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Decretos

DECRETO Nº 002/2020, DE 14 de JANEIRO DE 2020.

Regulamenta as ações da Administração
Pública e organiza as atividades durante o
Festival de Cultura de Santa Inês/BA, e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPÍO DE SANTA INÊS, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, e ainda:

CONSIDERANDO que será comemorada, no âmbito do Município de
Santa Inês, o tradicional Festival de Cultura, com a realização da “Lavagem”, e de
shows, caracterizado como importante evento cultural;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ações e administrar as
vias públicas para viabilizar o supramencionado evento com a devida segurança,
inerente ao seu porte, bem como manter a boa fluidez do trânsito local;

CONSIDERANDO que compete ao Município legislar sobre assuntos
de interesse local, nos termos do inciso I do artigo 30 da Constituição Federal, além
de organizar, promover, controlar e fiscalizar o trânsito e o serviço de transporte
de cargas dentro do seu território, nos termos do inciso VI do artigo 65 da Lei
Orgânica do Município de Santa Inês;

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar os fluxos de
pedestres com o de veículos, tais como, carro pipa, trio elétrico e afins com
sonorização ou qualquer outro tipo de alto falante, no cortejo da “Lavagem” e
durante o período que compreende o Festival de Cultura do Vale do Jiquiriçá;
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CONSDERANDO a necessidade de garantir aos cidadãos segurança e
comodidade no cortejo da “Lavagem”, bem como a necessidade de resgatar a
origem das manifestações culturais do Município de Santa Inês, sendo o Festival de
Cultura o maior evento artístico-cultural desta municipalidade, e festejo de grande
valia para a cultura local,

CONSIDERANDO ser dever do Chefe do Poder Executivo deste
Município tomar as medidas preventivas cabíveis, de ordem pública, nas vias
públicas do circuito do Festival de Cultura de Santa Inês, e de seu entorno,

CONSIDERANDO o quanto previsto na Lei Municipal nº 363 de 10 de
novembro de 2006, no tocante à proibição de comercialização de bebidas em
garrafa de vidro e assemelhados em eventos, festas e comícios,

DECRETA:

Art. 1º - Fica PROIBIDO o tráfego de motocicletas, veículos, e afins
que não tenha a devida autorização da comissão organizadora do referido festival,
no circuito do Festival de Cultura e no local onde se realizará a “Lavagem”, nos dias
16, 17, 18, 19, 20 e 21 de janeiro de 2020.

Art. 2º - Fica PROIBIDO o tráfego de trios elétricos e afins com
sonorização ou qualquer outro tipo de alto falante, bem como carro pipa que não
tenha a devida autorização da comissão organizadora do referido festival no
município no dia da “Lavagem”.
Art. 3º - Excetuam-se, quanto ao disposto no artigo 1º, os veículos
em serviço de urgência, nos termos do artigo 29, inciso VII do Código de Trânsito
Brasileiro, os caminhões destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de
polícia, os de fiscalização e operação de transito e ambulâncias, devidamente
identificados.
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Art. 4º - Fica PROIBIDA a permanência de veículos não autorizados
no circuito do Festival de Cultura a partir das 19:00h, até 8:00h do dia seguinte,
bem como a permanência de veículos não autorizados, nos dias e no local que será
realizada a “Lavagem”, salvo as exceções previstas neste decreto.
Art. 5º - Fica PROIBIDO qualquer tipo de manifestação político
partidária durante o Festival, bem como no cortejo da “Lavagem”, tais como,
distribuição de brindes, camisas e outros objetos que conotem manifestação
político partidária, e que não tenham relação com o evento.
Art. 6º - Fica PROIBIDO a comercialização por ambulantes (não
autorizados) no entorno do circuito do Festival de Cultura do dia 16 a 21 de janeiro
de 2020.

Art. 7º - Fica PROIBIDA, na forma da Lei Municipal nº 363/2006, a
comercialização de bebidas em garrafas de vidro e assemelhados nos dias de
realização do Festival da Cultura de 2020 no Município de Santa Inês/BA, no
entorno e dentro do espaço destinado ao evento.
Art. 8º - Fica autorizada a Polícia Militar, com o apoio da Guarda
Municipal, a fiscalização do cumprimento deste Decreto, principalmente no tocante
aos artigos 6º e 7º acima estabelecidos.
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 14 de janeiro de 2020.
Hérmeson Novaes Eloi
Prefeito
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