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DECRETO 5.532, DE 04 DE MARÇO DE 2021.  

ACRESCENTA DISPOSITIVO QUE ESPECIFICA 
AO DECRETO MUNICIPAL No 5.525, DE 22 DE 
FEVEREIRO DE 2021. 

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita Municipal de Severinia, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 

2020, que Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia 
da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 
2020, que dispõe sobre o "Plano São Paulo"; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 5.525, de 22 de fevereiro de 
2021, que dispõe sobre as novas medidas de prorrogação da quarentena no 
Município de Severínia, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 65.541, de  lo  de março de 
2021.  

CONSIDERANDO, entendimentos jurídicos e regramentos pertinentes 

que embasam cientificamente as providencias a serem adotadas com foco 
principal sempre em "Salvar Vidas"; 

DECRETA:  

Art.  1.0  Fica acrescido ao rol de atividades consideradas essenciais 
previsto no artigo 20  do Decreto Municipal no 5.525, de 22 de fevereiro de 2021, 
o inciso XII, com a seguinte redação: 
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"XII - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as 
determinações sanitárias."  

Art.  2° As organizações religiosas poderão exercer suas atividades e 
atender o público das 7h As 19h,  respeitada a ocupação máxima de 40% 
(quarenta por cento) da capacidade do estabelecimento. 

§1° Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar, deverão 
disponibilizar aos clientes na sua entrada e interior, álcool em gel 70%. 

§20  Deverá ser observado e mantido distanciamento social de no 

mínimo 1,5 metros em fila e de 9 metros quadrados entre os frequentadores, 
sendo indispensável o uso de máscaras,  independentemente do tamanho do 
estabelecimento.  

tow 
§30  É obrigatória a presença de um responsável na entrada do local 

para aferição de temperatura de quem adentrar no estabelecimento. 

§4° Ficam proibidos qualquer tipo de contato físico durante o culto tais 
como, abraços, cumprimentos, imposições de mãos,  etc.,  e atividades pós culto, 
cantinas, confraternizações, entre outras atividades que causem aglomeração.  

Art.  4° Além das medidas judiciais cabíveis, em caso de 

descumprimento de quaisquer medidas previstas neste Decreto, ficará o infrator 

sujeito penalidades previstas no artigo 15 do Decreto Municipal no 5.525, de 22 
de fevereiro de 2021.  

Art.  50  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
podendo ser revisto a qualquer tempo, a depender da evolução da COVID-19, 
revogadas as disposições em contrário. 
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Prefeitura Municipal de Severinia, em 04 de Março de 2021. 

GLÁUCIA MILIA SCATOLIN 
ef ita Municipal  

Eu  Brenda  Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 
Municipalidade.  

BRENDA CAROLINA  REIS CARNEIRO 
Chefe de Gabinete 
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