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JUSTIFICATIV A 

O art. 5° da Constituicao Federal, em seu inciso IV, esclarece: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, 
a seguranca ea propriedade ( ... )." 

VI - e inviolavel a liberdade de consciencia e de crenca, sendo 
assegurado o livre exercicio dos cultos religiosos e garanti<la, na 
fonna da lei, a protecao aos locais de culto e as suas liturgias. 

Sendo assim, o proprio texto constitucional ja preve o direito fundamental a 

liberdade, ou seja, qualquer pessoa e livre para adentrar em templos religiosos, bem como 

existe protecao aos locais de culto. 

Durante o periodo de pandemia da COVID-19, que o mundo vem enfrentando, 

muitos acabaram se isolando e o quadro de depressao se alastrou. Sao muitas as pessoas 

que se encontram deprimidas em suas casas, ainda mais com um turbilhao de noticias 

negativas a respeito do Coronavirus. A comunidade esta com temerosa e, 

consequentemente, apresentando crises de ansiedade, necessitando de auxilio e alento 

atraves do trabalho espiritual que e realizado pelas igrejas. 

O trabalho das igrejas e templos e considerado essencial, porque dispoe de um 

importante servico de apoio espiritual a toda pessoa que esteja aflita, doente ou 

necessitando de quaisquer outros auxilios, inclusive, de forrna gratuita. No momento em 

que alguem adentra o templo pedindo socorro, sempre encontra urn pastor, padre, ou 

espiritualista disponivel para ouvi-la e acalma-la, ministrando uma palavra de fe, 
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Ha cliversos services classificados coma essenciais, ou seja, que nae podem, em 

hipotese alguma, parar, pois se tratam de atividades indispensaveis a manutencao minima 

da ordem social. Nesse rol as igrejas e templos religiosos possuem o reconhecimento 

quanta a sua essencialidade de funcionamento para a populacao em diversos estados, 

municipios e no ambito federal coma o Decreto n° 10.282, de 25 de marco de 2020 do 

Poder Executivo Federal, que altera o Decreto n° 10.282 de 20 de marco de 2020 e 

regulamenta a Lei n° 13.979/2020, assegurando o funcionamento das igrejas e templos 

coma atividades essenciais, para o enfrentamento da emergencia intemacional na saude 

pubica, decorrente do coronavirus, responsavel pelo surto de 2020 por diante, senao, 

vejamos: 

Art. 1 ° Este Decreto regulamenta a Lein° 13.979 de 6 de fevereiro 
de 2020, para definir os services publicos e as atividades 
essenciais, 

Art. 2°. Este Decreto aplica-se as pessoas juridicas de direito 
publico intemo federal, estadual, clistrital, e municipal, e aos entes 
privados e as pessoas naturais. 

Art. 3. As medidas previstas na Lei n° 13.979, de 2020, deverao 
resguardar o exercicio e o funcionamento dos services publicos e 
atividades essenciais a que se refere o § 1 ° Sao services publicos e 
atividades essenciais aqueles indispensaveis ao atendimento das 
necessidades inadiaveis da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se nae atendidos, colocam em perigo a sobrevivencia, 
a saude ou a seguranca da populacao, tais como: 

( .. ) 
XX.XIX- atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as 
determinacoes do Ministerio da Sande; e, (incluido pelo Decreto n° 
10.292 de 2020) 
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Desta fonna, este projeto de lei visa manter as portas das igrejas e templos 

religiosos abertas, de modo que todos os cidadaos · possam adentrar, seguindo o que 

detennina o Ministerio da Saude quanto as medidas de distanciamento e higienizacao, Na 

presente legislacao, nfio se faz mencao sobre situacoes extremas, como decreto de estado 

de sitio (art. 137, CF) nas quais o Estado pode exigir que pessoas permanecam em 

deterrninadas localidades e que nao participem de reunifies, ainda que, de natureza 

religiosa. 0 que se trata na lei sao hip6teses de calamidade publica decretada, onde os 

direitos fundamentais consagrados pela Constituicao Federal devem ser preservados. 

Isto posto, em vittude da relevancia do tema e do estado de calamidade publica que 

a sociedade tern enfreutado desde 2020, apresento o presente projeto de lei visando o bem- 

estar da comunidade penafortense neste momento pandemico, o qual tern acometido vidas, 

alem de ocasionar transtomos diversos. 

Conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a apreciacao e 

aprovacao deste projeto. 

Cordialmente, 

Joao Paulo Dum Nascimento 

Vereador - Segundo Secretario 
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