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LEI N° 1226/2021

''Estabelece como essenciais as atividades das 
igrejas e dos templos de qualquer culto 
periodos de calamidade publica no Muniripio 
de Grandes Rios 
providencias.”

em

Parana e da outras

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Grandes Rios, PR, no uso de suas 

atribui9oes legais, previstas na 

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte:
Lei Organica do Municipio, faz saber que a Camara de

L E I

Art. l.° Ficam estabelecidas como atividades desenvolvidas pelas igrejas e 

templos de qualquer culto, no ambito do Municipio de Grandes Rios Parana, em periodos de 

calamidade publica.

§ l.° Durante o periodo de calamidade publica, nao podera ser determinada a interrup9ao 

integral das atividades religiosas presenciais e o fechamento de igrejas e templos, no 

Municipio de Grandes Rios.

§ 2.° As atividades religiosas deverao obedecer as normativas administrativas expedidas pelas 

autondades competentes, desde que assegurada a liberdade de culto, na forma da Constitu^ao 

Federal, desde que nao incompativeis com o disposto no paragrafo unico do art. 2.° desta Lei. 

Art. 2.°. Durante o periodo de calamidade publica, podera ser imposta a limita9ao do numero 

de frequentadores em atividades religiosas, desde que por decisao fundamentada da 

autoiidade competente, dando conta do agravamento da situa9ao, mas sempre mantendo a 

possibilidade de atendimento presencial, mesmo que de forma reduzida.

Art. 3.° O Chefe do Poder Executive regulamentara a presente Lei, no que couber, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado de sua publica9ao.

essenciais as
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Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao revogadas as disposi9oes em 

contrario. ■

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua publica9ao.

Grandes Rios, PR, 29 de junho de 2021.

AN’ HO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal


