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DECRETO N.º 2.479/2020 
 

 

DE 24 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO CONTROLADO E 

GRADATIVO DAS REUNIÕES RELIGIOSAS, COMO 

MISSAS, CULTOS, SESSÕES OU CONGÊNERES, DAS 

INSTITUIÇÕES, CONGREGAÇÕES, ASSOCIAÇÕES 

E/OU DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS, FORMAIS E 

INFORMAIS 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, 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 Declaração de Pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, em razão da disseminação 

mundial da doença infecciosa viral respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo 

Coronavírus - SARS-CoV-2 - 1.5.1.1.0;  
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CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, publicada 

no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN)”, em razão da epidemia da doença infecciosa viral 

respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2 - 1.5.1.1.0; 

 

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 

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 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 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); 

CONSIDERANDO as deliberações do Comitê 

Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março 

de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.886, de 

1  de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao cont gio e de 

enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder E ecutivo, da epidemia de 
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doença infecciosa viral respirat ria causada pelo agente coronav rus ( O ID-19) e d  

outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.415 de 06 de 

abril de 2020, que declara SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de 

Coqueiral/MG; 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do 

artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, têm competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local, podendo, inclusive, suplementar a legislação federal e 

estadual; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 

da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a deliberação do Comitê Gestor 

de Enfrentamento ao Novo Corona Local, em reunião realizada em 13/08/2020, ficou 

autorizada a proposta de reabertura e a necessidade de normatizar, do ponto de vista 

técnico e sanitário as reuniões religiosas, como missas, cultos, sessões ou congêneres, 

desde que as instituições, congregações, associações e/ou denominações religiosas, 

formais e informais, já que tais atividades não são regulamentadas pelo Plano Mineiro - 

Minas Consciente, do Governo do Estado de Minas Gerais para retomada à atividade 

econômica. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica permitida, a partir do dia 28 de agosto de 2020, reuniões religiosas, como 

missas, cultos, sessões ou congêneres, desde que as instituições, congregações, associações 

e/ou denominações religiosas, formais e informais, atendam as orientações técnicas da 

Vigilância Sanitária Municipal. 
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Art. 2º. Ficam determinadas, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 

causada pela COVID-19 (novo Coronavírus), em todo o território do Município de Coqueiral, as 

medidas sanitárias de que trata este Decreto. 

Parágrafo único. São medidas sanitárias, de adoção obrigatória por todos, para fins de 

prevenção e enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19, dentre outras:  

I – a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e as 

reuniões presenciais de qualquer tipo, ao estritamente necessário; Ressalvadas as reuniões 

religiosas, permitidas por este decreto. 

II – a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após 

a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou 

álcool em gel ou álcool 70%, bem como da higienização, com produtos adequados, dos 

instrumentos domésticos e de trabalho; 

III – a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço 

descartável ao tossir ou espirrar. 

Art. 3º. Devem observar ao máximo o distanciamento social evitando frequentar o 

comércio local e os locais públicos, as seguintes pessoas: 

I - Pessoas com 60 anos ou mais;  

II- Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias, Hipertensão arterial sistêmica descompensada);  

III - Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de 

asma moderada/grave, DPOC);  

IV - Imunodeprimidos;  

V - Doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  

VI - Diabéticos, conforme juízo clínico; e  

VII - Gestantes e puérperas. 
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Art. 4º.  As instituições, congregações, associações e/ou denominações religiosas, 

formais e informais, que optarem pela abertura de seus templos ou locais de reuniões deverão, 

antes de abrir, entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal, para realizarem 

agendamento de visita técnica de um agente no local para orientação e assinatura de termo de 

responsabilidade sanitária para o cumprimento de todas as medidas de higienização e 

prevenção contra a COVID-19. 

Art.5º. A autorização para funcionamento será obtida da seguinte forma:  

I - A lotação máxima será de acordo com a metragem reduzida do imóvel; sugere-se 

então que aumente o número de celebrações e cultos, com intuito de evitar aglomerações; 

II - Durante os horários das celebrações, as portas de entrada, assim como as janelas 

deverão estar abertas evitando o uso dos ventiladores, ar condicionados e similares; 

III - Sempre que possível as portas de entrada sejam distintas das de saída, as mesmas 

deverão estarem demarcadas, criando um fluxo único para evitar que as pessoas se cruzem;  

IV - Deverá instruir que todas as pessoas que forem adentar na igreja, higienize a mãos 

com álcool gel 70%, disponibilizado através de dispensadores localizados nas portas de 

entradas. 

