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Projeto de Lei n.º 027/2021                            Altamira (PA), 15 de junho de 2021. 

 

FICA ESTABELECIDO QUE IGREJAS E 

TEMPLOS DE QUALQUER VERTENTE 

RELIGIOSA SÃO CONSIDERADOS COMO 

ATIVIDADE ESSENCIAL, PARA EFEITO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA, INCLUSIVE EM TEMPOS DE 

CALAMIDADE PÚBLICA.  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Altamira, Estado do Pará, vereador Silvano 

Fortunato da Silva, faz saber que o Plenário aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e publica a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º. Fica estabelecido que as igrejas e templos de qualquer vertente religiosa são 

considerados atividades essencial, para efeito de políticas públicas, no município de Altamira, 

inclusive em tempos de calamidade pública. 

§ 1º. Os efeitos dos quais trata o caput deste artigo estendem-se a missas, reuniões, 

encontros de grupos pertinentes à natureza da referida denominação religiosa, o que abrange 

igrejas, templos em geral de caráter católico, evangélico e de cunho religioso diverso.       

§ 2º. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes no recinto, de acordo 

com a gravidade da situação, e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade 

competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial nesses locais.  

§ 3º. Fica vedada qualquer determinação de fechamento total dos locais dos quais trata o 

caput deste artigo. 

Art. 2º. O Poder Executivo Municipal de Altamira terá o prazo de 90 (noventa) dias para 

regulamentar esta Lei no que couber.   

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

           Câmara Municipal de Altamira, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e 

vinte e um. 

 

SILVANO FORTUNATO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Altamira 

 

 

Davi Teixeira 
Vereador Autor do Projeto de Lei 


