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DECRETO N° 40 DE 09 DE JULHO DE 2020

Institui novas medidas de contenção à pandemia do COVID-19
no Município de Pedrinópolis-MG.

O PREFEITO de Pedrinópolis, estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições, em
especial a que confere a Lei Orgânica do Município, e Considerando a declaração de pandemia
pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020;

Considerando a permanência do estado de emergência em razão da pandemia global do
COVID-19, bem como, da aplicação das medidas para a contenção dos efeitos no âmbito
municipal;

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, a qual trata de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID19);

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de PEDRINÓPOLIS,
junto à Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID- 19);

CONSIDERANDO o previsto no Decreto Federal n° 10.282, 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 Carta da República, têm estatura constitucional para
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legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, inclusive, suplementar a legislação Federal
e a Estadual;

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, expedida na data de
15/04/2020, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 6.341, da qual é relator o
Ministro Marco Aurélio Mello, ratificando a liminar expedida pelo relator e reafirmando a
competência concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre questões
relacionadas à saúde, inclusive deixando expresso no julgamento que prefeitos têm
legitimidade para definir quais são as atividades essenciais que não ficarão paralisadas durante
a pandemia causada pelo coronavírus;

CONSIDERANDO que, nos termos da referida decisão do Supremo Tribunal Federal,
fortaleceu-se o pacto federativo e a autonomia dos Estados e Municípios perante a União e, por
via lógica de consequência, dos Municípios perante os Estados, o que é um dos consectários
maiores da Carta Magna, culminando no fato de que os Municípios não só podem, como
devem regular, dentro dos contextos locais e de acordo com suas necessidades específicas, seus
próprios assuntos, dentre os quais podem autorizar ou não o fechamento ou a restrição de
atividades comerciais, empresariais, industriais e outras estabelecidas no município, bem
como, por óbvio, podem autorizar a reabertura ou a flexibilização de tais medidas sem que,
para tanto, careçam de autorização da União ou dos Estados;

CONSIDERANDO a decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na Ação
de Descumprimento de Preceito Fundamental n°. 672, a qual tramita pelo Supremo Tribunal
Federal, em que estabelece, em relação à saúde e assistência pública, que a Constituição
Federal consagra, nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência de competência
administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, reafirmando, ainda,
a competência concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre a matéria;

CONSIDERANDO a manutenção da curva de achatamento em limites amplamente seguros até
a presente data;
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CONSIDERANDO que o somatório das medidas protetivas, antissépticas e sanitárias, inclusive
de proibição de aglomerações, visam a proteção da população contra a exposição a risco de
contágio;

CONSIDERANDO a garantia constitucional, estampada pelo inciso I, do art. 19 da Carta
Cidadã, que veda aos entes federados a adoção de medidas que embaracem o funcionamento
das organizações religiosas;

CONSIDERANDO que a liberdade de consciência e de religião reflete um direito tutelado pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e
Políticos, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pela Constituição da República
Federativa do Brasil, refletindo-se assim, como princípio vinculado à inviolabilidade da
dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO que as organizações religiosas têm sofrido interferências e embaraços
indevidos em seu funcionamento, praticados por ações equivocadas de agentes públicos;

CONSIDERANDO que o Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta
a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais, com a redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, no inciso
XXXIX, do § 1º do seu art. 3º, prescreveu as atividades religiosas de qualquer natureza como
essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de pacificar a compreensão quanto a continuidade do
funcionamento dos templos de qualquer natureza, bem como o livre exercício dos cultos
religiosos, seja em ambientes fechados ou em público;

D E C R E T A:
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Art. 1º O Decreto nº 035 de 25 de Junho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º - O art. 3º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º. Fica proibido por período indeterminado, a realização d e eventos que
causem ou possam causar aglomeração de pessoas, como festas, eventos artísticos ou
esportivos, comemorações, confraternizações e qualquer outro tipo de reunião de
natureza festiva, em casas, sítios, ranchos, chácaras e ou fazendas localizadas no
município de Pedrinópolis.

Parágrafo Único: O Caput desse artigo não se aplica às reuniões e/ou assembléias de
pessoas juridicas de direito público e/ou privado, associações, fundações e conselhos
municipais, desde que respeitadas as regras de higiene e segurança sanitária.”
Art. 3º - O art. 4º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º. Os templos e cultos religiosos em geral poderão restabelecer suas atividades,
desde que os responsáveis adotem as medidas de higiene e segurança sanitárias
abaixo descritas:
I - Limitação no número de fiéis durante cada celebração, de modo que mantenham
distância mínima de 2 (dois) metros entre cada pessoa presente, até o número máximo
de 30 (trinta) fiéis;
II – disponibilização de forma alternada entre as fileiras de bancos, devendo estar
bloqueados de forma física aqueles que não puderem ser ocupados;
III – uso obrigatório de máscara;
IV – disponibilização de álcool gel 70% através de dispensadores localizados na porta
de acesso da igreja ou templo religioso e em demais lugares estratégicos de acordo
com a recomendação da Vigilância Sanitária Municipal;
V- realização de procedimentos que garantam a higienização contínua da igreja ou
do templo religioso, intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes próprios
para a finalidade e realização frequente de desinfecção com álcool 70%, quando
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possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse,
materiais de escritório, balcões, corrimãos, interruptores, banheiros, lavatórios, pisos,
entre outros;
VI - manutenção do distanciamento social mínimo de 2,0 metros (dois metros) entre
as pessoas;
VII – afastamento obrigatório por no mínimo 14 (quatorze) dias ou conforme
determinação médica, de colaboradores que por ventura apresentem sintomas de
contaminação pelo COVID-19;
VIII – não permissão da frequência de fieis com sintomas de resfriados/gripe ou que
apresentem febre ou estado febril;
IX - r ecomendação de não participação de fiéis com 60 (sessenta) anos ou mais,
ressalvado o atendimento individual pelos respectivos responsáveis, tais como
Sacerdotes, Pastores, Bispos e demais orientadores dos respectivos templos,
observadas as medidas sanitárias largamente preconizadas;
X - manutenção de portas e janelas abertas possibilitando a circulação do ar.”

Art. 4º. Os demais artigos do Decreto nº 035 de 25 de Junho de 2020, permanecem inalterados.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

ANTÔNIO JOSÉ GUNDIM
Prefeito Municipal

