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Lauro de Freitas

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.061, DE 26 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a organização dos eventos em comemoração
à Emancipação de Lauro de Freitas, a Autorização
Especial Precária para o comércio ambulante em
logradouros públicos do Município de Lauro de Freitas,
exclusivamente durante o mencionado evento e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a organização do evento;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança dos munícipes que
participarão do evento;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do comércio informal no
percurso e locais do evento,

DECRETA:
Art. 1º A Emancipação de Lauro de Freitas será comemorada através de eventos,
cortejos, manifestações populares, políticas e musicais, nos dias 30 e 31 de julho de 2022.
Art. 2º Os trajetos dos cortejos são aqueles dispostos no Anexos I e II deste Decreto.
Art. 3º No dia 30 de julho de 2022 ocorrerão os cortejos cívico e cultural, com início
às 14h e termino às 17h:30m, com percurso indicado no Anexo I, além dos shows na Praça da
Matriz das 18h às 03h.
§1º No cortejo será vedada a utilização de qualquer meio de produção sonora (trios,
carros de som, paredão, caixas de som, ou qualquer item com potencial sonoro).
§2º Excepcionalmente, a Secretaria Municipal de Cultura poderá utilizar ou autorizar
o uso de meio de produção sonora de baixo impacto.
Art. 4º No dia 31 de julho de 2022 as atividades serão iniciadas pela Missa na Igreja
da Matriz, às 10h; arrastão cultural, com saída às 13h, e, por fim, com o desfile dos partidos e
das agremiações políticas, a partir das 14h, com percurso indicado no Anexo II.
§1º Será vedada a produção sonora acima dos limites definidos em lei.
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§2º Os interessados em participar do cortejo deverão, necessariamente, requerer o
Alvará de Autorização para Evento em Área Pública, exclusivamente, junto à Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo - SEDUR,
através do link https://solosweb.laurodefreitas.ba.gov.br/servico.jsf?servico=19.
§3º Os autorizados a participar do cortejo deverão apresentar o Alvará de Autorização
para o Evento à Secretaria Municipal de Cultura até às 14hs do dia 29 de julho, que definirá a
ordem em que eles se apresentarão.
Art. 5º Todo o evento será licenciado através de alvará concedido à Secretaria
Municipal de Cultura a quem incumbirá a gestão dos espaços, organização logística dos
autorizados, além da ordem de saída dos participantes dos cortejos do dia 30 e 31 de julho de
2022.
Art. 6º Fica criada e disciplinada a Autorização Especial Precária para o desempenho
da atividade ambulantes em logradouro público durante as comemorações da Emancipação de
Lauro de Freitas, nos dias 30 e 31 de julho de 2022.
§1º Entende-se como atividade ambulante a desempenhada de modo móvel, não fixo,
sendo vedada a atividade de modo fixo/estacionário impedindo a atuações dos demais
licenciados.
§2º O protocolo do requerimento se dará na Central de Atendimento – CAT da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Uso e Ocupação do Solo – SEDUR, nos
dias 27 e 28 de julho, das 8h às 17h, sendo necessária a apresentação de:
I – documento de identificação com foto (original ou cópia autenticada);
II – comprovante de vacinação;
III – comprovante de residência, em nome do requerente, esposo, ascendente ou
descendente;
IV – CPF.
§3º A lista com os aprovados será divulgada até o dia 29/07.
§4º O desempenho das atividades, reguladas neste Decreto, somente ocorrerá, nos
locais designados no Anexo I e Anexo II.
§5º Não será permitido o desempenho da atividade comercial informal e/ou
evento/cortejo não autorizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenado do Uso do Solo na área
destacada no Anexo I e Anexo II.
§6º Os eventos realizados dentro do circuito serão aqueles programados pela SECULT
– Secretaria Municipal de Cultura.
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Art. 7º A fiscalização do evento será realizada por força tarefa de Fiscais Municipais
designados pela SEDUR, SETTOP, SEMARH e SMSP.
Art. 8º Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Lauro de Freitas, 26 de julho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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ANEXO I – DECRETO MUNICIPAL Nº 5.061, DE 26 DE JULHO DE 2022
PERCURSO – DIA 30 DE JULHO DE 2022
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ANEXO II – DECRETO MUNICIPAL Nº 5.061, DE 26 DE JULHO DE 2022
PERCURSO – DIA 31 DE JULHO DE 2022
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