
GÂMARA MUNICIPAL DE RIO OQAflDE DA SERgA 
CSTADO DE SÄO PAULO

LEI MUNICIPAL N.° 2.402, DE 30 DE JUNHO DE 2021

“Institui como atividade essencial o
funcionamento dos estabelecimentos de
prestaçao de serviços de educaçao fí�sica, piiblicos
ou privados, como forma de prevenir doenças
fí�sicas e mentais,  a pratica da  atividade  fí�sica e
do exercí�cio fí�sico como  essenciais para a sau� de
da popu1açao no municipio de Rio Grande da
Serra.”

Vereador Charles David Faustino Fiimagalli, Presidente da
Ca' mara Municipal de Rio Grande da Serra, u  sando das atribuiço) es que lhe   sao
conferidas pelos §§  l°,  3º e 7º do artigo 44 da Lei Orga3 nica Municipal,  faz saber que
a Ca3mara Municipal aprovou e eu  prornulgo  a  seguinte Lei,  cujo Projeto e�  de  autoria
do Vereador Raimundo Ramos dos Santos.

Artigo lº - Fica instituí�da a pratica de atividades fí�sicas,
orientadas por  profissionais  da Educaça) o  Fí�sica, como essenciais  para saude da
popu1açao e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestaçao de serviços
de educaçao fí�sica publicos ou privados como forma de prevenir doenças fí�sicas e
mentais.

§ 1° - Ficam estabelecidas como atividades essenciais as
academias de ginastica, musculaçao, nataçao,    hidrogina' stica,    artes    marciais  ,
escolas de esportes  e demais  modalidades, inclusive em  perí�odo de calamidade
publica decorrente de pandemias.

§ 2º - Poderñ haver limitaçño do numero de pessoas no
estabelecimento, devendo ser adotadas as medidas sanitarias e protocolos
estabelecidos pelas  autoridades e  obedecido o  distanciarnento  social, objetivando
impedir a propagaçao de doenças.

Artígo 2º - As despesas decorrentes da execuçao desta lei
correrao por conta das dotações orçamentárias prõprias, suplementadas se
necessário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Ca3mara Municipal de Rio  Grande da Serra, 30 de  junho de 
2021 — 57º Ano de Emancipaçn) o Politico-A mi istrativa do Municipio.

Vereador Charles M austino Fiimagalli

Publicado no Quadro de Edit s da Ca3mara, na mesma data.
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Diga Nâo as Drogas!


