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Jeremoabo

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jos6 Gon€alves de Sa, 24 -Centro -Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102

DECRETO NO 046/2022.

``Disp6e sobre a proibicao de realizac~ao de eventos,

festas e similares no circuito dos festejos juninos, e d6
outras providencias."

0 CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO DA BAHIA,
DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas atribui€6es legais, e em
conformidade com a Lei Organica Municipal,

CONSIDERANDO a realiza€ao dos festejos juninos de 2022 neste Municipio, com
inicio no dia 19 de I.unho do corrente ano, data da tradicional Alvorada de

Jeremoabo,
CONSIDERANDO a importancia da organizacao do transito de veiculos e pessoas,
do tamanho da via pdblica, da quantidade de pessoas que circular5o durante todo
o evento, e demais peculiaridades,
D E C R E T A:

______

Art. 10 Fica terminantemente proibida, a partir do dia 18 de ].unho do ano em
curso, a realizacao de eventos, festas e similares com a utilizac5o de espaco
pdblico no circuito do S5o Joao no municipio de Jeremoabo.

§10 Esta proibi€ao dar-se-a no tempo de duracao necessario para a execucao do
feste].os ].uninos, cujo t6rmino ocorrera no dia 25 de ].unho.
§20 Ficam ressalvados da proibi€ao prevista no capuf os eventos oficiais, os
realizados em locais fechados, bern como aqueles previamente autorizados para o
desfile do ``Casamento do Matuto."

Art. 20 Quem descumprir o disposto no artigo 10 deste Decreto estara passivel de
aplica€5o de san€6es administrativas cabiveis.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposic6es em contr5rio.
GABINFTE DO PREFEITO, em 15 de ].unho de 2022.
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