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DECRETO MUNICIPAL N°. 50, DE 02 DE JUNHO DE 2021.

“Dispõe sobre a alteração de dispositivo do Decreto Municipal 
n°. 49, de 02 de junho de 2021.”

A Prefeita Municipal da Estância Turística de São Luiz do 
Paraitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, 
em seu art. 69, inc. XXII;

Considerando que a Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro__Decreto-Lei n°. 4.657, de 04 de setembro de 1942__ , em seu art. Io., § 4o., reza que as “correções a
texto de lei em vigor, consideram-se lei nova”;

Considerando, também, que a Lei Federal Complementar n°. 98, de 26 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração das leis, giza no art. Io., parágrafo único: “As 
disposições desta Lei Complementar aplicam-se, no que couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação 
expedidos por órgão do Poder Executivo” (passim);

Decreta:

Art. Io - O art. 2o., caput, do Decreto Municipal n°. 49, de 02 de 
junho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o. As atividades empresariais e as de prestação de serviços, 
com atendimento presencial, poderão ser exercidas durante o período de 6 horas diárias, exceto os postos de 
gasolina e as farmácias que observarão o horário normal.”

publicação.
Art. 2°. Este Decreto começa a produzir efeitos na data de sua

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, em 02 de junho de 2021.

Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal da Estância 

Turística de São Luiz do Paraitinga

Certifico que o Texto do Decreto suso foi publicado no átrio do Pátio Municipal, consoante permissivo legal 
previsto na Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga, art. 74, § 2o., inc. I., na data de 02 de junho de
2021.
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