
 

 

DECRETO N.º 2.506/2020 
 

 

 

DE 22 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

 

DISPÕE SOBRE A REABERTURA CONTROLADA E GRADATIVA 

DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DENOMINADO “ATC - ARCO ÍRIS 

TÊNIS CLUBE”, SEM ENTRETENIMENTO E QUALQUER FORMA DE 

AGLOMERAÇÃO, 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;  

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 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 Local de 

Enfrentamento ao Covid-19, e em reunião realizada, ficando autorizada a reabertura e a 

necessidade de normatizar, do ponto de vista técnico para reabertura controlada e gradativa das 

dependências do clube denominado “ATC - Arco Íris Tênis Clube” e especializado em servir 

bebidas, SEM ENTRETENIMENTO E QUALQUER FORMA DE AGLOMERAÇÃO, já que tais 

atividades estão regulamentadas pelo Plano Mineiro - Minas Consciente, do Governo do Estado de 

Minas Gerais, e a deliberação da Regional de Saúde, e 

 

CONSIDERANDO que o Município de Coqueiral aderiu ao Minas 

Consciente. Conforme deliberação do COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 95, DE 21 DE 

OUTUBRO DE 2020, a Micro Região de Três Pontas se encontra na Onda Verde, para retomada 

das atividades econômicas; 

 

CONSIDERANDO que mesmo com todas as medidas sanitárias 

impostas, temos avançado com a reabertura controlada e gradativa, e em especial das 

dependências do clube denominado “ATC - Arco Íris Tênis Clube”, porém é de suma importância a 

colaboração de todos. Em caso de situação epidemiológica desfavorável, o município poderá 

retroceder. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica permitida, a partir do dia 23 de outubro de 2020, a reabertura controlada e gradativa das 

DEPENDÊNCIAS DO CLUBE denominado “ATC - Arco Íris Tênis Clube”, SEM ENTRETENIMENTO E 

QUALQUER FORMA DE AGLOMERAÇÃO, que poderão funcionar, desde que atendam o Protocolo de 

Reabertura - Anexo I, e Termo de Responsabilidade - Anexo III, deste Decreto, distanciamento e as 

orientações técnicas da Vigilância Sanitária Municipal e as regras abaixo:  

I - Funcionamento das dependências do Clube denominado “ATC - Arco Íris Tênis Clube”, SEM 

ENTRETENIMENTO E QUALQUER FORMA DE AGLOMERAÇÃO, que poderão funcionar das 08:00h às 

19:00h de segunda a domingo.  

Parágrafo único: Poderão ser liberadas as demais dependências conforme deliberações do Comitê 

Gestor Local de Enfrentamento ao Covid-19, e em conformidade com os novos protocolos sanitários, do 

Ministério da Saúde e do Programa Minas Consciente. 

Art. 2º Fica permitida, a partir do dia 23 de outubro de 2020, a abertura controlada e gradativa do 

BAR E LANCHONETE do Clube especializados em servir bebidas, SEM ENTRETENIMENTO E 



 

QUALQUER FORMA DE AGLOMERAÇÃO, que poderão funcionar, desde que atendam o Protocolo de 

Reabertura - Anexo II, e Termo de Responsabilidade - Anexo III, deste Decreto, distanciamento e as 

orientações técnicas da Vigilância Sanitária Municipal e as regras abaixo:  

I - Funcionamento do bar e lanchonete do Clube especializados em servir bebidas poderá ocorrer das 

08:00h às 23:00h de segunda a domingo, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 2.503/2020, de 

13/10/2020. 

Parágrafo único: O estabelecimento poderá funcionar até às 23:00h (vinte e três horas). Recomenda-

se iniciar o fechamento de contas a partir das 22 horas (vinte e duas horas), garantindo assim, que até as 

23h (vinte e três horas) as portas já estejam fechadas, não sendo permitida em nenhuma hipótese que ainda 

hajam clientes no local após esse horário. 

Art. 3º. A reabertura controlada e gradativa das DEPENDÊNCIAS, BAR E LANCHONETE 

especializados em servir bebidas, do CLUBE denominado “ATC - Arco Íris Tênis Clube”, SEM 

ENTRETENIMENTO E QUALQUER FORMA DE AGLOMERAÇÃO, se optar pela abertura deverá, antes 

de abrir, entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal, pelo telefone (35) 3855-1427, 

providenciar o preenchimento do Termo de Responsabilidade - Anexo III, e proceder às adequações 

conforme dispõe o Protocolo de Reabertura - Anexo I e Anexo II, para o cumprimento de todas as medidas 

de higienização e prevenção contra a COVID-19, para realizarem agendamento de visita técnica de um 

agente sanitário no local para orientação e para posterior liberação do Alvará Sanitário.  

