
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

DECRETO N°  106/2020  
   

 
Ementa: Define a abertura gradual das praias 
e dos templos religiosos no Município de 
Olinda e dá outras providências.  
 

   
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLINDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo disposto no art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica Municipal;   

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

 

CONSIDERANDO a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada através da 

Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde, a partir da anterior 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, pela Organização 

Mundial da Saúde, firmada em 30 de janeiro de 2020;   

 

CONSIDERANDO a situação de Calamidade Pública decretada no âmbito municipal para 

enfrentamento da situação decorrente da expansão do novo coronavírus (COVID-19), na forma do 

parágrafo único, do art. 1°, do Decreto Municipal n° 40, de 26 de março de 2020;  

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n.º 454, de 20 de março de 2020, do Ministério 

da Saúde, que declara, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

novo coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO a estabilização das taxas de contágio no Município de Olinda e o 

indicativo de queda na curva de contaminação pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) que vem sendo 

observada nas últimas semanas; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de restabelecimento gradual de algumas atividades, em 

especial daquelas que menos oferecem riscos para um nova onda de contágio; 

    

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º.  A partir do próximo dia 21 de junho de 2020, ficam permitidas as seguintes atividades: 
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I – Realização de cultos e celebrações públicas de modo geral, nos templos, igrejas e 

assemelhados, respeitadas as seguintes determinações e restrições: 

 

a) Disponibilização de locais adequados para a lavagem de mãos com água corrente, sabão 

e papel toalha, fornecendo, como alternativa, solução de higienização de mãos a base de 

álcool em gel 70%; 

b) Uso obrigatório de máscaras de proteção individual, exceto para os palestrantes; 

c) Independentemente do tamanho da área dos templos, igrejas e assemelhados, só poderá 

ser o mesmo ocupado com 30% (trinta por cento) da capacidade máxima de cada local, 

vedada a partição de menores de 10 anos de idade e maiores de 60 (sessenta) anos de 

idade; 

d) Manter os ambientes arejados por ventilação natural, com portas e janelas abertas. Nos 

ambientes onde a ventilação e climatização são exclusivamente através de sistemas 

artificiais, realizar a adequada manutenção e limpeza dos sistemas.  

e) Promover com maior frequência a sanitização e higienização de objetos, superfícies e 

equipamentos, compartilhados ou não, onde haja possibilidade de contato com as mãos 

ou outras partes do corpo, utilizando detergente neutro, seguido de aplicação de solução 

de álcool 70% ou outros desinfetantes, conforme o material permitir. 

II - acesso as praias, parques e calçadões, para a prática de esportes individuais, a 

exemplo de corridas, caminhadas e ciclismo, permanecendo proibidos o comércio 

nesses espaços e também a utilização de qualquer estrutura para permanência no local, 

como cadeiras, guarda-sóis e caixas térmicas, além de banho de mar. 

 

Art. 2º. As liberações acima indicadas serão acompanhadas semanalmente pelo Comitê Olinda 

em Ação contra o Coronavírus, podendo as mesmas serem flexibilizadas ou terem as restrições 

aumentadas, a depender da evolução dos números da doença.  

 

Art.3º. Este Decreto entrará em vigor nesta data, devendo o mesmo ser publicado no site oficial 

da Prefeitura Municipal de Olinda e no Diário Oficial dos Municípios.  

   

Palácio dos Governadores, Gabinete do Prefeito, Olinda, 19 de junho de 2020. 

   

 

   
LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO 

Prefeito do Município de Olinda 
  


