
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ILICÍNEA MG 

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39 
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Tel.: (0xx35) 3854-1319 CEP: 37175 -000 

DECRETO MUNICIPAL Nº de 1.063 de 12 de agosto de 2020. 

Dispõe sobre o retorno controlado e gradativo das 

reuniões religiosas, como missas, cultos, sessões ou 

congêneres, desde que as instituições, congregações, 

associações e/ou denominações religiosas, formais e 

informais e dá outras providências. 

EDV ALDO BELINELLI, Prefeito do Município de Ilicínea, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, tendo 

em vista a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Estadual nº 113, de 12 de 

março de 2020, e 

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 "Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII)" pela Organização Mundial da Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, em razão da epidemia 

da doença infecciosa virai respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus _ 

SARS-Co V-2 - 1.5.1. 1.0; 

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde, no dia l l de 

março de 2020, em razão da disseminação mundial da doença infecciosa virai respiratória _ 

COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus-SARS-CoY-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 N,cj l (ESPIN)'~ 
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em razão da epidemia da doença infecciosa virai respiratória - COVID-19, causada pelo agente 

Novo Coronavírus - SARS-CoV-2 - 1.5.1.1.0; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 113, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 

12 de março de 2020. que " Declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado em razão 

do surto da doença respiratória - 1.5.1.1.0 - Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu 

enfrentamento, prevista Na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020"; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 1.016 de 17 de março de 2020, que declara 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA no Município de Ilicínea/MG; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.896, de 25 de março de 2020, que institui o Comitê 

Gestor das Ações de Recuperação Fiscal , Econômica e Financeira do Estado de Minas Gerais -

Com itê Extraordinário FIN COVI D-19; 

CONSIDERANDO o previsto no Decreto Federal n I 0.282, de 20 de março de 2020, que apenas 

recomenda medidas de distanciamento social ; 

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 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. 

DECRETA: 

Art I o_ Fica permitida, a partir do dia 14 de agosto de 2020 reuniõe 1 .. . , s re ,g,osas, como missas 
cultos sessões ou congêneres, desde que as instituições, congrega _ . _ ' 

' . . . . . çoes, assoc,açoes e/ou 
denominações rel1g1osas, formais e mforma1s, atendam as orientações t. . . . , . 

. . ecnicas da V 1gilanc 1a 
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 llicínea, 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; 

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; 

Ili - 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: 

1 - Pessoas com 60 anos ou mais; 

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

portadores de arritmias, Hipertensão arterial sistêmica descompensada) ; 

Ili - 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 pelos telefones ou (35) 984 I 6-4337 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 COYID-19. 

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

1 - O interessado preencherá termo de responsabilidade próprio disponibilizado pela Prefeitura de 

llicínea (modelo anexo), por meio do qual declarará estar ciente das obrigações e diretrizes 

previstas neste decreto, responsabilizando - se pessoalmente pelo cumprimento das normas ora 

estabelecidas, sob pena de fechamento imediato, aplicação de multa e responsabilização criminal; 

li - Cumprido o disposto no item 1, o órgão municipal de fiscalização realizará vistoria in loco, com 

vistas a verificar a satisfação dos requisitos sanitários e de espaçamento previsto neste Decreto, 

lavrando se termo de vistoria próprio, devendo neste ato ser entregue o termo de responsabilidade 

devidamente assinado. 

Ili _ o termo de vistoria que atestar o cumprimento dos requisitos sanitários e de espaçamentos 

previsto neste Decreto servirá como autorização para funcionamento durante O período de 

emergência em saúde pública. 

§, 1 º. Constatada irregularidade no momento da vistoria, o fiscal lavrará O co d rrespon ente termo 
indicando os pontos a serem sanados, cabendo ao interessado realizar no d vo ca astro conforme 
inciso I e submeter- se a nova vistoria, posteriormente. 

§Zº Enquanto não sanadas eventuais irregularidades, o estabelecimento - d , . 
· . . . nao po era funcionar para 

t nd ·,mentos presenc1a1s enquanto vigorar o estado de emergência em sa 'd . b . a e u e pu lica · 
' 

§3º_ Nenhum estabelecimento poderá funcionar em desacordo com as 
normas neste Decreto 

previstas; 
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§ 4º - É responsabilidade das instituições, congregações, associações e/ou denominações religiosas, 

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

1 - realizar o agendamento prévio dos participantes para cada celebração, com o quantitativo 

máximo de acordo com o estabelecido com a vigilância sanitária; 

li - controlar a lotação, conforme orientação e liberação realizada pela Vigilância Sanitária 

Municipal, respeitando percentual de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do imóvel, bem 

como manter o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas; 

III - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para todas as pessoas que 

participarem das reuniões religiosas; 

IV - manter a higienização interna e externa dos templos e locais de reuniões com limpeza 

permanente, inclusive com produtos destinados ao combate de vírus e bactérias, como, por 

exemplo, álcool 70%, hipoclorito, etc.; 

V - adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos dirigentes, funcionários, 

colaboradores, auxiliares ou equivalentes; 

VI - não permitir a entrada e permanência de pessoas desprovidas de máscara. 

