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“Estabelece as igrejas e templos religiosos de
qualquer culto como atividade essencial em
período de calamidade pública no município
de Camacã e dá outras providências”.
O Presidente da Câmara Municipal de Camacã - Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Esta lei estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como
atividade essencial no município de Camacã, sendo vedada qualquer
determinação de fechamento total ou parcial, conforme artigo 5º inciso VI da
Constituição da Republica Federativa do Brasil e artigo 11º inciso I da Lei
Orgânica Município de Camacã.
Paragrafo único: Em período de calamidade pública no Estado da Bahia e no
município de Camacã, poderá ser realizada a limitação do numero de pessoas
presentes em tais locais, observadas as especificidades sanitárias, desde que
por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo
ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais.
Artigo 2º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 08 de abril de 2021.

LUCAS MUNIZ BARBOSA
Presidente da Câmara
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