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   Decreto nº. 2948/2021 

Dispõe sobre:o funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins durante a 
pandemia da COVID19, e dá outras providências”.  

ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que o município de Álvares Machado, encontra-se classificada na FASE 01 – 
VERMELHA, denominada ALERTA MÁXIMO no Plano São Paulo; 

CONSIDERANDO a ausência de leitos de UTI e esgotamento das vagas de leitos de enfermaria, 
revelando a necessidade de ampliação de medidas que combatem a aglomeração social;  

DECRETA: 

Art. 1° Ficam estabelecidas as medidas excepcionais, de caráter temporário, para o funcionamento de 
igrejas, templos religiosos e afins, para a prevenção dos riscos de disseminação do novo Coronavírus 
(COVID-19), quanto ao funcionamento de locais especifica, e dá outras providências. 

Art. 2° As igrejas, templos religiosos e afins poderão abrir a partir da data de expedição do presente 
decreto, desde que, observadas as seguintes condições: 

I – As celebrações deverão ser online (lives), com no máximo 08 pessoas para trabalharem nas referidas 
transmissões. 
II – As celebrações na forma presencial ficam suspensas temporariamente. 
III – O funcionamento deverá respeitar o período das 6 h até as 22 h de segunda-feira a domingo, 
podendocontinuar a receber fieis para orações e orientações religiosa em formato individual, seguindo 
regras sanitárias e de distanciamento social para mitigar a circulação do vírus. 
 

Art. 3º O não cumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas no presente decreto caracterizará em 

penalidades previstas na legislação federal, estadual e municipal. 

Art. 4ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Álvares Machado, em 03 de março de 2021. 

ROGER FERNANDES GASQUES 
Prefeito Municipal 
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