
DECRETO It2 1060, de 19 de Junho de 2020

"Displie sobre o funcionamento de templos

religiosos de qualquer natureza, durante a

pandemia decorrente do novo Coronctvirus -

COVID — 19 no Municipio de Bom Sucesso de

Itarare, e dá outras provid'encias."

LUIZ HUMBERTO CAMPOS, Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itarare. Estado de

S'ab Paulo, usando das atribuicaes que Ihe s,h•o confendas por lei,

CONSIDERANDO a garantia cnstitucional, estampada pelo inciso J, do art. 19 da Carta

que veda aos entes federados a adocao de medidas que embaracem o

funcionamento dasorganizaciies religiosas;

CONSIDERANDO que a liberdade de conscieincia e de religitio reflete um direito tutelado

pela Declaracelo Universal dos Direitos Humanos, peto Pacto Internacional Sobre

Direitos Civis e Politicos, peta Convenctio Americana de Direttos Humanos e pela

Constituictio da Reptiblica Federativa do Brasil, refletindo-se assim, como principio

vinculado a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO a necessidade de regular o livre exercicio dos cu os religiosos em

tempos de pandemia do Covid-19;



Considerando que o Municipio de Both Sucesso de Itarare new possui nenhum caso

suspeito e nenhum caso confirmed° do Novo Coronavirus;

Considerando a necessidade tie serem tornados todos as medidas necessaries de

protect's° e higienizacdo, conforme orientacaes do Organized° Mundial de &nide;

Considerando, ainda, as medidas aid adotadas nos Decretos n g 1.034/2020,1.036/2020,

1.040/2020, 1.041/2020, 1.044/2020, 1.050/2020 e 1.054/2020;

DECIETA:

Artigo 12 - Fica facuitado o funcionamento de templos religiosos para celebragao de

cultos, missas e outras liturgias, desde que cumpridas as determinagoes do

PROTOCOLO GERAL, constante do anexo I, do Decreto n2 1.059/2020, alam das

seguintes exigoncias:

I - as celebragoes deverao ser realizadas corn Iota *, maxima de 30% (trinta por cento)

da capacidade do temple;

II - a capacidade maxima de pablico, considerando as limitagoes impostas par este

Decreto, clever-a estar afixada na entrada do templo;

III - as celebragoes de cultos e missas ter3o duracab maxima de 1 (uma) hora e 30

(trinta) minutos;

IV - nenhuMa pessoa podera adentrar ao templo au nele permanecer sem o uso de

mascara facial, salvo as pastores e padres, durante a presidencia da celebrag3o e a

ministracao da palavra;

V - disponibilizar um colaborador nas portas do templo para higienizar as m3os dos

fieis, na entrada e na saida, corn alcool em gel setenta por cento;
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VI - disponibilizar alcool em gel 70% (setenta pot cento) no interior dos templos e em

suas dependencias de livre acesso ao pablico;

VII - realizar o controle de fluxo de entrada e saida do public°, e na hipetese de

formacao de files, garantir o distanciamento minima de 1 (um) metro e 50 (cinquenta)

centimetros entre des;

VIII - os participantes sera° acomodados em bancos e assentos de forma a permanecer

corn o distanciamento minima de 1 (urn) metro e 50 (cinquenta) centimetros um do

outro, sendo facuftado a flexibilizacao desta norma para casos de families em que

todos residam na tnesma casa;

IX - os lugares disponiveis para acomodacab do public° deverio set identificados corn

adesivo ou outra forma de sinalizacao;

X - as portas e janelas do tempi° deverSo permanecer abertas;

XI - nos intervalos de cada celebracao os ambientes, as equipamentos e o mobiliario

deverlo ser higienizados coin Slcooi 70% (setenta por cento), agua sanitaria ou

peroxido de hidrogenio (agua oxigenada 101/), e a piso varrido corn pano umedecido

em agua sanitaria;

XII - as celebraclies de ceia do Senhor ou ato equivalente deverao adotar rigidos

padreies de higiene, restringindo-se o cantata de pessoas corn a preparagao do pa° e

do suco de uvaivinho, cuidando-se para que todos utilizem luvas descartaveis,

inclusive no ato de sua distribuic5o;

XIII - o suco de uvaivinho devera ser servido em recipientes descartaveis;

XIV - os padres, durante a distribuicao da comunhao, ficam autorizados a manipulagao

das hoStias sem o uso de luvas descartaveis, desde que realizada a previa assepsia das

maos corn alcool em gel 70% (setenta pot cento) e fazendo o uso de mascara facial.

Artigo 2- Fica expressamente vedado:
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I - o acesso ao templo de pessoas corn sintomas de gripe ou resfriado;

II - a aglomeragao de pessoas no inicio, durante e ao tit-mina de cada celebracio,

ainda que na area externa do templo;

III - a realizagao de eventos comemorativos e/ou festivos;

IV - a recepgao de pessoas oriundas de outras cidades;

V - o uso compartilhado de instrumentos musicals e microfones, salvo se precedido de

completa higienizacao;

VI - o contato fisico, coma toques, abracos, cumprimentos e b'encaos, inclusive durante

a celebracao do rito;

VII - a alocacao de agua benta em recipientes, principalmente, na entrada dos

templos.

Artigo 39 - Fica recomendado:

I - que cada igreja implemente meios para rnodernizar seu sistema de arrecadagao de

dizimos e ofertas, preferencialmente adotando canals eletrdnicos (Internet banking);

II - que cada igreja realize campanha educativa e de conscientizacao pan que os fieis

que se enquadrem no grope de risco (idosos, criancas, portadores de doencas crenicas

- hipertens5o, diabetes, problemas renais, cardiacos, hiper ou hipotireoidismo -

portadores de imunodeficiencia, ern tratamento de neoplasias, portadores de doencas

autoimunes, gestantes e lactantes) permanecam em suas casas, acompanhando o

culto ou a missa através de transmissao por redes socials.

Artigo 49 - Fica autorizada a Secretaria de Administracao a realizar a fiscalizacao dos

templos religiosos de qualquer natureza, sendo que o descumprimento do disposto

neste decreto sujeitara a infrator, conforme o caso, as penas previstas no Decreto
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Estadual n2 64.959, de 04 de maio de 2020 e nos Decretos Municipals n 2 1,050/2020 e

1.054/2020

Artigo 52 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo seus

efeitos a partir de 12 de junho de 2020, revogando-se as disposicoes em contrario.

Born Sucesso de award, lg de Junho de 2020
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Prefeito Municipal
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DINARTE RAMOS

Coordenador Ge fl de Administragao