Parágrafo único: O Termo de Responsabilidade - Anexo III, deverá ser devidamente 

protocolado no Setor de Tributação deste Município, das 07h:00min às 13h:00min, de segunda-feira a 

sexta-feira. 

Art. 4º. Devem observar ao máximo o distanciamento social evitando frequentar as dependências, bar 

e lanchonete especializados em servir bebidas, SEM ENTRETENIMENTO E QUALQUER FORMA DE 

AGLOMERAÇÃO, 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. 

Art. 5º. O Clube se não respeitarem as normas deste Decreto, demais regulamentos e determinações 

durante a Situação de Emergência em Saúde, serão penalizados.  

Art. 6º. 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. 7º As atividades fiscalizadoras deverão ser intensificadas pelos órgãos competentes, 

especialmente pela Vigilância Sanitária, e Fiscalização Municipal. 

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. 8º 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. 9º 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 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. 10. O presente Decreto entra em vigor na dada de sua publicação, surtindo seus efeitos legais 

para retorno controlado e gradativo das DEPENDÊNCIAS, BAR E LANCHONETE especializados em servir 

bebidas, do CLUBE denominado “ATC - Arco Íris Tênis Clube”, SEM ENTRETENIMENTO E QUALQUER 

FORMA DE AGLOMERAÇÃO, a partir de 23 de outubro de 2020. 



 

Art. 11º. Fica revogado qualquer disposição em contrário. 

 

 

Coqueiral, 22 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

PROTOCOLO - CLUBE 
 

Protocolo: 

Medidas sanitárias gerais para o 
retorno gradual dos clubes 
sociais 

Número:  
Data:  

Revisão: - 

A quem aplica: 
Clubes sociais 

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

 

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 – ANEXAR ESTES INFORMES 

NAS ALAS DE CONVIVÊNCIA DOS COLABORADORES. 
4.Manter distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) metros entre os frequentadores, afixando 
cartaz informando a capacidade máxima do estabelecimento, já calculado o distanciamento ora fixado – 
PADRÃO PREFEITURA; 

 
5.As faixas, cartazes, banners e placas de sinalização e prevenção a COVID-19 devem se somar as medidas 
de prevenção de doenças transmissíveis e anexadas em todas as dependências do clube; 
 

6.Disponibilizar álcool em gel ou álcool líquido 70% nas entradas e saídas do clube, centros de 
informação e próximo aos pontos de alimentação e pontos distantes de lavatórios, bem como em locais 
estratégicos para uso dos sócios e funcionários. 
 
7.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); 
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8.Disponibilizar nas entradas e saídas, pano embebido em solução antisséptica para higienização dos 
calçados; 
 
9. Providenciar lixeiras com tampa e acionamento por pedal em todos os setores (recepção, áreas de 
convivência, bar, vestiários); 
 
10. Os bebedouros de uso direto (acionamento por botão) devem ser trocados ou desativados, sendo 
recomendados os modelos com funcionamento por torneiras que servem exclusivamente para 
encherem garrafas ou copos. Estimular o uso individual de garrafas de água. 
 
11. Manter a ventilação natural durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento; 
 
12. Nos ambientes providos de aparelhos de ar condicionados, intensificar a limpeza e higienização dos 
filtros, conforme os planos de manutenção preventiva estabelecidos; 
 
13. Proibir o uso de ventiladores de alta potência; 
 
14. Providenciar lavatórios com sabonete líquido, papel toalha para a secagem das mãos; 
 
15. Promover demarcação no piso de distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, quando em 
procedimento de pagamento ou outras situações que demandem formação de filas; 
 
16. Os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA e o modo de uso devem seguir as 
instruções descritas nos rótulos dos produtos; 
 
17. Realizar a Higienização frequente das maçanetas, corrimão , mesas, cadeiras, teclados, balcões , 
computadores, telefones, máquinas de cartão e todas as superfícies constantemente com água sanitária 
ou álcool 70%. 
 
