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Prefeitura Municipal de
Santa Inês publica:
• Resolução Recomendada Nº 001/2021 11 De Novembro De 2021 Recomenda, ao Governo Municipal de Santa Inês – Bahia, adoção das
medidas necessárias que disciplinam o funcionamento dos quiosques do
Município.
• Resolução Recomendada Nº 002/2021 11 De Novembro De 2021 Recomenda, ao Governo Municipal de Santa Inês – Bahia, adoção das
medidas
necessárias
considerando
os
decretos
de
emergência/calamidade/doenças infecciosas virais do município e do
Governo do Estado da Bahia quanto a realização de eventos de grande
porte.
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Resolução Recomendada nº 001/2021
11 de Novembro de 2021

Recomenda, ao Governo Municipal
de Santa Inês – Bahia, adoção das
medidas
necessárias
que
disciplinam o funcionamento dos
quiosques do município.

O CONSELHO DA CIDADE DE SANTA INÊS (COMCIDSANTAINÊS),
no uso das suas atribuições, estabelecidas pela Lei Municipal nº 417/2010, de
06 de setembro de 2010, adota, mediante votação, e sua presidenta torna
pública a seguinte resolução de Plenário:

Art. 1º - Recomendar, ao Governo do Município de Santa Inês – Bahia
que proceda com um ato complementar, detalhando as Cláusulas nona,
décima e décima segunda do “Instrumento de Permissão precário de uso do
bem público”, na forma a seguir declarada:
I – Especificar o horário de utilização do som ao vivo ou outro,
principalmente nos finais de semana, sendo sugerido nos finais de semana das
20 às 00h;
II – Estabelecer um planejamento, com rotatividade, para uso do som ao
vivo nos finais de semana, evitando a poluição sonora;
III – Aplicar as sanções, em caso de descumprimento do estabelecido no
referido Instrumento de Permissão precário de uso do bem público, iniciar com
as advertências, multas e por fim a cassação da permissão concedida do bem;
IV – Assegurar a fiscalização eficiente e permanente para o
cumprimento das normas.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Norma Lúcia de Jesus Silva
Presidenta do COMCIDSANTAINÊS
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Resolução Recomendada nº 002/2021
11 de Novembro de 2021

Recomenda, ao Governo Municipal
de Santa Inês – Bahia, adoção das
medidas necessárias considerando
os
decretos
de
emergência/calamidade/doenças
infecciosas virais do município e do
Governo do Estado da Bahia quanto
a realização de eventos de grande
porte.

O CONSELHO DA CIDADE DE SANTA INÊS (COMCIDSANTAINÊS),
no uso das suas atribuições, estabelecidas pela Lei Municipal nº 417/2010, de
06 de setembro de 2010, adota, mediante votação, e sua presidenta torna
pública a seguinte resolução de Plenário:

Art. 1º - Recomendar, ao Governo do Município de Santa Inês – Bahia,
adoção das medidas necessárias, considerando os decretos de
emergência/calamidade/doenças infecciosas virais do município, bem como do
Governo do Estado quanto a realização de eventos de grande porte, na forma
a seguir declarada:
I – O município têm decretos de Emergência/Calamidade/doenças
infecciosas virais os quais esta plenária não recomenda a revogação, tendo em
vista o não atendimento integral dos afetados;
II – Considerando que a pandemia permanece e agora com novas
variantes do vírus e o Governo do Estado não autorizou eventos com mais de
1.100 participantes (Decreto Estadual Nº 20.704 de 11/09/2021);
III – Considerando a necessidade da estabilização da Covid-19, com a
redução dos índices de contaminação, sendo assim inviável, no momento, a
realização de grandes eventos no município;
IV – A Plenária do COMCIDSANTAINÊS recomenda a não realização de
eventos de grande porte no município.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Norma Lúcia de Jesus Silva
Presidenta do COMCIDSANTAINÊS
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