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LEI Nº 6.420, de 24 de novembro de 2022. 
 

INSTITUI O “MOMENTO DA ESPERANÇA” A SER 

REALIZADO ANUALMENTE NO DIA DE 

FINADOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE 

ENTIDADES RELIGIOSAS, NO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE RIO DO SUL. 
 

O Prefeito de Rio do Sul faz saber a todos os habitantes 

deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e 

eu sanciono a seguinte Lei; 
 

Art. 1º Fica instituído o “Momento da Esperança” a ser realizado anualmente no dia de 

Finados, 2 de novembro, com a participação de entidades religiosas, em espaço destinado pelo 

Poder Executivo Municipal para celebração de cultos, missas e atividades religiosas diversas a 

fim de trazer consolo e esperança as famílias enlutadas ou saudosas dos seus entes queridos. 

Parágrafo único. O Poder Executivo cederá espaço a todas as entidades religiosas 

requerentes, sem distinção de credo, para que durante o dia de Finados, por tempo 

determinado e previamente agendado, possam realizar suas atividades religiosas para atender 

a população rio-sulense. 

 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará a autorização do uso do espaço no 

Cemitério Municipal e propiciará estrutura adequada e equipamentos necessários para 

disponibilizar as entidades religiosas requerentes a realização de suas atividades, mediante os 

seguintes critérios: 

I – O “Momento Esperança” será realizado das 9:00 às 17:00 horas, no dia 2 de 

novembro, dia de Finados; 

II – Todas entidades poderão participar, mediante cadastramento e agendamento 

prévio e tempos iguais de atividade, conforme regulamento a ser expedido pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal; 

III – Não serão permitidos o uso do espaço simultâneo entre entidades religiosas 

diferentes; 

IV – A entidade religiosa requerente do espaço, durante o seu tempo, deverá se 

responsabilizar pelo cuidados com a estrutura e equipamentos cedidos pelo Município, sob 

pena de ressarcimento e/ou conserto de possíveis danos, mediante termo de recebimento e 

entrega; 

V – Cada entidade religiosa requerente poderá utilizar seus adornos,  faixas, artefatos e 

materiais religiosos próprios, que deverão ser colocados e retirados durante o seu tempo de 

atividade, sob seus cuidados e responsabilidade, desde que não excedam ao espaço autorizado 

ao uso. 

§1º Referente a estrutura e equipamentos, o Município, no mínimo, disponibilizará, em 

espaço determinado no Cemitério Municipal: 

I - espaço coberto com fonte de energia; 

II - cadeiras ou assentos; 

III - iluminação no palco e externa ao público; 



 

 

IV - microfone e caixa de som. 

§ 2º Todas as atividades religiosas a serem desenvolvidas no espaço destinado, a 

critério de cada entidade, deverão ser gratuitas, sendo vedada a comercialização de qualquer 

serviço ou material, sob pena de multa e proibição de uso do espaço pela entidade infratora, 

conforme regulamento expedido pelo Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 3º O Momento da Esperança fará parte do Calendário Oficial do Município de Rio 

do Sul. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, por meio de recursos próprios ou por 

meio de recursos obtidos por parcerias público-privadas, divulgará o Momento da Esperança 

em todos os meios de imprensa, em especial nas redes sociais e sítios eletrônicos do 

município, bem como por meio de comunicação direta, e-mail ou outro meio digital, às 

entidades religiosas cadastradas e interessadas no espaço. 

 

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, determinando à 

secretaria responsável pelo cadastramento das entidades e organização do espaço, expondo as 

regras de uso, multas e penalidades necessárias ao cumprimento dos objetivos desta Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO 

24 de novembro de 2022 
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