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DECRETO Nº 2.691 DE  01 DE JUNHO DE 2.020 

 

 

Altera o de Decreto nº 2.690 de 29 de maio de 2020 

para incluir a realização das atividades religiosas 

presencial na fase 01 do Plano Municipal de Retomada 

Consciente de Casa Branca e dá outras providencias. 

 

 

 

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Branca, usando 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei 

Orgânica do Município e, 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (2019-CoV); 

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerando, a decretação do estado de emergência instituída por meio do Decreto 

Municipal nº 2.666/2020: 

Considerando, ainda, a necessidade de se buscar equilíbrio entre as ações sanitárias 

preventivas de combate à proliferação da COVID-19 em relação às restrições das atividades 

econômicas  e religiosas aqui instituídas, e 

Considerando, por fim, a instituição pelo Governo do Estado do “Plano São Paulo de 

retomada consciente e faseada da economia” e do respectivo Plano Municipal, pelo Decreto nº 

2.690/20220 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam inseridas na fase 01 do Plano Municipal de Retomada 

Consciente de Casa Branca, instituído pelo Decreto Municipal nº 2.690/2020, as 

atividades religiosas presenciais de qualquer natureza que poderão ser retomadas, a 

partir de 03 de junho de 2020, desde que formalizada a adesão, pelo seu responsável, 

do protocolo sanitário previsto neste Decreto. 
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Art. 2º - Para aderir ao Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa 

Branca, os responsáveis das atividades religiosas presenciais devem formalizar Termo 

de Compromisso, conforme Anexo I deste Decreto, e adotar, obrigatoriamente, as 

seguintes medidas: 

I – Realização de culto, missa ou qualquer outro ato religioso presencial, 

respeitando a ocupação máxima de 30% da capacidade do local, garantido o 

afastamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas presentes; 

II - Devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso individualizado, em 

quantidade compatível com o número máximo  de  participantes autorizados para o 

local ou, em caso de assento coletivo, estes devem ser reorganizados e demarcados de 

forma a  garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham  o  

afastamento  mínimo de que trata o inciso I deste artigo; 

 

Art. 3º- Os responsáveis pela realização das atividades religiosas presenciais 

devem realizar o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na hipótese de 

formação de filas, deve haver demarcação para manter o distanciamento mínimo de 

1,5 metros entre as pessoas. 

Art. 4° Antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, 

devem ser evitadas práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de 

contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros. 

Parágrafo único: Devem ser adotadas medidas para evitar qualquer forma de 

confraternização e agrupamento de pessoas na saída dos templos. 

Art. 5°- Todos os participantes das atividades religiosas presenciais, 

funcionários e colaboradores devem usar máscara durante todo o período em que 

nestas estiverem. 

Art. 6°-  Os responsáveis pela realização das atividades religiosas presenciais 

devem  devem afixar cartazes com orientações a respeito das medidas de prevenção  e  

controle  para a COVID- 19, bem como das regras para o funcionamento  dos templos 

religiosos, igrejas e demais locais onde se realizam atividades religiosas. 

Parágrafo único – Os cartazes de que trata o caput deste artigo devem ser 

afixados em pontos estratégicos e visíveis às pessoas. 

Art. 7º- Toda pessoa que participar da celebração dos cultos religiosos, missas 

ou qualquer outro ato religioso presencial deve higienizar as mãos com álcool 70% 

antes de entrar e ao sair de tais atividades.  

Parágrafo único - A adoção da prática de que trata o caput deste artigo deve 

ser assegurada pelo responsável pela realização da atividade religiosa. 

Art. 8º -- Todos os atendimentos individualizados devem ser pré-agendados,  

e durante os mesmos deve ser mantido o afastamento de 1,5 metros entre as pessoas. 
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Parágrafo único. Deve ser respeitado o intervalo de no mínimo 15 minutos 

entre cada atendimento para desinfecção do ambiente e das superfícies. 

Art. 9º - Os ritos, rituais e práticas específicas de cada tradição religiosa 

devem ser reavaliados e adaptados ao momento atual. 

Art. 10- O uso de instrumentos musicais e microfone deve ser individual.  

Esses  devem ser desinfetados após cada uso. 

Art. 11 - O método de coleta das contribuições financeiras deve ser revisto de 

forma a não haver contato físico dos fiéis e celebrantes com os mesmos, possibilitando 

a  coleta por meio de uma caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico. 

Parágrafo único: Os recipientes de coleta não devem, em hipótese alguma, 

circular pelas mãos das pessoas. 

Art. 12- Fica proibido o compartilhamento de materiais como bíblia, revista, 

rosário, entre outros. O uso desses deve ser individual. 

