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DECRETO Nº. 3.210/2020, DE 19/11/2020. 

 

Altera e acrescenta o disposto no Decreto Municipal n° 

3.197/2020 de 04.09.2020 e dá outras providências.  

 

SILVIO GABRIEL, Prefeito do Município de Rosana, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, Comitê Temporário de Enfrentamento 

ao COVID-19 no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, e considerando os termos da Lei Federal nº 13.979, 

de 6 de fevereiro 2020 e Decreto Municipal nº 3.132/2020 

de 19/03/2020. 

 

Considerando que foi decretada emergência em saúde pública, através do Decreto Municipal nº 

3.132/2020 de 19/03/2020 e estado de calamidade pública e financeira por meio do 

Decreto Municipal 3.140/2020 de 02/04/2020 no Município de Rosana; 

Considerando as medidas complementares instituídas através dos Decretos Municipais nº 3.133/2020 

de 21/03/2020, 3.134 de 23/03/2020 e 3.137 de 30/03/2020, prorrogado pelo Decreto 

Municipal nº 3.142/2020 de 07/04/2020; 

Considerando  a regulamentação dos serviços essenciais, pelo Governo Federal (Decreto nº 10.282, de 

20 de março de 2020 e Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020), pelo Governo do 

Estado de São Paulo (Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020). 

Considerando  que o Governo Federal incluiu as atividades religiosas de qualquer natureza como 

atividades essenciais, por através do Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020. 

Considerando  reunião realizada com os membros do Comitê Temporário de Enfrentamento ao COVID-

19 do Município de Rosana/SP, no dia 19/11/2020 no gabinete e, por meio de 

sistema/aplicativo de videoconferência. 

Considerando  a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelo Município 

Poder Executivo Municipal, no âmbito de suas competências e de seus respectivos 

territórios, para os fins do disposto no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020; 

Considerando  a baixa ocupação dos leitos de UTI na região, sendo o índice estável a mais de um mês , 

sendo menor que 45% (quarenta e cinco) por cento a taxa de ocupação de leitos; 

Considerando  a manifestação da Promotoria de Justiça de Rosana, recebido através do Ofício n° 

302/2020-abn-PJRosana, PAA n° MP 62.0411.000075/2020-3, Protocolo 4.170/2020 

(Sistema 1Doc), manifestando-se sobre a análise a participação de idosos em cultos em 

igrejas do Município; 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º.  Fica alterado o art. 2° incisos I, XII, XIV do Decreto Municipal n° 3.197/2020 de 

04.09.2020, passando a vigorar com a seguinte redação; 
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“Art. 2º. As igrejas, templos religiosos e similares de quaisquer crença ou religião, 

estarão autorizados a realizar reuniões, encontros, cultos e missas, desde que respeitadas 

as seguintes medidas preventivas:  

I - respeitar a lotação máxima de 40% (quarentata por cento) da capacidade total da 

igreja, templo ou similar e de 0,04 pessoas por metro quadrado de área, ou seja, a 

proporção de 01 (uma) pessoa a cada 25m2 (vinte e cinco metros quadrados) do 

estabelecimento, nos termos da Portaria n.º 71/2020, de 15 de março do Ministério da 

Economia e da Transição Digital;  

XII – fica autorizado a participação de idosos acima de 60 (sessenta), salvo pessoas que 

possuam doenças cardiovasculares, pulmonares, imunodeficiência ou comorbidade pré-

existentes, de qualquer espécie, de forma a evitar a exposição destas pessoas a fim de 

reduzir o risco de transmissão da COVID-19; 

XIV - as celebrações de missas, cultos ou similares devem ocorrer no limite máximo de 

1h00 (uma hora);”  

 
Art. 2º.  Fica acrescentado o inciso XVI ao art. 3° do Decreto Municipal n° 3.197/2020. 

 

“Art. 3° (...) 

 

XVI – Ficam os responsáveis pelas igrejas, obrigados a apresentar lista de presença, e 

enviar fotografia antes do início e ao final dos cultos.”   

 

Art. 3º.  Ficam revogados os incisos I, XII, XIV do art. 2º e acrescentado o inciso XVI ao art. 3° 

do Decreto Municipal n° 3.197/2020. 

 
Art. 4º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário, em especial incisos I, XII, XIV do art. 2º e o inciso XVI ao art. 3° do Decreto 

Municipal n° 3.197/2020. 

 

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Rosana – SP, aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2020. 

 

 

SILVIO GABRIEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Publicado e Registrado nesta Secretaria em data supra. 

 

         JULLYANO SILVEIRA SANTOS 

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 


