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"Cria o serviço voluntário de
Capelania em Hospitais, Escolas e
Presídios no âmbito do Município e dá
outras providências correlatas.".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, faz saber a todos que Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
criaf, nas unidaàes públicas hosp!~alares,Escolas Públicas e Presídios em
todo o município de Santa Cruz Cat)rália, o Serviço ~oluntário de Çapelania,

Art. r - Os. capelanos terão livre acesso nas
dependências dos hospitais públicos, escolas· públicas e presídios do
município para efetuarem pregações religiosas' aos pacientes, alunos e
presidiários, assim corno para seus familiares.

Arl. 3° - As visitações terão compatibilidade de acordo
com os horários de visitas dos órgãos acima discriminados, ou através de
prévia autorização do dirigente da unidade a ser visitada.

Art. 4° - Os serviços voluntários de Capelania serão
exercidos ou executados espontaneamente pelo prestador de serviços sem
ônus para a unidade beneficiada.

Parágrafo Único - O município ou a unidade beneficiada
ficará imune de ônus tributários, fiscais, previdenciários ou quaisquer
responsabilidades perante o servidor voluntário durante a execução dos seus
trabalhos.
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Art. 5° - O serviço de Capelania deverá ser orientado por
um Capelão voluntário formado em Teologia, ou por um Pároco da cidade.

Parágrafo Único - Os serviços prestados não poderão,
de hipótese alguma, serem direcionados com exclusividade para uma única
religião, ficando os representantes das unidades beneficiadas autorizados a
tomar as providências cabíveis ao cumprimento do acima estabelecido.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLIA, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2010.
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