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TERRA DA MANGA 

1 E 1 	 N.°1712/21 
=DE 25 DE MARÇO DE 2021= 

"RECONHECE A ATIVIDADE RELIGIOSA COMO ESSENCIAL 
PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS 
EM TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS 
CONTAGIOSAS, EPIDEMIAS, PANDEMIAS, CATÁSTROFES 
NATURAIS OU CALAMIDADE PÚBLICA, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

EU, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, Presi4ente  da. Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuiçSes que me so conferidas por Lei 
FAÇO SAEqu a Câmara Mi,i1L ipal api ou e eu is termoS do artigd 46, § § 2° e 7° da Constituição 
Municipa'1Ik.()NlLLGO a segirnL J. ii iii do F1kQJÈT0.jDE LEI N.° 001/2021 do Legislativo, 
deautoridqsVeradores DaIvira Si iiirk& Siritos e ( ILherTomazdeCamargos: 

Artigo 1°:'Ficam reconhecidas comoessenciais as atividades 
as, n religiosas realizad 	s igrejas ou templos no âmbito do múnicípio do Jardinópolis em tempos 

de crise oriundas de moléstias contagiosas, epidemias, pandemias,  catástrofes naturais ou 
calamidade pública. 

Artigo 2°: O P'orler Púbiic6 Municipal poderá, nas situações 
dispostas noartigo 1 desta Lei, limitar o numero de pessoas nos templos ou igrejas e 
deterrninar a aoçãÕ.d medidas de contenção saritárià'bbjetivando impedir a propagação de 
doehças, de acordd com a gravidade da situação, dese que por decisão devidamente 
fundamentada em normas sanitarias e de segurança publica, com indicação da extensão, 
motivos e criteros tecnicos e cientificos embasadores das restrições que porventura venham a 
ocorrer. 

Artigo 31 : O Chefe do ..Exeutivopoderâ regulamentar a presente 
Lei, por meio de Decreto. 	 - 

Artigo' 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

r 
rardinópo lis, 25 de março de 2021. 

CleberT ma de amargos 
(Cieber Bicicletaria) - Presidente 
Câmara Municipal de Jardin6pOliSP 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal 
SP, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2021. 

Signorini 
¶ecretrio - 

Câmara MunIcipal de Jardinópofls-SP 


