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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.879, DE 08 JULHO DE 2.020 

Revoga o Decreto nº 14.871, de 05 de julho de 

2.020 e dá nova redação ao Quadro “Templos, 

Igrejas e Demais Instituições Religiosas”, 

integrante do Anexo II, do Decreto nº 14.862, de 

27 de junho de 2.020.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 

51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020:  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  Fica revogado o Decreto nº 14.871, de 05 de julho de 2.020. 

 

Art. 2º  O Quadro “Templos, Igrejas e Demais Instituições Religiosas”, integrante do Anexo II do Decreto 

n° 14.862, de 27 de junho de 2.020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

TEMPLOS, IGREJAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

Podem realizar atividades administrativas, assistenciais e religiosas que não gerem aglomeração de pessoas. 

Recomenda-se que cerimônias, celebrações, missas e cultos sejam realizados no formato virtual. Quando 

presencial, podem ser realizados com até 30% da capacidade de público do local, desde que não exceda 50 

pessoas. 

Distanciamento Social • Priorizar cerimônias, celebrações, missas e cultos no formato virtual. 

• Quando presencial, restringir o público a, no máximo, 30% da capacidade 

do local (desde que não exceda 50 pessoas). 

• Não recomendável a participação de crianças menores de 10 anos e 

pessoas com 60 anos ou mais em cerimônias, celebrações, missas e cultos 

presenciais. 

• Demarcar os assentos com distância mínima de raio de 1,5 metros. 

• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas. 

• Evitar contato físico e distribuição de itens religiosos. 

• Não oferecer lanches ou equivalentes para consumo no local. 

• Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação máxima 

autorizada. 

Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos do salão principal e 

em todos os ambientes onde houver circulação de pessoas. 

• Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias respiratórias. 

Sanitização de Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de sabão, 

álcool em gel e toalhas de papel. 

• Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão com jatos 

de ar. 

• Limpar com maior frequência todos os ambientes e sempre antes e após a 

realização de cultos e missas.  

• Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, com a 

finalidade de promover a renovação do ar. 

Comunicação • Realizar campanhas de conscientização quanto ao uso de máscaras e 

medidas de prevenção à Covid-19, com a fixação de informativos em 

locais visíveis. 

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres: “Local 

com risco de contágio por Coronavirus”. 
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Monitoramento • Em cerimônias, celebrações, missas e cultos com mais de 30 pessoas, 

obrigatória a medição de temperatura de todos os frequentadores. 

• Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e de 

acesso de público, e assegurar o cumprimento do distanciamento 

social. 

 

 

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

 

Bauru, 08 de julho de 2.020. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


