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DECRETO N.º 698, DE 24 DE JULHO DE 2020. 

Regulamenta e disciplina o funcionamento das igrejas e templos 
religiosos durante a pandemia do Coronavírus (COVID - 19) no 
Município de Penedo. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e,  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII), emitida em 30 de janeiro de 2020 pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em razão do surto do novo coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que regulamenta a 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica do Município de Penedo e a diminuição de 
ocupação de leitos clínicos e de UTI por pacientes do município; 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam os templos religiosos e igrejas autorizados a funcionar, desde 
que adotem rígidas medidas de prevenção à disseminação do novo Coronavírus, previstas 
neste Decreto. 

Art. 2º- A taxa de ocupação dos mencionados templos e igrejas não poderá 
ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do volume máximo de pessoas previstas nos 
respectivos alvarás dos órgãos licenciadores das atividades. 

Art. 3º - Deverão ser realizados bloqueios nos assentos e distanciamento entre 
os bancos, proibição de formação de quaisquer espécies de grupos em contato físico, rodas de 
orações e afins, respeitando-se, desta forma, tanto o distanciamento de 2 (dois) metros entre as 
pessoas, como a limitação percentual preconizada no art. 2º. 

Art. 4º - Todos os templos e igrejas deverão fixar em local de fácil 
visualização o limite máximo de pessoas, respeitando-se todas as diretrizes anteriores, com 
vistas a facilitar a atuação da Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do Município. 
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Art. 5º - Os templos e igrejas ficam obrigados a exigir o uso de máscaras por 
todas as pessoas que ingressarem no local, como também a permanência do uso destas 
enquanto se mantiverem no ambiente. 

Art. 6º - Os templos e igrejas ficam obrigados a disponibilizar álcool em gel 
em concentração 70º para todas as pessoas que ingressem no local, bem como, disponibilizá-
los em locais de fácil acesso durante a celebração das cerimônias religiosas. 

Parágrafo único – Facultativamente, os tempos e igrejas poderão 
disponibilizar lavatórios para as mãos, com sabão, água corrente e toalhas descartáveis, de 
fácil acesso. 

Art. 7º - Os templos e igrejas deverão realizar, antes e após toda e qualquer 
cerimônia religiosa, a sanitização e/ou higienização de pisos, banheiros e superfícies de toque, 
com álcool em concentração a 70º, soluções antissépticas ou sanitizantes. 

Art. 8º - Os templos e igrejas deverão manter abertas portas e janelas, 
propiciando ventilação natural em seus interiores. 

Art. 9º - Os templos e igrejas deverão proibir o acesso de pessoas que 
apresentem sintomas de síndrome gripal, tais como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou 
dificuldades respiratórias, comunicando o fato, imediatamente, às autoridades sanitárias 
municipais. 

Art. 10º - O desrespeito a qualquer norma estabelecida neste Decreto importará 
na suspensão imediata do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator, bem como, 
sendo o caso, o acionamento das forças policiais para apuração do crime previsto no art. 268 
do Código Penal. 

Art. 11° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PENEDO, Estado de Alagoas, aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte, 
384º anos de elevação à categoria de Vila. 

Marcius Beltrão Siqueira 
Prefeito de Penedo-AL 
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