
 Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as ações do 
Governo do Estado de São Paulo se pautaram pela ciência e pelas 
diretrizes das autoridades sanitárias, tendo em vista que a vida e a 
saúde são nosso maior patrimônio, consagradas 
constitucionalmente como direitos fundamentais.
 Todavia, temos também a liberdade religiosa como direito 
fundamental. A Constituição Federal Brasileira de 1988 concede à 
pessoa o direito à crença no artigo 5º, estabelecendo 
textualmente que “é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas 
liturgias” (inciso VI) e, consequentemente, que “ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se à cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei” (inciso VIII).
 Dessa forma, o Comitê da Sociedade Civil em apoio à Frente 
Parlamentar da Liberdade Religiosa, fundada e coordenada pela 
deputada Dra. Damaris Moura, elaborou uma resolução para 
apresentar ao Governo de São Paulo com sugestões de requisitos 
mínimos que compatibilizam a convivência harmônica destes 
dois direitos fundamentais: o direito à vida e à saúde e o direito à 
liberdade religiosa.
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Resolução elaborada pelo Comitê da Sociedade Civil em apoio 
à Frente Parlamentar Religiosa
 
 As atividades de organizações religiosas, sem prejuízo da 
observância, no que couber, das normas gerais previstas no 
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, atualização dos 
decretos nº 64.946, de 17 de abril de 2020, e n.º 64.994, de 28 de 
maio de 2020, devem observar, especialmente, o uso obrigatório 
de máscaras. Deverão ainda, preferencialmente, ser realizadas por 
meio de aconselhamento individual, a fim de evitar 
aglomerações, recomendando-se em regra a adoção de meios 
virtuais nos casos de reuniões coletivas com grande número de 
pessoas, e também observar o seguinte:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as normativas de funcionamento de 
igrejas, mesquitas, sinagogas, templos religiosos e afins;
Art. 2º - Disponibilizar no local preparações alcoólicas a 70% para 
higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior 
circulação de funcionários e usuários (recepção, balcões, saídas 
de vestuários, corredores de acessos às linhas de produção, 
refeitório, área de vendas, etc.), intensificar a limpeza das 
superfícies dos ambientes com detergente neutro (quando o 
material da superfície permitir), e, na sequência, desinfeccionar 
com álcool 70% ou solução de água sanitária 1% ou outro 
desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o 
tipo de material;
Art. 3º - Desinfetar com álcool 70%, várias vezes ao dia, os locais 
frequentemente tocados como: cadeiras, maçanetas, 
interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, 
corrimões, controle remoto, máquinas acionadas por toque 
manual, elevadores e outros;
Art. 4º - Disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: 
pia, água, sabão líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras 
com tampa e acionamento de pedal;

ART. 5º - Manter locais de circulação e áreas comuns com os 
sistemas de ar-condicionado limpos (filtros e dutos) e manter os 
ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas 
abertas) sempre que possível;
ART. 6º - Não permitir o consumo de alimentos no local de 
trabalho, mesmo que em refeitórios para funcionários. Nestes 
locais, ainda:
I - manter a distância mínima de 2 metros entre os usuários;
II - deixar de utilizar serviços de autoatendimento, evitando o 
compartilhamento de utensílios como colheres e pegadores, 
podendo, alternativamente, selecionar pessoas que sirvam a 
refeição, ou utilizar o fornecimento de marmitas, desde que 
sigam as normas de boas práticas de fabricação de alimentos;
III - disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, 
água, sabão líquido, papel toalha no devido suporte, lixeiras com 
tampa e acionamento de pedal ou lixeiras sem tampa;
IV - fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não 
seja necessário o compartilhamento de, por exemplo, copos, 
utensílios de uso pessoal, telefones, fones, teclados e mouse;
V - evitar reuniões de trabalho presenciais, adotando trabalho 
remoto, sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações 
de jornadas, quando o exercício da função pelos funcionários 
permitir, para reduzir contatos e aglomerações;
VI - fornecer orientações impressas na entrada do local e no 
interior quanto a: obrigatoriedade do uso de máscara,  
higienização das mãos com água e sabão líquido sempre que 
chegar ao local, antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar o 
banheiro; utilização de transporte público coletivo com uso de 
máscara de proteção facial, bem como higienização das mãos 
sempre que deixar o transporte coletivo; evitar tocar os olhos, 
nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com 
superfícies;
ART. 7º - Respeitar o afastamento mínimo de 1,5 metro entre os 
membros, devendo ser marcado os locais e respectivas assentos;

ART. 8º - Vedar o acesso de pessoas do grupo de risco ao 
estabelecimento, inclusive pessoas com idade superior a 60 anos, 
crianças e grávidas;
ART. 9º - Impedir contato físico entre as pessoas, incluindo 
abraços e cumprimentos;
Art. 10º - Suspender a entrada de fiéis sem máscara de proteção 
facial;
Art. 11º - Estabelecer percentual de limite de capacidade de 
pessoas no estabelecimento religioso por meio de parâmetros 
que atendam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Art.12º - Trabalhos sociais deverão seguir as mesmas regras, 
evitando a aglomeração de pessoas, até mesmo na distribuição 
de alimentos, com retirada em local aberto com distanciamento 
de 2 metros;
Art.13º - Recomendam-se as instituições acompanhamento 
psicológico e de apoio aos membros de preferência por meios 
virtuais e, quando não possível, de forma individual, seguindo as 
regras acima dispostas, sendo que quaisquer atendimentos 
individuais deverão ser realizados por meio de horário agendado.
_______________________

 Os termos da Resolução acima foram oficialmente 
entregues ao governador de São Paulo por meio da Indicação nº 
2.730/2020, em caráter de sugestão advinda de estudos e pareces 
elaborados pelo Comitê da Sociedade Civil em apoio à Frente 
Parlamentar da Liberdade Religiosa. Não obstante a expedição 
do Decreto Estadual n.º 64.994, esta Resolução sugere a 
expedição de um decreto que estipule os seguintes requisitos 
mínimos a serem observados pelos prefeitos(as), no âmbito de 
suas competências locais, para que seja assegurada a saúde dos 
fiéis e da coletividade no funcionamento das atividades religiosas 
no âmbito do Estado de São Paulo nesse momento de 
enfrentamento da pandemia e retomada de atividades.
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