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PORTARIA COCATREL nº 001, DE 19 DE MARÇO DE 2020 

 

Dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio da epidemia de 

doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(CODIV-19) no âmbito da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 

Três Pontas – MG 

 

  O Diretor Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas – MG, no 

uso de suas atribuições estatutárias, especialmente àquelas previstas no art. 47, alínea “e” do 

Estatuto Social, e CONSIDERANDO 

 

o Plano de Competência Nacional para Infecção humana pelo novo Coronavírus COVID-19, 

elaborado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Ministério da Saúde, 

datado de fevereiro de 2020, estabelece o nível de emergência às ameaças atuais representadas 

pelo COVID-19; 

 

o DECRETO ESTADUAL Nº 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020, que “Fica declarada SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado, em razão de epidemia de doença infecciosa viral 

respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus –SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0.”; 

 

o DECRETO ESTADUAL Nº 47.886, DE 15 DE MARÇO DE 2020, que “Dispõe sobre medidas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder 

Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do 

COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 e dá outras providências”; 

 

a LEI FEDERAL Nº 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”; 

 

o DECRETO Nº 10.277, DE 16 DE MARÇO DE 2020, que “Institui o Comitê de Crise para Supervisão 

e Monitoramento dos Impactos da Covid-19”; 

 

o Estado de Calamidade Pública declarado pelo Governo Federal e, ainda, 
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o DECRETO MUNICIPAL Nº 11.112, DE 16 DE MARÇO DE 2020, que “Dispõe sobre medidas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19), institui o Comitê de Enfrentamento de Doenças Transmissíveis de Três Pontas, 

Decreta Situação de Emergência em Saúde Pública e dá outras providências”; 

 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor de Risco, proveniente da epidemia de doença infecciosa 

viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (CODIV-19) no âmbito da Cooperativa dos 

Cafeicultores da Zona de Três Pontas – MG, cujos processos instituídos e decisões publicadas 

devem ser cumpridos com total prioridade. 

Parágrafo único. O Comitê Gestor de Crise de que trata o caput deste artigo, será presidido pelo 

Diretor Presidente da Cocatrel, e composto por representantes dos seguintes departamentos: 

a) Diretoria Técnica-Industrial; 

b) Diretoria Comercial; 

c) Superintendência; 

d) Gerência Administrativa/Projetos; 

e) Coordenação de Recursos Humanos; e 

f) Departamento de Segurança do Trabalho. 

 

Art. 2º No intuito de preservar a saúde dos colaboradores e a salubridade dos ambientes de 

trabalho ficam aprovadas em regime de urgência, as seguintes medidas administrativas: 

I –  aquisição de materiais de assepsia próprios a todos os ambientes de trabalho; 

II – abatimento de horas positivas em banco de horas; 

III – concessão de férias àqueles que possuírem período aquisitivo; e 

IV – alteração no processo seletivo de contratação de novos colaboradores. 

§1º A aquisição de materiais de assepsia deverá ser definido pelos técnicos de segurança do 

trabalho e encaminhado ao departamento de compras para realização do procedimento. 

§2º O procedimento de abatimento de horas positivas em banco de horas e a concessão de 

férias vencidas serão providenciadas pela Coordenação de Recursos Humanos, segundo os 

seguintes critérios prioritários: 
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a) imediatamente - colaboradores em grupo de risco, conforme critérios definidos pelas 

autoridades sanitárias, aprovados pelo Comitê Gestor de Risco; e 

b) conforme definição dos gerentes dos departamentos – concessão de férias vencidas aos 

colaboradores que não fazem parte do grupo de risco, no intuito de diminuir o fluxo de pessoas 

nos departamentos, mantendo o funcionamento dos processos prioritários.  

§3º O Departamento de TI deverá providenciar meios para o uso da tecnologia da 

informação nas entrevistas realizadas pela Coordenação de Recursos Humanos durante o 

processo seletivo de contratação de novos colaboradores. 

 

Art. 3º No intuito de preservar a saúde dos associados e a salubridade dos ambientes de 

trabalho ficam aprovadas em regime de urgência, as seguintes medidas administrativas: 

I – aquisição de materiais de assepsia próprios a todos os ambientes visitados pelos 

associados; 

II – fechamento provisório e por tempo indeterminado da sala dos associados; 

III – atendimento prioritário via portal (https://portal.cocatrel.com.br/portal/login.php) e 

por telefone; e 

IV – realização de atendimento presencial aos associados pelos diversos departamentos da 

cooperativa somente em situações urgentes e que não possam ser realizados via portal e/ou por 

telefone. 

§1º A aquisição de materiais de assepsia deverá ser definido pelos técnicos de segurança do 

trabalho e encaminhado ao departamento de compras para realização do procedimento. 

§2º O Departamento de TI, juntamente com o Departamento de Comunicação e Marketing 

deverá instituir esforços para instruir o associado acerca da utilização do portal de serviços. 

§3º A Coordenação de Recursos Humanos deverá estudar a possibilidade de 

remanejamento de colaboradores para a central telefônica, visando o atendimento do 

associado. 

 

Art. 4º A partir de 23 de março de 2020, fica cancelada e/ou desmarcada todas as reuniões 

presenciais no âmbito da COCATREL cuja número de pessoas ultrapassem 10 (dez), exceto 

àquelas que forem possíveis o uso da tecnologia da informação. 

Parágrafo único. A medida prevista no caput deste artigo não abrange as reuniões, encontros, 

assembleias cuja imposição seja proveniente da legislação.  

 

Art. 5º Fica fechado por prazo indeterminado o auditório da Cocatrel, a partir de 23 de março 

de 2020, independentemente de reserva e/ou agendamento, seja para uso próprio ou de 

terceiros. 
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Art. 6º Fica limitada a 50 (cinquenta) unidades por associado a venda de máscaras de qualquer 

tipo e modelo, enquanto persistirem as medidas acautelatórias sanitárias provenientes do 

COVID-19. 

 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor de Risco e, em último caso, pelos 

membros do Conselho de Administração. 

 

Art. 8º A presente Portaria Cocatrel será oportunamente levada para deliberação, “ad 

referendum”, do Conselho de Administração. 

 

Art. 9 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 

Três Pontas – MG, 19 de março de 2020. 

 