18. Intensificar a higienização dos sanitários existentes sendo 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 utilizando água e sabão seguido de fricção com 
álcool gel 70% por 20 segundos, reforçando o uso correto das mesmas. 
 
19. Deverá haver controle de acesso ao público, reduzido a 40% da capacidade do local. O número de 
pessoas permitido no local deve estar visivelmente informado ao público e atingindo a capacidade 
máximo o acesso deverá ser impedido; 
 
20. Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações, reduzir o número de portarias de acesso 
assegurando a lotação máxima; 
 
21. Interrupção do uso de identificadores digitais (catracas), ou assepsia antes e após o uso destes; 
 
 
22. Higienizar os banheiros e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada três 
horas, seguindo rigorosamente os procedimentos, de desinfecção e de utilização dos produtos para 
limpeza. Promover treinamento permanente para os servidores responsáveis pela área da limpeza. 
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23. Divulgar na página eletrônica da entidade as medidas de restrição de público, horário de 
funcionamento e medidas de prevenção implementadas, a fim de informar a população sobre as 
condições e regras atuais para utilização do clube. 
 
24. Manter registro diário de funcionários e sócios que estiveram no clube, para facilitar a busca de 
contatos em caso de detecção de algum caso positivo de COVID-19 entre os frequentadores. 
 
25. Aferir a temperatura das pessoas na entrada do estabelecimento. Utilizar preferencialmente 
termômetro sem contato (Infravermelho). Em caso de aparelho digital, fazer a higienização antes e 
depois do uso. 
 
26. Caso a temperatura de funcionário ou sócio esteja acima de 37,8°C orientar o retorno para casa e a 
busca de atendimento médico. Se precisar esperar por alguém vir buscar, a pessoa deve aguardar em 
local arejado e separado de outras pessoas. 
 
27. Fiscalizar a higienização das mãos dos sócios e funcionários, a qual é obrigatória, na entrada, durante 
a realização das atividades, antes e após o uso dos sanitários, e na saída; 
 
28. Utilização obrigatória de máscaras de proteção das vias aéreas por todos aqueles que adentrar no 
clube impedindo a entrada de pessoas que estejam utilizando a máscara de forma inadequada; 
 
29. Certificar acerca da higiene das mãos e calçados e o uso de máscaras pelos sócios e funcionários; 
 
30. Recomenda-se afastar das atividades presenciais observadas a legislação vigente, os sócios 
pertencentes ao grupo de risco para COVID-19(idosos, grávidas, lactantes e portadores de doenças 
crônicas); 
 
31. Fornecer a todos os funcionários os equipamentos de proteção individual, conforme seus programas 
de prevenção de riscos ambientais (PPRA), os quais não poderão manter contato físico com os sócios; 
 
32. Orientar sócios e funcionários para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar nos 
olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 
33. Não permitir a permanência de sócios e funcionários sintomáticos para COVID-19 ou quadro 
compatível com Síndromes Respiratórias gerais (febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) no ambiente do clube. Orientar a 
procurar o serviço de saúde para avaliação e exame; 
 
34. Ter um funcionário de referência para monitorar diariamente a presença de sócios com sintomas e 
para orientar caso apresente sintomas e a manutenção das orientações de etiqueta respirátoria e 
distanciamento social; 
 
35. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço; 
 
36. Fornecer treinamento para todos os funcionários sobre lavagem correta das mãos, etiqueta 
respiratória, uso correto de máscaras, desinfecção de superfícies e cuidados para evitar a contaminação 
pelo Coronavírus, mantendo registro dessa atividade; 
 
37. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, 
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cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 
trabalho e comunicado a Secretaria de Saúde, retornando somente após o término dos sintomas; 
 
38. Demarcar o trajeto para os sócios com sinalização no lado externo do estabelecimento a distância de 
1,5 metros para as pessoas que ficarem nas filas aguardando para adentrar no estabelecimento, as filas 
são de responsabilidades do estabelecimento; 
 
39. Recomenda-se que os pagamentos sejam feitos por cartão de crédito/débito ou transferências 
bancárias; não sendo possível após o contato com cédulas higienizar as mãos; 
 
40. Os restaurantes, lanchonetes e quiosques de venda de alimentos podem funcionar respeitando o 
horário de funcionamento do clube e utilizando o protocolo sanitário específico. 
 
