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Art. 7º Esta Lei define o mínimo de especificações e funcionalidades desta Política, de forma que o Poder
Executivo poderá regulamentar a presente Lei bem como estabelecer os critérios para sua implementação e cumprimento.
Parágrafo único. A presente Lei deverá observar, em todas as hipóteses, o estabelecido na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, em suas competências de n.º 2 e n.º 5, na Lei Federal n.º 12.965, de 23 de abril de 2014, que
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, na Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018,
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como nas demais normas regulamentares da matéria, especialmente
no Decreto Federal n.º 9.204, de 23 de novembro de 2017, que institui o Programa de Inovação Educação Conectada, e no
Decreto Federal n.º 9.319, de 21 de março de 2018, que institui o Sistema Nacional para a Transformação Digital e estabelece
a estrutura de governança para a implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 4 de novembro de 2020.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
Protocolo: 2020000481987
LEI Nº 15.548, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020.
Reconhece a atividade religiosa como essencial para a população em
tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes
naturais.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembleia
Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º Ficam reconhecidas as atividades religiosas realizadas nos seus respectivos templos e fora deles como
atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Parágrafo único. Para aplicação desta Lei, devem ser observadas as recomendações expedidas em cada caso
pela Secretaria Estadual da Saúde.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 4 de novembro de 2020.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
Protocolo: 2020000481988
LEI Nº 15.549, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre comunicação aos órgãos de segurança sobre eventual
ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres,
crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, em
condomínios residenciais do Estado do Rio Grande do Sul .
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembleia
Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