Art. 13- Dispensadores de água benta ou outro elemento de consagração de 

uso coletivo devem ter o uso bloqueado aos fiéis. 

Art. 14 Durante o horário de funcionamento dos templos religiosos, deve ser 

realizada a limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes de, pelo menos, uma 

vez por período, matutino, vespertino e noturno, bem como antes e depois das 

celebrações 

Art. 15 - Todos os ambientes onde houver atividade religiosa presencial 

devem ser mantidos constantemente abertos, arejados e ventilados, de preferência de 

forma natural. 

Parágrafo único. Caso o uso de aparelhos de ar condicionado seja necessário, os 

componentes do sistema de climatização como bandejas, serpentinas, umidificadores 

ventiladores e dutos, devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão ou 

multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar. 

Art. 16 - Caso algum fiel, funcionário, colaborador, prestador de serviços  

terceirizados, entre outros, apresentem sintomas gripais, ou sejam diagnosticados 

como casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, os mesmos devem ser afastados 

de suas atividades pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias a contar do início dos 

sintomas, ou conforme recomendação médica e comunicar o ocorrido  às autoridades 

sanitárias do Município. 

Art. 17- O Termo de Compromisso, ANEXO 1, de que trata o art. 2º deste Decreto 

deverá ser formalizado pelas instituições evangélicas junto à Associação de Pastores de Casa 

Branca (APCAB), localizada na Alameda Ganymedes José, 1860. Pelas instituições católicas, 

junto à Paróquia Nossa Senhora das Dores (Igreja Matriz), localizada na Praça Mogi Guaçu , 

e para as demais instituições religiosas, no Setor de Atendimento ao Público do Departamento 

Planejamento e Apoio Administrativo, localizado na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51, das 

8h00 às 11 e das 13h00 às 16h00, Centro de Casa Branca. 
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Art. 18- Cada instituição religiosa deverá afixar dentro do templo, igreja ou 

outro local onde se pratique as atividades religiosas, a informação de quem é o líder 

legalmente constituído, o qual ficará responsável por todos os efeitos legais e 

sanitários advindos a partir da respectiva celebração. 

Art. 19 - O descumprimento das determinações contidas nesta Decreto 

ensejará as penalidades civil e penal dos agentes infratores, contidas na Portaria 

Interministerial  n° 5, de  17 de março de 2020 do  Governo  Federal e naquelas 

contidas  na  Lei Estadual nº  13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada pelo 

Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, ou outros que vierem substituí-los, 

além da proibição pelos agentes de fiscalização sanitária do Município da realização 

das atividade religiosas presenciais. 

Art. 20 - Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de 

critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a redução ou o 

aumento da transmissão comunitária e da situação epidemiológica da COVID-19 no 

Município. 

Art. 21 - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

MARCO CESAR DE PAIVA AGA 

Prefeito de Casa Branca 

 

 

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria.  

 

 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON 

SECRETARIA-GERAL DO GABINETE 
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ANEXO I 

 

Termo de Compromisso e de Adesão ao  

Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca – atividades religiosas 

 

 

Instituição_________________________________________________________________ 

 

Responsável Legal:__________________________________________________________ 

 

RG nº _________________________ CPF nº ____________________________________ 

 

Endereço: _________________________________________________________________ 

 

CNPJ nº ___________________________________________________________________ 

 

Email: _______________________________________Telefone______________________ 

 

 

Declaro ter conhecimento de todas as exigências e recomendações apresentadas pelo 

Município sobre o “Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca” que incluiu 

em sua FASE 1 a retomada das atividades religiosas presenciais e que neste ato formalizo a  

adesão da _________________________________________________________________ 

(nome da Instituição), nos termos do Decreto nº 2.690/2020 e no Decreto 2.691/2020. 

Comprometo-me, deste modo, a aplicar e monitorar a aplicação deste Plano por mim, 

pelos colaboradores e fiéis, respeitando todas as medidas estabelecidas no Decreto 

2.691/2020 . 

Estou ciente de que pode haver nova restrição à realização de atividades religiosas 

presenciais, nos casos previstos no art. 4º, II e III do Decreto nº 2.690/2020. 

 Declaro, ainda, que o não cumprimento do disposto nas normativas vigentes, em 

especial ao que estabelece o Decreto nº 2.690/2020 e no Decreto nº 2.691/200, acarretará 

interrupção das atividades religiosas presenciais  além das demais sanções previstas no 

Código Sanitário Estadual. 

 

Casa Branca, _____ de junho de 2.020 

 

 

Assinatura do Representante da Instituição 