VII - divulgar informações acerca do novo Coronavírus - COVID-19 e das medidas de prevenção e 

de enfrentamento; 

VIII - não permitir a participação nas reuniões religiosas das pessoas que fazem parte do grupo de 

risco, descritos no art. 3º deste Decreto e nas deliberações do Ministério da Saúde. 

IX _ não permitir a aglomeração de pessoas do lado de fora dos locais onde ocorrem as reuniões 

religiosas, antes, durante e após as reuniões; 

X _ a realização de intervalo entre uma e outra reunião religiosa, não inferior 2 (duas) horas, para 

que seja realizada a higienização das cadeiras, bancos, assentos, portas, maçanetas, corrimões e 

demais objetos utilizados; 

XI_ realizar, no máximo, 03 (três) reuniões religiosas em dia, por templo ou local de reunião; 

t 
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XII - as reuniões religiosas não poderão ultrapassar 60 (sessenta) minutos de duração, com intuito 

de evitar a longa permanência das pessoas no local; 

XIII - fica vedado contato físico de qualquer natureza; 

XIV - dispor de funcionários ou auxiliares para orientar os participantes antes e durante as reuniões 

religiosas acerca da necessidade de manter o distanciamento e a observância das normas sanitárias 

de segurança; 

XV- fornecer máscaras e álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para todos os dirigentes, 

funcionários, colaboradores, auxiliares ou equivalentes; 

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

estar abertas evitando que qualquer pessoa tenha que tocar em puxadores e maçaneta; 

XVII- O término da celebração, não poderá ultrapassar às 21 h00min (vinte e uma) horas. 

XVIII- Proibido o uso dos ventiladores, ar condicionados e similares; 

XIX- Sempre que possível às portas de entrada sejam distintas das de saída, devendo estar 

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

XX- Devem-se respeitar a distância mínima de segurança, de modo que cada pessoa disponha, só 

para si, de um espaço mínimo de 2m2 (dois metros quadrados), sendo demarcados no chão, 

fechando-se alguns acesso de bancos ou alternando as filas, e afastando as cadeiras; fazendo a 

demarcação, onde devem ou não sentar; 

XXI- Os dirigentes e celebrantes e colaboradores deverão desinfectar as mãos sempre, antes e 

depois que tocarem ou utilizarem livros, microfone e objetos; 

XXII- Não será permitido compartilhar objetos, folhetos, folhas de canto, microfones entre outros· , 

XXIII- Os bebedouros deverão estar lacrados; 

XXIV- Os banheiros coletivos deverão estar sempre higienizados sendo disponibilizado 

lh sabonete líquido e álcool gel 70%, podendo entrar apenas uma pessoa por vez· toa a, , 
papel 
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XXV- Está proibido aglomeração de pessoas na frente do templo, em qualquer momento; 

XXVI- Pessoas que apresentem sintomas ou resfriados estão proibidas de frequentarem o local ; 

XXVII- As igrejas, templos religiosos ou afins, deverão fixar os cartazes com orientações padrão da 

Prefeitura Municipal, quanto às regras de distanciamento e higienização. 

XXVIII- Deverão estar instaladas nas entradas panos urnidificados com desinfetantes, para que 

possam higienizar os calçados antes de adentrarem no local. 

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

XXV- 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, serão penalizados de acordo com regulamento 

próprio. 

Art. 7°. O descumprimento de quaisquer obrigações e/ou diretrizes previstas neste Decreto autoriza a 

imediata interdição e consequente fechamento do estabelecimento, bem corno, a aplicação de multa, 

cassação de alvará e outras penalidades previstas em lei. 

Art.8°- 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 0 

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.9°- 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, econôrnica e de segurança pública. 
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Art. 1 O. O presente Decreto entra em vigor na dada de sua publicação. 

Art. 11. Fica revogado qualquer disposição em contrário. 

