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PROJETO DE LEI N° 018 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
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Dispoe sobre o conceito de 
reconhecer a atividade religiose como 
essencial para a populagao da cidade de 
Cajamar em tempos de crises ocasionadas 
por molestias contagiosas, epidemias, e 
pandemias ou catastrofes naturals”.

Art. 1° Esta Lei estabelece no ambito do municipio de Cajamar/SP que 
as Igrejas, os Templos religiosos de qualquer culto e as Comunidades 
Missionarias sejam reconhecidas, nos termos da legislagao vidente, como 
"atividade essencial", para efeito de politicas publicas, nos periodos de 
emergencia ou de calamidade publica, em especial nos periodos de surto, 
epidemia, endemia, pandemia e sindemia, sendo vedada a determina^ao de 
fechamento parcial ou total de tais locals.

Art. 2° Podera ser realizada a limitagao do numero de pessoas 
presentes em tais locals, de acordo com a gravidade da situagao e desde que 
por decisao devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo 
ser mantido as reunioes, os cultos e os atendimentos presenciais em tais 
locals, seguindo as recomendagoes do Ministerio da Saude e da Secretaria de 
Saude do Estado de Sao Paulo.

§ 1 Para fins de limitagao do numero de pessoas presentes em tais 
locais, considera-se a quantidade minima de 50% (Cinquenta por cento), da 
capacidade total de pessoas sentadas, no interior das igrejas, templos 
religiosos e comunidade missionarias, em cada reuniao, culto ou celebragao 
realizada.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Nas ultimas decadas, a ocorrencia de surtos epidemicos e catastrofes naturals 
tern sido uma triste realidade em nosso planeta. Atualmente, palses de todo 
mundo vivem sob d panico, por conta do avan90 do coronavirus, denominado 
COVID-19, microrganismo responsavel por causar uma doenga 
infectocontagiosa que acomete o sistema respiratorio da vitima, podendo leva- 
la a morte, entretanto temos outras doengas causadas por conta do isolamento 
social, sendo uma delas e a depressao. Em nosso municipio ja tivembs varies 
casos de tentativa de homicidio, feminicidios, violencia domestica, abusos de 
criangas etc.

Contudo, a atividade religiosa, garantida pela Constituigao Federal, e essencial, 
pois como sabemos, a fe exerce papel fundamental como fator de equilibrio 
psicoemocional a populagao. Sua fungao e indiscutivelmente relevante no 
atendimento e promogao da dignidade da pessoa humana, principio de direito 
fundamental do ser humano. Alem da questao da fe, as instituigbes religiosas 
prestam servigos sociais importantes que, em momentos de crise, se tornam 
essenciais. Temos visto nos ultimos tempos em todas as catastrofes naturais, 
os templos religiosos participarem colaborativamente na arrecadagao e 
distribuigao de alimentos, agua, roupas e itens de higiene pessoal.

A presente proposigao visa resguardar o direito das instituigbes religiosas 
realizarem as suas atividades observando as recomendagbes do Ministerio da 
Saude. Neste momento, os templos podem e devem estar abertos para urn 
aconselhamento individual, oragao, doagao de alimentos, cultos, missas, 
encontros e outras atividades que contribuem com o fortalecimento da fe e 
equilibrio emocional das pessoas, bem como a assistencia social a populagao.

Fundamento a justificativa com base no artigo 30 inciso I da 
Constituigao Federal que compete ao municipio legislar sobre assuntos de 
interesse local, tendo em vista o reconhecimento do direito da assistencia 
religiosa como atividade essencial tern como base os tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil, bem como vale destacar o Decreto Federal n° 10.292, 
de 25 de margo de 2020, que em seu Art.3°, § 1°, inciso XXXIX inclui as 
atividades religiosas de qualquer natureza como atividades essenciais, 
obedecidas as determinagbes do Ministerio da Saude.

Diante do exposto, solicito o apoio dos demais parlamentares para a 
aprovagao deste Projeto de Lei.
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