V - Não poderá participar das celebrações pessoas do grupo de risco com idade acima 

de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doença 

crônicas, pessoas que apresentem sintomas ou resfriados. 

VI - Deverá apresentar uma listagem de frequentadores do local e todas as pessoas 

deverão permanecer de máscaras enquanto estiverem no local; 

VII - Devem-se respeitar a distância mínima de segurança, de modo que cada pessoa 

disponha, só para si , de um espaço mínimo de 2 m², sendo demarcados no chão, fechando  

acessos de bancos ou alternando as filas, e afastando as cadeiras; fazendo a demarcação de 

forma física, onde devem ou não sentar; 

VIII - Os dirigentes, celebrantes e colaboradores deverão desinfeccionar com frequência 

as mãos, antes e depois de tocarem ou utilizarem livros, microfone e objetos; 
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IX - É vedada as interações pessoais, tais como abraços, apertos de mãos, beijos entre 

outros tipos de cumprimento devendo ser respeitado sempre as regras de distanciamento; 

X - Não será permitido compartilhar objetos, folhetos, folhas de canto, microfones entre 

outros. 

XI - Os bebedouros deverão estar lacrados; 

XII - Os banheiros coletivos deverão estar sempre higienizados: disponibilizando papel 

toalha sabonete líquido, e álcool gel 70%. Podendo entrar apenas uma pessoa por vez; 

XIII - O término da celebração, não poderá ultrapassar às 20:00 horas. Devendo liberar 

as pessoas conforme em fila única, de acordo com as mais próximas de saídas e as que estão 

mais distantes, respeitando o espaço de tempo, evitando, desta forma com que as pessoas se 

cruzem. 

XIV - Está proibido aglomeração de pessoas na frente do templo, em quaisquer 

momentos. 

XV - Após a celebração, procederão o arejamento do local por 30 minutos, com intuito 

de desinfeccionar os pontos de contato, como, por exemplo, vasos, livros, objetos, 

instrumentos, microfones, bancos, puxadores, maçanetas das portas, instalações sanitárias, 

entre outros. 

XVI - As igrejas, templos religiosos ou afins, deverão fixar os cartazes com orientações 

padrão da Prefeitura Municipal de Coqueiral, quanto as regras de distanciamento e 

higienização. 

XVII - Deverão também estar instaladas nas entradas panos umidificados com 

desinfetantes, para que possam higienizar os calçados antes de adentrarem no local. 

XVIII - Não está permitido o consumo de bebidas e alimentos no templo. 

XIX - Deve ser evitado a participação de fieis de outras cidades 

Art.6º. Os estabelecimentos que não respeitarem as normas deste Decreto, demais 

regulamentos e determinações durante a Situação de Emergência em Saúde, serão 

penalizados de acordo com regulamento próprio.  
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Art.7º. O descumprimento de quaisquer obrigações e/ou diretrizes previstas neste 

Decreto autoriza a imediata interdição e consequente fechamento do estabelecimento, bem 

como, a aplicação de multa, cassação de alvará e outras penalidades previstas em lei. 

Art.8º As atividades fiscalizadoras deverão ser intensificadas pelos órgãos 

competentes, especialmente pela Vigilância Sanitária: 

Parágrafo Único. Qualquer tentativa de obstruir a atividade de fiscalização, fará com que 

o responsável incorra nas penas da legislação criminal em vigor, estabelecidas no Código 

Penal Brasileiro, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, inclusive na 

suspensão ou cassação da licença de funcionamento, nos moldes da legislação municipal. 

Art.9º As medidas de restrição e prevenção sanitárias estabelecidas no presente 

decreto, bem como seus efeitos na curva de transmissão da Covid-19 e na economia em geral, 

serão revistas periodicamente, podendo ser reduzidas ou ampliadas, utilizando-se critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com as orientações dos órgãos 

competentes das áreas da saúde, jurídica, educacional, assistencial, econômica e de 

segurança pública. 

Art. 10. O presente Decreto entra em vigor na dada de sua publicação, surtindo seus 

efeitos legais para retorno controlado e gradativo das reuniões religiosas a partir de 28 de 

agosto de 2020. 

Art. 11. Fica revogado qualquer disposição em contrário. 

 

 

Coqueiral, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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PROTOCOLO REABERTURA TEMPLOS E IGREJA 

 

Protocolo: 

Medidas sanitárias gerais para o 
retorno gradual das Igrejas no 
contexto do COVID-19 

Número:  
Data: 11/08/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: 
Todos templos e 
igrejas . 

Atualização: - 
Aprovação: - 

 
Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os frequentadores e sejam 
protegidos da exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 
Descrição: 
1. Todos os comércios e templos  devem exibir cartilhas informativas em local visível 
preferencialmente,  seguindo modelo da prefeitura padrão 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. 