41.Os bares deverão seguir o Decreto Municipal Nº 2.503/2020 de 13 de outubro de 2020 que dispõe 
sobre a reabertura controlada e gradativa de bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, sem entretenimento e qualquer forma de aglomeração; 
 
42.Fica restrito a utilização dos vestiários apenas como lavatórios ou sanitários, vedando-se o seu uso 
para as demais atividades, inclusive o banho; 
 
43. Disponibilizar, na entrada da piscina, recipente de alcool em gel a 70% para que os sócios usem antes 
de tocar na escada ou nas bordas das piscinas; 
 
44. Para acesso às piscinas, todo sócio deverá estar com trajes para a prática de natação e calçados 
específicos para área molhada (chinelo, crocs...); 
 
45. Utilizar máscara durante o acesso às piscinas. Somente removê-las para entrar nas piscinas; 
 
46. Disponibilizar, na área da piscina, supotes individuais para que cada cliente possa pendurar sua 
toalha (ou roupão) de forma individual; 
 
47. Fica proibido o consumo de produtos alimentícios nos arredores da piscina; 
 
48. Obedecer e respeitar as sinalizações ao acesso e arredores das piscinas; 
 
49. Limpeza, cloração e aspiração todos os dias e filtração durante todo o dia; 
 
50. Níveis adequados de desinfetante (1 a 10 partes por miilhão de cloro livre ou 3 a 8 ppm de bromo) e 
ph (7,2 a 8,0) na água da piscina. 
 
51. Medição do cloro e do ph 3 vezes ao dia. Recomenda-se o registro atualizados dos resultados de 
qualidade de água, incluindo a temperatura; 
 
52. Lavagem semanal dos filtros; 
 
53. Circulação contínua com testagem do funcionamento das bombas a cada 3 dias; 
 
54. Aspiração do fundo da piscina a cada 2 dias, pelo menos; 
 
55. Fica proibido o uso da sauna; 
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56.Fica proibido a utilização de áreas de convivência e de churrasqueiras; 
 
57.Fica proibido a realização de eventos; 
 
58..Fica proibida a realização de colônias de férias e atividades similares; 
 
59. Fica proibida a locação e/ou cessão de espaço para eventos de sócios e/ou terceiros; 
 
60. 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 
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, 22 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

PROTOCOLO REABERTURA BARES RESTAURANTES, LANCHONETES E 

OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 

ENTRETENIMENTO E QUALQUER FORMA DE AGLOMERAÇÃO 

 

 

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

Número: 13 
Data: 14/09/2020 

Revisão: - 

A quem aplica: Bares E 
Similares  

Atualização: - 
Aprovação: - 

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

• Todos os comércios devem exibir cartilhas informativas em local visível preferencialmente, 
seguindo modelo padrão da prefeitura  com as seguintes informações: 

o Regras de distanciamento; 
o Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
o Alvará sanitário – provisório; 
o Medidas sanitárias; 
o Uso obrigatório de máscaras; 
o Comunicado ao Cliente; 
o Técnica de higienização das mãos principalmente próximo  aos lavatórios;  

 
 

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

 

•             Reforçar as medidas de higiene: 
o Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 60 segundos com água e sabão, secá-las 

com toalha descartável; 
o Na impossibilidade de lavar as mãos, higienize-as com àlcool 70% pelo menos 20 

segundos. 
o Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; 
o Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
o Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
o Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, talheres, entre outros.  

Tudo  deverá ser  descartável; 
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o Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo com ventilação natural. As janelas e 
as portas devem estar abertas em todo o período de funcionamento; 

o ANEXAR ESTES INFORMES NAS ALAS DE CONVIVÊNCIA DOS COLABORADORES e 
CLIENTES. 

 
     • São vedadas atividades de entretenimento, como música ao vivo, projeção de imagens entre 
outras que possam causar aglomerações 
     • Atender somente aos clientes sentados para consumo no local. 

• As contas deverão ser fechadas 22:00 horas ( vinte e duas horas), e fechamento às 23:00 horas 
• Após as 23 horas é inadimissível que haja clientes no interior do estabelecimento; 

 

•  CAPACIDADE DISPOSIÇÃO DE MESAS E DISTANCIAMENTO : 

Para ir ao banheiro ou  circular no ambiente todos  deverão estar de máscara 

• Espera externa e filas de pagamento devem assegurar distânciamento de 2m (dois metros). 
• Priorizar a disposição dos clientes em área externa do estabelecimento e/ou em locais com 

maior ventilação. 
• Distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas e 1m (um metro) entre ocupantes 

na mesma mesa, permitindo somente ate 4 pessoas por mesas. As demais que não poderão  ser 
ocupadas  de acordo com o distanciamento mínimo estabelecido, devem ser retirados do local 
ou sinalizadas de forma a não serem utilizadas. 

