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DECRETO Nº 48, DE 29 DE JULHO DE 2020  

 

“ESTABELECE PROTOCOLO 
SANITÁRIO PARA A REABERTURA E 
UTILIZAÇÂO DOS ESPAÇOS 
RELIGIOSOS.”  

 
 

O Prefeito Municipal de Santana da Vargem – MG, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, art. 52 da Lei Orgânica Municipal; e 

 

CONSIDERANDO 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. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 

Lei nº13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

Considerando as orientações do Comitê de Enfrentamento de Doenças 

Transmissíveis de Santana da Vargem; 

 

Considerando as adequações das normas municipais ao Plano Minas 

Consciente, nos termos do Decreto Municipal nº 45, de 27 de julho de 2020. 

 

Considerando  que o Plano Minas Consciente não estalebece protocolo 

específico para o funcionamento de igrejas e templos religiosos, permitindo ao 

município estabelecer normas a esse respeito.  

 

Considerando o Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de 

COVID-19, decretado pelo Decreto Municipal nº 40, de 07 de julho de 2020.   
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DECRETA: 
 

Art. 1º - A reabertura dos espaços religiosos (igrejas, templos, centros e 

outros),fica condicionada à obrigatoriedade da observância dos protocolos e das 

medidas indicados pelas autoridades de saúde, leia-se Organização Mundial de 

Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de 

Saúde. 

§1º - As atividades religiosas deverão ocorrer obedecendo o distanciamento 

mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas (fiéis, líderes religiosos e equipe de 

celebração) que estejam no mesmo ambiente (local de celebração). 

§2º - Todo o espaço físico, bem como, todos os móveis utilizados durante as 

atividades (mesas, cadeiras e outros) deverão ser higienizados regularmente entre 

as celebrações, utilizando-se de produtos como o álcool 70% e desinfetante à base 

de cloro. 

§3º - O uso da máscara nos locais públicos e comuns é obrigatório (Lei 

Municipal nº 1.517, de 15 de junho de 2020) e a averiguação do cumprimento da 

respectiva previsão cabe aos responsáveis pelos espaços religiosos. 

§4º - Avisos com boa visibilidade sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras 

e dos protocolos de prevenção ao novo Coronavírus deverão ser afixados na 

entrada dos espaços religiosos. 

§5º - O acesso de pessoas nos locais deverá ser controlado a fim de que 

sejam evitadas aglomerações. 

§6º - Na entrada dos espaços religiosos deverá ser disponibilizado lavatório 

com dispensador de sabonete líquido e papel toalha ou dispensador com álcool em 

gel 70%, bem como sanitários. 

§7º - A limpeza dos sanitários deverá ser intensificada e, para a higienização 

desses, deverão ser utilizados os equipamentos de proteção apropriados (luva de 

borracha, máscara, calça comprida e sapato fechado).  

§8º - Maçanetas, torneiras, corrimãos e demais equipamentos deverão ser 

higienizados entre as atividades. 

§9º - Telefones, microfones e demais equipamentos de comunicação devem 

ser higienizados e, na impossibilidade de fazê-lo, não poderão ser compartilhados. 
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§10º - O ambiente deve ser mantido com ventilação adequada, deixando 

portas e janelas abertas. 

 

§11 - Equipamentos que promovam a recirculação do ar, como ar 

condicionado, não poderão ser utilizados no ambiente. 

§12 - Fica vedada a utilização de bebedouros coletivos e, caso o local possua, 

esses deverão ser lacrados. 

§13 - O contato físico entre as pessoas deve ser desencorajado. 

§14 - Os bancos/cadeiras deverão ser sinalizados e dispostos de forma que se 

assegure a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas. 

§15 - Crianças menores de 10 anos, pessoas sintomáticas, pessoas maiores 

de 60 (sessenta) anos, pessoas pertencentes a grupos de risco ou que com eles 

possua convivência, devem ser orientadas a não comparecer aos espaços 

religiosos. 

§16 - Deve ser evitado o consumo de alimentos e bebidas nos locais e, de 

igual modo, desencorajado o compartilhamento de itens como copos, pratos, 

talheres, toalhas entre outros. 

 

Art. 2º - Ressalta-se que o cumprimento das medidas sanitárias poderá ser 

verificado pelo setor de fiscalização da Prefeitura Municipal, a qualquer tempo e, de 

igual modo, na hipótese do descumprimento dessas, poderão ser aplicadas as 

respectivas medidas sancionatórias. 

 

Art. 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Santana da Vargem - MG, 29 de julho de 2020 

 

 
Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal  
 

 