Ilicínea, 12 de agosto de 2020. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

EDV ALDO ~ INELI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
Termo de Responsabilidade em razão do cumprimento do Decreto Municipal, como parte das medidas para o enfrentamento da 

Pandemia do COVID-19 no Município de llicínea/MG. Este documento é condicionante obrigatório para o regular funcionamento das 

atividades devendo ser firmado (assinado) pelo responsável e entregue para o fiscal no ato da fiscalização 

1. DADOS DO ESTABELECIMENTO 

Razão Social / Nome da Empresa 

Endereço: Cep: Cidade: 

Bairro: Telefone: 

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

1. DADOS DO PROPRIETARIO/SOCIO ADMINISTRADOR: 

Nome: -
Endereço: Bairro: 

CPF: CEP: 

Telefone: Cidade: llicínea 

2. DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS A SEREM CUMPRIDAS: 
Declaro estar ciente de todo o conteúdo descrito no Decreto Municipal , bem como me comprometo a cumprir para com todas as 

condições exigidas para o regular funcionamento. Ainda. que estarei à disposição para atcndimt:nto à fiscali zação. Também. que acaso 

haja a inobservância e descumprimento de qualquer dispositivo previsto neste Decreto. que o estabe lecimento deverá permanecer 

fechado até que sejam cumpridas as determinações e exigências nele contidas. sendo necessária nova so lici tação de vistoria ao local. 

Por tim. 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 responsabi lização criminal do declarante. bem como de o utras 

penalidades previstas em lei. 

3. AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE COMPROMISSO/NOTIFICAÇÃO: 

Secretaria Municipal. Setor de Vigilância Sanitária e Departamento de Tributação 

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

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 
poderei ter cassado O meu A 1 . gradual do comérc io. Declaro também estar ciente de que detectada qualquer irregularidade vara 

Sanitário, e ainda ter meu estabelecimento lacrado. 

llicínea. Minas Gerais. de de 2020. -- -
Assinatura: ---
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ANEXO II 

ORIENTA(:ÕES PARA FlJNCIONAMENTO 
DESTE ESTABELEC:l~1ENTO 

Em confonnidade com o Decreto Municipal nº l 06312020 

Capacidade máxima de participantes: XX 
Total de colaboradores: XX 

Metragem: XX 
Em caso de descumprimento das normas, denuncie! 

Vigilância Sanitária: 98416-4337 
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ANEXO III 

ATENÇÃO! 

De acordo com 
o decreto 

nº 1 .063/2020, é 
obrigatório o us 

da másca ra. 
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ANEXOIV 

ATENÇÃO POPULAÇÃO! 

O Centro de Atendimento de Síndrome Gripal e Centro de Testogem esta em pleno 

func ionamento. Caso apresente sinais e sintomas relacionados ó síndrome gripal ou o COVID-19. 

procure imediatamente o Centro. Localizado no Ruo Boa Esperanço, nº 339 (em frente ao 

mercado do Rildo 2) . com atendimento de segunda o sexta-feiro , de 8h às 17 hora s. Ou ligue no 

telefone: 98425 1024 poro agendamento de consultas e demais dúvidas. 

E lembl'e-se! Se você pode fique em coso. só saio quando necessário e. ao sair. use máscara 

ClNTRO OE ATENDIMENTO 
..... "I, .,.. OE SINDROMf GRIPAL f "'·Y··. , 11l'Y CCNTROO[TCSTAGCM 

"' :: :nf$l~-;~• _,.,,. h•b• 

,. 'H:lHQNf <J&4..i'\ IOJ<4 

• "'~ •<:>.._ t._,,l'l..,,N(II, <ll~ ,WO,O 
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ANEXO V 

IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DO 
CORONAVÍRUS (COVID- 19) 

Umpe suas mãos 
, , o• frequentemente 

Lave as màos com 
sabão 

rê Cubra espirr0& e 
10aaldas 
Cu~ra a bcca e o nariz co'T1 
um te~ço de papel ou a parte 
intc•~a do cotovelo 

Evltecontato 
próximo 
Mu.nlcr1ha d1~ttl.nr.: J uc 
2rn on1ro vociJ o uu:ros 
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ANEXO VI 

QUANDO DEVEMOS LAVAR AS MÃOS? 

• No iníc io e no fim do turno de trabalho; 

• Antes e após utilizar o banheiro; 

• Antes e após o contato com pessoas, objetos e 

cédulas: 

• Após o conta to direto com secreções e matéria 
orgânic a: 

• Após manvSéar quaisquer residuos; 

• Ao término de cada tarefe; 

• Aoós coçar ou msocr nariz_ pentear os cabelos. 

cobrir a boca poro espirrar, manusear dinheiro; 
• Antes de comer, beber, manusear alimentos e 

iumor: 

• Ao término ca jornada de trabalho, 

(•~ ' 1~ J;, 
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,., .. i.. '"~ ... 
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