• Está vedado o consumo fora de mesas na parte interna e externa do estabelecimento, ou seja 
não é permitido o consumo e a permanência de  pessoas em pé.   

• Em balcões somente será permitido o consumo  caso o local seja higienizado e desinfectado 
sempre que necessário, mantendo distânciamento entre (balcão e mesas)  de pelo menos 1 
metro . 

• ATENDIMENTO  
 

• Evitar o cardápio físico, podendo utilizar soluções digitais. Caso não seja possível  plastificá-lo e 
desinfecta-lo, após cada uso; 

• Quando houver compras por fichas, elimina-las. Ou fazer com que elas sejam descartáveis. 
• Está vedada a disposição de alimentos para degustação, onde as refeições, tiragostos, e lanches 

entre outros só poderão ser entregues e montado aos clientes de forma individual (ou somente 
para  mesa solicitante) . 

• Modalidades à la carte a refeição deve chegar coberta  à mesa do cliente  com um guardanapo. 
• Está vedado o modelo de self-service. Adotando o serviço com buffet com isolamento dos 

alimentos em relação aos consumidores e montagem do prato por profissional do 
estabelecimento devidamente paramentado, visando diminuir a manipulação de pegadores e 
outros utensílios por diversas pessoas, observando a distância de segurança. 

• Oferecer utensílios em embalagens individuais de papel ou talheres e pratos descartáveis. 

• Galheteiros, saleiros, açucareiros e outros dispensadores como temperos, molhos e afins ficam 
proibidos, sendo obrigatório prover sachês de uso individual. 

• Orientar os consumidores a fazer o pagamento preferencialmente com cartões, evitando a 
manipulação de notas e moedas.  

• Cobrir a máquina de pagamento com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso.  

• Em caso de uso de comandas, as mesmas devem ser tocadas apenas pelo colaborador 
(atendente e garçom) 
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• LOCAL 
 

• Utilizar lixeiras com acionamento por pedal, sem contato manual e higienização diária, e retirada 
do lixo com no máximo 80% da capacidade total. 

• Está vedado uso de espaços infantis ou área de lazer caso possua.  

• Disponibilizar álcool 70% para os clientes na entrada do estabelecimento, no caixa, pias de 
higienização das mãos, sanitários, entre outros. 

• Banheiros coletivos, devem estar totalmente higienizados, sendo disponibilizado dispenser com 
álcool 70% e papel toalha dentro deles, adotar um controle de usuários, afim de manter o local 
limpo e higienizado. Em caso de filas, o chão deverá ser demarcado. 

• Reforçar sempre a higienização do piso, de superfícies, maçanetas, alças dos equipamentos, 
corrimão, balcões, carrinhos, cestas, com desinfetantes e outros que possuam contato 
frequente. 

• Higienizar mesas, cadeiras e bancos dos clientes a cada uso com álcool 70% ou solução de água 
sanitária diluída, conforme a orientação do fabricante. 

• Instalar proteção/ barreiras com material transparente em caixas e balcões. 

• Manter o ambiente totalmente ventilado naturalmente, sendo vedado o uso de ventiladores, ar 
condicionado e similares no local.  

• Proibida a entrada de entregadores ou pessoas externas, no local de manipulação dos alimentos, 
 

Observações Gerais 

• Funcionários que apresentarem algum tipo de sintomas gripais ou que tiveram contato com 
casos suspeitos ou confirmados, deverão ser afastados imediatamente do serviço e fazer um 
comunicado com Central de Atendimento a Covid-19.  

• O cliente deve permanecer o tempo todo de máscara no local, podendo retirá-la somente para 
comer ou beber. 

• O estabelecimento poderá funcionar até às 23:00h ( vinte e três horas). 
 Recomenda-se iniciar o fechamento de contas a patir das 22 horas( vinte e duas horas) , 
garantindo assim , que até as 23h( vinte e tres horas) as portas já estejam fechadas, não sendo 
permitida em nenhuma hipótese que ainda hajam clientes no local após esse horário. 

