
 

 
 

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL 
 
 
 
 
Memorando n. 080.1/2020-DAOp 

 

Belo Horizonte, 24 de março de 2020 

 

 

 

Aos: Coronéis PM Comandantes / Diretores da 1ª a 19ª RPM, CPE, CPRV, CPMAMB, APM e DAOP 

C/c:  Tenentes Coronéis PM Chefes da PM3 e COPOM / DAOP (conhecimento) 

Assunto: Apoio às Igrejas e Templos Religiosos em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19) 

Referências:  Diretriz n. 3.01.01/19-CG (Diretriz Geral para Emprego Operacional - DGEOp) 

Resolução n. 4.888/20-CG (Aprova o Plano de Contingência COVID-19 na PMMG) 

Plano de Contingência n. 30.065.2/20-CG (Medidas Adotadas pela PMMG decorrente do COVID-19) 

POP n. 1.3.0.030/2020-EMPM, de 20 mar. 2020 (Cumprimento das Medidas Restritivas) 

Decreto Estadual n. 47.891, de 20 mar. 2020 (Estado de Calamidade Pública em Minas Gerais) 

Portaria Federal n. 454, de 20 mar. 2020 (Estado de Transmissão Comunitária do COVID-19) 

Decreto Federal n. 10.282, de 20 mar. 2020 (Serviços Públicos e Atividades Essenciais) 

Memorando n. 076.1 - DAOp, de 20 mar. 2020 (Apoio as Prefeituras Municipais) 

Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, n. 17, de 22 mar. 2020 

Decreto Federal n. 10.289, de 24 mar. 2020 (Centro de Coordenação de Operações) 

 

 

Aportou no nível estratégico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) as informações que 

alguns estabelecimentos religiosos (igrejas, salões, templos, entre outros) estariam sendo recomendados para 

fecharem as portas destas instalações prediais. Esta recomendação seria em virtude da Situação de Emergência de 

Saúde Pública, mesmo não havendo alguma celebração de missas, reuniões ou cultos com aglomerações de 

pessoas. 

 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=5BF9F4BCFFDA



 

2  Nesse contexto, as Igrejas e Templos Religiosos deverão observar o disposto no artigo 2º e artigo 

6º da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, n. 17, de 22 mar. 2020, sendo vedada ou suspensa a 

realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, em locais fechados ou 

abertos, com público superior a trinta pessoas. 

 

3  Destaca-se, que até esta data, não há proibição em Minas Gerais para o fechamento completo 

desses estabelecimentos religiosos. O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES Minas COVID-19) 

recomenda evitar o contato social em locais fechados, com aglomeração acima de 30 participantes; evitar o 

aperto das mãos; manter a distância social de no mínimo 2 (dois) metros, entre outras medidas preventivas 

e mitigadoras. 

 

4  Diante do exposto, RECOMENDO: 

 

4.1  1ª a 19ª RPM, CPE, CPRV, CPMAMB, APM e DAOP 

 

4.1.1  Instruir os militares, antes do turno de serviço, sobre o Memorando n. 076.1/2020-DAOp (Apoio 

aos Órgãos Públicos no Cumprimento de Medidas Restritivas ao COVID-19), que contém o Procedimento 

Operacional Padrão (POP) e Fluxograma n. 1.3.0.030/20-EMPM. A atuação policial deve ser equilibrada e de bom 

senso, visando cumprir estritamente as recomendações normativas em vigor. 

 

4.1.2  Esclarecer que, o simples fato do estabelecimento religioso estar aberto, todavia, sem a realização 

de reuniões/aglomerações de pessoas, nos termos da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 

referenciada, não configura, por si só, violação das determinações e práticas sanitárias impostas pelo Estado. 

 

5  PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

As dúvidas e/ou sugestões poderão ser encaminhadas, via IntranerPM, na caixa administrativa da 

DAOp1 - S OPERAÇÕES, ou pelos telefones: (31) 3915-7725 / 7731. 

 
 
 

MARCELO FERNANDES, CORONEL PM 
CHEFE DO ESTADO-MAIOR 

Documento assinado em 25/03/2020 9:33:34 por MARCELO FERNANDES:77381122634. Conforme
§1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 5BF9F4BCFFDA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		1010545@pmmg.mg.gov.br
	2020-03-25T09:33:34-0300
	MG
	MARCELO FERNANDES:77381122634
	Sr. Cel PM Chefe do EMPM: Encaminho a vossa senhoria o Mem 080.1 - Apoio às Igrejas e Templos Religiosos durante COVID-19 para conhecimento.
Respeitosamente,
(a) Alexandre Magno de Oliveira, Cel PM
Diretor de Apoio Operacional




