
de Coqueiral/MG. Este documento é condicionante obrigatório para o regular funcionamento das 
atividades devendo ser firmado (assinado) pelo produtor rural e entregue ao Sindicato dos Produtores 
Rurais 

1. DADOS DA FAZENDA  

Razão Social / Nome da Fazenda 
 

Endereço: 
 

Cep: 
 

Cidade: 
 

Bairro: 
 

Telefone: 

CNPJ/CPF: Atividade Principal de Empresa (CNAE principal): 
 

1. DADOS DO PROPRIETÁRIO/FAZENDA: 

Nome: 

Endereço: Bairro: 

CEP: 

Telefone: Cidade: Coqueiral 

2. DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS A SEREM CUMPRIDAS: 

Declaro estar ciente de todo o conteúdo descrito no Plano de Ação- Orientação para presença da 
transmissão do Coronavírus, bem como me comprometo a cumprir para com todas as condições 
exigidas para o regular funcionamento. Também, que acaso haja a inobservância e descumprimento de 
qualquer dispositivo previsto neste Plano, que o produtor deverá permanecer fechado até que sejam 
cumpridas as determinações e exigências nele contidas, sendo necessária nova solicitação de vistoria 
ao local. Por fim, declaro também saber das responsabilidades e orientações que me foram 
repassadas e seguirei as orientações para proteção de todos. 

3. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO TERMO: 

Secretaria Municipal, Setor de Vigilância Sanitária e Departamento de Tributação 

4. DECLARAÇÃO DE CIENCIA E RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO/TERMO DE COMPROMISSO 
02: 

Coqueiral, Minas Gerais, _____ de __________ de 2020. 
 
Assinatura: 
 

 
Check list – produtor rural 

Acompanhamento dos Safristas 
 



 

33 
 

 Atenção especial aos idosos; 

 Febre, considerar acima de 37,8°C; 

 Considerar SPO 2<95%; 

 Proceder com a notificação imediata. 

  

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Idade: Data Nasc:___/___/____ 

Região do Brasil que veio:                                               ES:                             Município: 

Fazenda:                                                                            Proprietário: 

Telefone: Endereço: 

Sexo F(  ) M(   ) 

 História do Paciente  

Data da chegada na cidade: ___/___/____ 

É tabagista? (  ) SIM (  ) NÃO É etilista? (  ) SIM (  )NÃO 

Medicamentos em uso: 
 
Faz uso de insulina: (  ) Sim (  )Não 

É diabético? (   )sim (   )não Se sim, último exame ou teste realizado, valor _____mg/dl 
(   ) normoglicêmico (  ) hiperglicêmico  (  ) hipoglicêmico 

Doença respiratória? (   )Sim (   )Não 
Qual: 

Temperatura corporal: ____________°C 
 

Sintomas (como paciente se sente): 
 
 

É hipertenso?  (  ) Sim    (   ) Não Última pressão aferida na unidade _____/_____ mmhg 
(   ) Normotenso  (  ) Hipertenso  (  ) Hipotenso 

ÚLTIMA PRESSÃO AFERIDA EM OUTRO LOCAL, RELATADA PELO PACIENTE ______/______ 
mmhg 

Sintomas (como paciente se sente): 
 
 

Possui alguma doença respiratória: (   ) Sim (   )Não (   )Não sei dizer.  Se sim. Qual? 

É dependente de o²  (   ) Sim (   )Não Se sim, quantos litros ____/min 

Sintomas (como paciente se sente): 
 
 

Outras condições crônicas, relatar: 
 

Desfecho- Orientação e Decisão: 
 
 

Liberado para o trabalho:  
 

Data: __/__/____ Horário: ___:___h Responsável pelo preenchimento: 
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