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DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2020 

 

 

REGULAMENTA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MISSAS, CULTOS E SERVIOS 

RELIGIOSOS EM RAZÃO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E 

MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) DECRETADA NO MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO 

SUL, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 17/2020, DE 22 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL – RS, no uso das atribuições que 

lhe confere o inciso II do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com os 

incisos I e II do art. 30 da Constituição da República, Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, Decretos Estaduais nº 55.154, de 1º de abril de 2020 e nº 55.220, de 30 de abril de 

2020, nº 55.298 de 07 de junho de 2020, e, ainda, 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do 

Poder Público Municipal com o objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 

e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do contágio pelo novo coronavírus 

(COVID-19) Município de Coqueiros do Sul; 

 

CONSIDERANDO as medidas transitórias de distanciamento social controlado 

estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 55.220, de 30 de abril de 2020 e nº 55.298 de 07 de 

junho de 2020; 

 

CONSIDERANDO a competência concorrente do município para legislar sobre 

matérias de saúde pública, observados os limites e condições estabelecidas na legislação 

estadual e federal; 

 

 

CONSIDERANDO que o isolamento social é considerada a principal estratégia de 

proteção e prevenção para a transmissão do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de, observadas as recomendações das autoridades 

sanitárias e de vigilância sanitária, evitar grandes aglomerações de pessoas nos 

estabelecimentos religiosos, até que o Governo o Estado estabeleça diretrizes definitivas 

para o tratamento do funcionamento dos setores em todas as regiões do Estado; 

 

CONSIDERANDO que os serviços religiosos desempenham importante função social, 

de saúde mental e convívio social da comunidade.  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º - O funcionamento dos estabelecimentos religiosos, para a realização de 

missas, cultos e encontros religiosos, poderão funcionar com a capacidade de 25 % (vinte e 

cinco por cento) da capacidade de público, nos termos da licença estabelecida no respectivo 
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PPCI – Plano de Prevenção de Combate a Incêndios expedido pelo Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º. Nos templos religiosos, salas de reunião e afins, deverão obrigatoriamente 

serem respeitadas as regras de distanciamento, regras de higienização das mãos e uso de 

máscaras, com vistas ao enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência de saúde 

pública decorrente do COVID-19. 

 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e será publicado no 

endereço eletrônico www.coqueirosul.com.br, e no Mural de publicações do Município, 

podendo ser reavaliado este prazo a qualquer momento de acordo com a situação 

epidemiológica do Estado. 

 

Art. 4º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul – RS, aos 10 dias do mês de junho de 2020. 

 

 

 

 

VALOIR CHAPUIS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Norton Eduardo Baum 
Sec. Mun. Adm. Planej. Ind. Comerc. e Habitação 
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