 
 

2. Seguir o Protocolo Geral de Prevenção Comunitária em todo o estabelecimento;  
 
 

3. Adotar as Seguintes medidas: 
 

 
 A lotação máxima será de acordo com a metragem reduzida do imóvel;sugere-se então que 

aumente o número de celebrações e cultos, com intuito de evitar aglomerações; 
 Durante os horários da celebrações, as portas de entrada, assim como as janelas 

deverão estar aberta evitando  o uso dos ventiladores, ar condicionados e similares ; 
 Sempre que possível as portas de entrada sejam distintas das de saída, as mesma deverãos 

estarem demarcadas, criando um fluxo único para evitar que as pessoas se cruzem;  
 Deverá instruir que todas as pessoas que forem adrentar na igreja,  higienize a mãos com 

alcool gel 70%, disponibilizado através de dispensadores localizados na portas de entradas. 
 Não poderá participar das celebrações pessoas do grupo de risco com idade acima de 60 

anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doença 
crônicas , pessoas que apresentem sintomas ou resfriados. 

  Deverá apresentar uma listagem de frequentadores do local e todas as pessoas deverão 
permanecer de máscaras enquanto estiverem no local; 

 Devem-se respeitar a distância miníma de segurança, de modo que cada pessoa 
disponha, só para si , de um espaço minimo de 2 m², sendo demarcados no chão, 
fechando  acessos de bancos ou alternando as filas, e afastando as cadeiras; fazendo a 
demarcação de forma física, onde devem ou não sentar; 
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 Os dirigentes, celebrantes e colaboradores deverão desinfeccionar com frequência as 
mãos, antes e depois de tocarem ou utilizarem livros, microfone e objetos; 

 É vedada as interações pessoais, tais como abraços, apertos de mãos, beijos entre 
outros tipo de cumprimento devendo ser respeitado sempre as regras de 
distanciamento; 

 Não será permitido compartilhar objetos, folhetos, folhas de canto, microfones entre 
outros. 

 Os bebedouros deverão estar lacrados; 
 Os banheiros coletivos deverão estar sempre higienizados: disponibilizando papel 

toalha sabonete líquido , e álcool gel 70%. Podendo entrar apenas uma pessoa por 
vez; 

 O término da celebração, não poderá ultrapassar às 20:00 horas. Devendo liberar as 
pessoas conforme em fila única, de acordo com  as mais próximas de saídas e as que 
estão mais distantes, respeitando o espaço de tempo, evitando, desta forma com que 
as pessoas se cruzem. 

 Está proibido aglomeração de pessoas na frente do templo, em quaisquer momento. 
 Após a celebração, procederão o arejamento do local por 30 minutos,com intuito de  

desinfeccionar os pontos de contato, como, por exemplo, vasos, livros, objetos, 
instrumentos, microfones, bancos, puxadores, maçanetas das portas, instalações 
sanitárias, entre outros . 

 As igrejas, templos religiosos ou afins, deverão fixar os cartazes com orientações 
padrão da Prefeitura Municipal de Coqueiral, quanto as regras de distanciamento e 
higienização . 

 Deverão  também estar instaladas nas entradas panos umidificados com 
desinfetantes, para que possam higienizar os calçados antes de adentrarem no local. 

 Não está permitido o consumo de bebidas e alimentos no templo. 
 Deve ser evitado a participação de fiés de outras cidades. 

 
4. Batismos e Casamentos 
 
      Ainda se encontram temporariamente suspensos.  
 
5. Santa Ceia 
 
      Cultos em que houver a celebração de ceia e Eucaristia, com partilha de pão e vinho ou 
celebração de comunhão, os elementos somentes poderão ser partilhados se estiverem pré-
embalados para uso pessoal.  Devendo ser  manuseado e entregues somente pelo celebrante / 
ministros com as mãos totalmente higienizadas   para o fiel, sem ter contato com  outra pessoa 
tomando todas as medidas de seguranças  
 
 
 

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. 
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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 
 

 

 

Coqueiral, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 


	DECRETO N.º 2.479/2020
	DE 24 DE AGOSTO DE 2020.
	DISPÕE SOBRE O RETORNO CONTROLADO E GRADATIVO DAS REUNIÕES RELIGIOSAS, COMO MISSAS, CULTOS, SESSÕES OU CONGÊNERES, DAS INSTITUIÇÕES, CONGREGAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E/OU DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS, FORMAIS E INFORMAIS 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, E;
	DECRETA:



