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DECRETO N.º 064/2020. 

“Dispõe sobre a reabertura de igrejas, templos 
religiosos e afins no Município de Jeremoabo, de 
maneira segura e consciente; e dá outras 
providências.” 
 

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, 

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada no Estado da Bahia, 

por meio do Decreto n.º 19.549 de 18 de março de 2020, ratificada pelo 

Decreto n.º 19.586 de 27 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração de Estado de Calamidade Pública 

decretada mediante Decreto Municipal n.º 039/2020, reconhecida pela 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, por meio do Decreto Legislativo 

n.º 2406, de 23 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que o Decreto Federal n.° 10.282, de 20 de março de 

2020, regulamenta a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir 

os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO que desde o reconhecimento da pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde, o Município adotou medidas restritivas para 

imposição do isolamento social recomendado, com o objetivo de evitar a 

propagação do vírus, e proteger a população; 

CONSIDERANDO os indicadores de letalidade zero e contaminação baixa 

pelo COVID-19 no Município, não possuindo, portanto, transmissão 

comunitária; 

CONSIDERANDO os estudos e e conclusões técnicas proferidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, aprovadas pelo Comitê Municipal de 

acompanhado de ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus 

(COVID-19), atestando a viabilidade da reabertura; 
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CONSIDERANDO as exigências e condições técnicas apresentadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e pelo Comitê, a serem aplicadas por meio 

de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º As igrejas, templos religiosos e afins poderão retornar suas 

atividades a partir do dia 28 de junho de 2020 (domingo), desde que 

respeitadas as seguintes condições: 

I – para aqueles que possuírem capacidade de até 100 (cem) pessoas, 

deverá ser respeitada a porcentagem máxima de até 30% (trinta por 

cento) de sua capacidade;  

II - para aqueles que possuírem capacidade superior a 100 (cem) 

pessoas, deverá ser obedecida a quantidade máxima de até 30 (trinta) 

pessoas. 

Art. 2º Devem ser observadas, ainda, as seguintes medidas: 

I - permitir o acesso simultâneo, respeitada a quantidade máxima, na forma 

do art. 1º, recomendando-se a medição de temperatura em cada pessoa 

que ingressar nos estabelecimentos citados; 

II - organizar os lugares de assento, dispondo-os de forma alternada entre 

as fileiras de bancos, com a distância mínima de 02 (dois) metros entre 

eles, devendo estar bloqueados de forma física aqueles bancos que não 

puderem ser ocupados e os lugares que não puderem ser utilizados deverá 

ser marcado com um ‘’x’’ ou outro meio que impeça sua ocupação;  

III - assegurar que todas as pessoas, ao adentrarem no templo ou igreja, 

estejam utilizando máscara de proteção e higienizem as mãos com água e 

sabão ou álcool em gel a 70%, a serem disponibilizados na entrada;  
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IV - assegurar que todos os frequentadores e colaboradores utilizem 

máscara de proteção durante todo o período em que estiverem no interior 

do templo religioso ou da igreja, independentemente de estarem em 

contato direto com o público;  

V - nas missas e nos cultos onde houver a celebração de ceia, com partilha 

de pão e vinho, ou celebração de comunhão, os elementos somente poderão 

ser partilhados se estiverem embalados previamente para uso pessoal;  

VI - realizar procedimentos que garantam a higienização contínua da igreja 

ou do templo religioso, intensificando a limpeza das áreas com 

desinfetantes próprios para a finalidade, bem como a realização frequente 

de desinfecção com álcool 70% em altares, maçanetas, mesas, teclados, 

mouse, materiais escritório, balcões, corrimãos, interruptores, banheiros, 

lavatórios, pisos, entre outros;  

VII - manutenção do ambiente aberto e sempre ventilado, recomendando-

se a não utilização de climatizadores e condicionadores de ar; 

VIII - disponibilização de sabão líquido, álcool gel ou líquido a 70%, papel 

toalha nos banheiros e limpeza periódica dos vasos e tampas sanitárias, 

pias e outros itens dos banheiros, após cada missa e culto;  

IX – uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs) por 

padres, pastores e funcionários;  

X – desativação de bebedouros e catracas;  

XI – manutenção de um pano úmido com produto específico (água 

sanitária/cloro) no chão para limpeza do solado do calçado na entrada e 

saída das igrejas e templos religiosos;  

XII – afixar placa ou cartaz informativo na entrada das igrejas e templos, 

em local de fácil visualização, com o número máximo de pessoas que podem 
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adentrar simultaneamente no local. 

Art. 2º Até o fim da pandemia, pessoas idosas e demais inseridas no grupo 

de risco, assim classificadas pelos protocolos da Organização Mundial da 

Saúde – OMS e Ministério da Saúde, devem permanecer em isolamento 

social. 

Art. 3º Em caso de contaminação, o responsável pela igreja, templo e afins, 

deverá fechá-lo, e comunicar imediatamente à Secretaria de 

Saúde/Vigilância Epidemiológica, além de promover a imediata desinfecção 

de todo o ambiente. 

Art. 4º As autorizações de funcionamento com restrições previstas neste 

Decreto poderão ser revogadas a qualquer tempo, diante do crescimento 

da taxa de transmissibilidade com impacto na rede de atenção à saúde. 

Art. 5º A inobservância do presente Decreto sujeitará o infrator às sanções 

previstas no art. 268 e art. 330, do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo da 

interdição do estabelecimento pela vigilância sanitária do Município de 

Jeremoabo. 

Art. 6º Cumulativamente as sanções previstas no artigo anterior ficam 

estipuladas multas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), podendo ainda ser processado pelo Município o 

estabelecimento infrator, sendo comunicado o fato ao Ministério Público, a 

fim de que haja apuração no âmbito criminal; em caso de descumprimento 

de qualquer disposição do presente Decreto. 

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de junho de 2020. 

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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