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"EMENTA: ESTABELECE AS IGREJAS E OS
DE QUALQUER CULTO COMO

TEMPLOS

ATIVIDADE ESSENCIAL, OBEDECENDO REGRAS

DE saúoe púeLrcl EM peniooos
cALAMTDADE No Ânrtelro oo uutttcípto
BARREtRAS-BI e oÁ

DE
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e cÂnaana MUNrctpAL DE BARRETRAS, ESTAoo DA BAHTA, No uso
suAs ATR!BUTÇOeS lecals E REGTMENTATS:

DE

APROVA:

AÉ. ío Esta Lei estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como atividade
essencial em períodos de calamidade de saúde pública no Município de
Barreiras-Ba, sendo vedada a determinaçáo de fechamento total de tais locais.

Parágrafo Único. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas
presentes nos locais referidos no caput deste artigo, com a garantia mínima de
30olo (trinta por cento) da ocupação do local, com afastamento das pessoas em
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de distanciamento, além das medidas
sanitárias inerentes e vedação do acesso de pessoas consideradas do grupo de
risco.

AÉ. 20 -Ao responsável pelas igrejas e templos religiosos será permitida a opção
de realizaçáo de cultos online, não sendo permitida qualquer restrição de acesso,
a entrada ou a locomoçáo até o local, sendo observadas as regras aqui já
impostas.
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Art.4o.Asigrejasetemplosdequalquerculto,emmomentodepandemia,para
suas atividades deverão:
máxima do
I - Fixar no(s) ponto(s) de acesso, em local de destaque, a lotação
estabeleciniento (número absoluto);
(setenta por
ll - Disoonibilizar permanentemente dispensers com álcool gel 70%
cento)'em pontos estratégicos para higienização;

lll-otemplodeverádisporaindadelavatóriocomáouacorrente.sabonete
iiiriaã, iãâinã" Jé pãpêiã-ii*i,ã pa," descarte, vedaão o uso de secadores
elekônicos Para mãos;

Priori
possivel,
vedada 2
lV -

tilação natural dos espaços
.dá e' quando não
ar-condicionado,
ii,ip"," d.os.filtros
om alta Potência;

V - Executar a desinfecção frequente, e
(um por cento) a 2,570 (dois e me
de superfícies e obletos como
interruptores, bancos, cadeiras e

Vl - Adotar medidas para manter e fiscaliz
das ioreias e templos n".ãOü" de 1,5m
Hir.i'* iãJ' Vii'Iãiigir-" fiscalizar o

uso

o interior
tímetros)
s riéis no

interior do estabelecimento;

para regulamentar esta
O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias
Lei no que lhe couber.
na data de sua publicação, revogadas as

Art.

50

AÉ. 60 Esta Lei entra em vigor
disposições em contrário.

Sala das sessÕes, 03 de

MACEDO RAMOS
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JUSTIFICATIVA
de estados'
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a competência
covid-1-9'
pandemia.da
municipioi e Distrito Federal ã, áçd"t pãra combater a
medidas de contenção
Governadores e prefeitos éitao tiri". para estabelecer
deve adotar medidas que
dã pandemia, razão que o Município de Barreiras-Ba
disciplinam a abertura dos templos religiosos'
que não-podem'
De tal Íorma, temos que há diversos serviços essenciais
tratam dê serviços indispensáveis à
serviços, em sua maioria' .estão
segurança Pública' essenclals .a
e vista de saúde Pública' se,a clo
o ou mesmo de abastecimento básico'

de modo geral.

do Brasil' no inciso Vl' do art'
Veja que a Constituiçáo da República Federativa
50, nos traz que:

strativa
de gara
adoçáo

ue lhe
saúde
mlnem

os'
Sala das sessões, 03 de

-

AVANTE
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