
ESTADO DO PARA 
Camara Municipal de lpixuna do Pará Encaminhado à Comissão de Justiça e 

oexUn Muncpio 

PODER LEGISLATIVO 
CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA 
CNPJ/MF: 34.845.230/0001-73 EDUCAÇAO E DISINVoLvIMENTo 

PROJETO DE LEI N° 003/2021-GV. Em, 23 de março de 2021. 

Dispões 
atividade religiosa como essencial
âmbito do Município de Ipixuna do Pará em 
situações de 
emergência ou de epidemia e dá outras 

providencias. 

sobre o reconhecimento da 
no 

calamidade pública, de APROVADO EM C /7 3 icipal6gizena do Par 

Camára Municipal de lpixúna do Pa 
LIDO NA SESSÃO ORDINÁRIA 
0-Veréador-FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA, no uso de suas atribuições 
legais, apresenta para apreciaç�o do Plenário da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, Estado Pará, 
O seguinte: 

Art. 1° São consideradas essenciais as atividades religiosas realizadas nos templos e fora deles, 
assegurando-se aos fiéis o livre exercício de culto e o atendimento pessoal em qualquer tempo, ainda 

que em situações de calamidade pública, de emergência, de epidemia ou de pandemia, no âmbito do 

Municipio de Ipixuna do Pará. 

Parágrafo Unico. Para fins desta Lei, as atividades religiosas de que trata o caput deste artigo são 

aquelas desenvolvidas pelas igrejas e templos de qualquer culto. 

Art. 2° As restrições ao direito de reunião ou ao exercício de outras atividades religiosas 
determinadas pelo Poder Público nas situações excepcionais referidas no caput do art. 1°, deverão 
fundar-se nas normas sanitárias ou de segurança pública aplicáveis e serão precedidas de decisão 

administrativa fundamentada da autoridade competente, a qual expressamente deverá indicar a 

extensão, os motivos e os critérios científicos e técnicos que embasaram as medidas impostas. 

Art. 3° Fica garantido o livre acesso de autoridades religiosas às instituições hospitalares, ou as quais 
estiverem desenvolvendo atendimento à pacientes clínicos, desde que seja autorizado pelo paciente 
e/ou familiares, ou responsáveis legais, e desde que sejam cumpridas as normas reguladoras de 
segurança hospitalar e sanitária.

$1° As autoridades religiosas referidas no caput deste artigo deverão informar, com antecedências de 

24 (vinte e quatro) horas, o local que estarão visitando e desenvolvendo o atendimento religioso. 

$2° Em caso de falecimento de paciente, os mesmos poder�o fazer o atendimento informando em até 

30(trinta) minutos de antecedência. 
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Art. 4° Fica garantido o livre trânsito de autoridades religiosas em situações de calamidade pública, 

de emergência, de epidemia ou de pandemia e em estado de Lockdown, desde que estas estejam 

devidamente identificadas por suas instituições legalmente instituídas. 

Art. 5° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 30 (trinta) dias após 

sua publicação. 

Art. ° Esta ILei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. 

Gabinete do Vereador FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA, Ipixuna do Pará/PA, 

23, de março de 2021. 

FRANCIScO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
Vereador-PSD 
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