
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAREMA
ESTADo Or sÃo PAULo

Oficio no. 03112.021

Ibirarema, 19 de março de2,021.

A sua Excelência o Seúor
PTEfEitO JOSE BENEDITO CAMACHO
Prefeitura Municipal
IBIRAREMA / SP.

Assunto: Envio da Lei Municipal de número 2.390 de 19 de março de 2.021..

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal;

Ao grato prazer de cumprimentá-lo, através do presente,
em anexo, envio uma via autêntica da Lei Municipal de número 2.390 de L9 de
março de 2,021, que foi promulgada pela Presidência daMesa Diretora da Càmara
Municipal nos termos do artigo 27, § 7o dalei Orgânica do Município de Ibirarema,
para constar dos arquivos da Prefeitura Municipal, e, tomar as providências que
entender necessárias.

Sem mais para o momento, agradego a atenção e aproveito
o ensejo para reiterar-lhe meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosar-nente,

Silvânia Br
President 'da Mesa Diret Municipal
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CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAREMA
ESIADO DE SÃO PAULO

Lei n. 2.390 de 19 de murço de 2,021

,,RECONHECE COMO ESSENCIAIS PARA A
POPULAÇÃO DE IBIRAREMA, ATIVIDADES
REALIZADAS EM ÂMBITO MUNICIPAL, E »Á OATNES
PROVIDÊNCIAS",

A Prcsidente da Câmara Municipal de lbirarema,

"Faço saber qlte a câmara Municipal de lbirarema manteve e
eu promLtlgo, n.os termos clo artigo 27, § 7o da Lei Orgâníca do Município, promulgo
a seguinte Lei:"

Art. 1" - Ficam reconhecidas no Município de Ibirarema como
essenciais para a população, as seguintes atividades:

I - acaclemias;
Il - comércio varejista;
III - bares e restaurantes;
IV - salões debeleza, cabeleireiros, barbearias e manicures;
V - praças de alirr-rentação;
vI - escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil,

imobiliário, con'etagem de seguro e empresas de tecnologia;
VII - esportes que disputem campeonatos municipais;
VIII - Poder Legislativo, e;
IX - Igrejas.

Parágrafo único os locais públicos e estabelecimentos
privados que se enquadrarn ao clisposto nesta Lei, deverão seguir norÍnas sanitárias
e protocolos de saúcle vigcntes.

Art.2o - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de clotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3u - Ilsta lei cntrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4'- Revogam-se as disposições em contrário.

Cârnara Municipal de lbirareÍra, em 19 de maÍço de2.021.
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CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO
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