• O dono do estabelecimento, garçons e atendentes deverão usar máscaras o tempo todo. 
• O uso e o compartilhamento de qualquer equipamento ou utensílio está vedado.  

 
 
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 
 
 
          Mesmo com todas as medidas sanitárias impostas, temos avançado com a abertura dos bares, 
porém é de suma importâcia a colaboração de todos.  
          Em caso de situação epidemiológica desfavorável o município poderá retroceder em relação à 
abertura do comércio. Contamos com o apoio, compreensão e comprometimento de todos . 
 
 

Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
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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, 22 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO PARA AUTORIZAÇÃO DE 

REABERTURA DO COMÉRCIO/EMPRESA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUCIDIAL  

Departamento de Cadastro e Tributação - Departamento de Vigilância Sanitária - Secretaria Municipal de Saúde 

 
Termo de Responsabilidade e Notificação em razão do cumprimento do Decreto 

Municipal n.º 2.503/2020, como parte das medidas para o enfrentamento da Pandemia do 

COVID-19 no Município de Coqueiral/MG. O presente não se estende aos 

estabelecimentos de bares, lojas de conveniências, clubes,  eventos, devendo estes 

permanecerem fechados. 

OBS.: Este documento é condicionante obrigatório para o regular funcionamento das 

atividades empresariais, devendo ser firmado (assinado) pelo responsável e encaminhado 

digitalizado/escaneado. 

1. DADOS DA EMPRESA 

 Razão Social / Nome da Empresa 

 Endereço:  CEP:  Cidade: 

 Bairro: 

 CNPJ/CPF:  Telefone: 

 Atividade Principal da Empresa (CNAE principal): 

1. DADOS DO PROPRIETÁRIO/SÓCIO ADMINISTRADOR: 

 Nome: 

 Endereço: 

 Bairro:  CEP:  Cidade: COQUEIRAL 

 CPF:  Telefone: 

2. DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS A SEREM CUMPRIDAS: 
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 Declaro estar ciente de todo o conteúdo descrito no Decreto Municipal n.º 2.506/2020, bem 

como me comprometo a cumprir para com todas as condições exigidas para o regular 

funcionamento. Ainda, que a partir do dia 15 de outubro de 2020, estarei à disposição em 

horário comercial (08h00 às 19h00) no local, para atendimento à fiscalização. Também, que 

acaso haja a inobservância e descumprimento de qualquer dispositivo previsto neste Decreto, 

que o comércio 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 estar ciente das sanções previstas no Decreto pelo seu descumprimento, quais sejam, 

fechamento sumário do estabelecimento, multa e cassação do alvará, sem prejuízo da 

responsabilização criminal do declarante, bem como de outras penalidades previstas em lei. 

3. AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE 

COMPROMISSO/NOTIFICAÇÃO: 

 

 Departamento do Setor de Vigilância Sanitária Municipal Cadastro e Tributação. 

 

 Seguimento comercial (atividade econômica): 

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

Eu, __________________________________________________, declaro para os devidos fins, ter 

adequado a todas as medidas previstas no Protocolo que cabe a minha atividade econômica, a fim de 

atender a todas as normas sanitárias necessárias para o retorno gradual do comércio. Declaro também 

estar ciente de que detectada qualquer irregularidade poderei ter cassado o meu Alvará Sanitário, e 

ainda ter meu estabelecimento lacrado. 

  Coqueiral, Minas Gerais,   de  de 2020.  

  Assinatura:________________________________________________________________ 

 

*Entregar Protocolo na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Coqueiral de 07h às 13h. 
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Via do Requerente 

 
DECLARAÇÃO DE CIENCIA E RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO/TERMO DE COMPROMISSO: 

Eu, __________________________________________________, declaro para os devidos fins, ter 

adequado a todas as medidas previstas no Protocolo que cabe a minha atividade econômica, a fim de 

atender a todas as normas sanitárias necessárias para o retorno gradual do comércio. Declaro 

também estar ciente de que detectada qualquer irregularidade poderei ter cassado o meu Alvará 

Sanitário, e ainda ter meu estabelecimento lacrado. 

Coqueiral, Minas Gerais,   de  de 2020.  

Assinatura:_________________________________________________________________ 

 
 

 

Coqueiral, 22 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 


