
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  
AV.  PRESIDENTE VARGAS, No 157, - CENTRO —  TEL:  (27) 3258-4713 
CEP: 29680-000 — JOAO NEIVA — ES — CNP3: 31.776.479/0001-86 

DECRETO No 7.230, de 14 de fevereiro de 2020. 

eT02,0 

CSL- 
0 Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espirito Santo, 

no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o VI do  art.  61 da Lei 
Orgânica Municipal, e, 

Considerando a tradição dos desfiles de blocos carnavalescos de 
rua que ocorrem no Município de João Neiva no sábado que antecede o inicio do 
carnaval nacional; 

Considerando que blocos carnavalescos de rua, a exemplo do 
Bloco Carnavalesco Saulo Sarcinelli (As Virgens do Real), tratam-se de 
manifestações populares voluntárias de característica festiva, cultural, recreativa 
e de entretenimento e tradição; 

Considerando as orientações da Politicia Militar do 50  Batalhão da 
2a Companhia, e a necessidade de garantir a manutenção da ordem e segurança 
pública, permitindo aos moradores e foliões um momento de lazer saudável, 
convivência pacifica, bem estar social com qualidade de vida; 

DECRETA:  

Art.  1°. Fica proibido o uso de som fixo, som automotivo ou carro 
de som a um raio de 1 Km (um quilômetro) do intinerário percorrido pelo Bloco 
Carnavalesco Saulo Sarcinelli (As Virgens do Real), no Município de João Neiva, 
entre o horário de 15h do sábado, dia 15/02/2020, e 08h do domingo, dia 
16/02/2020, inclusive nas garagens das residências. 

Parágrafo único. Durante o período e intinerário descrito no 
caput deste artigo, somente será permitido som fixo, som automotivo ou carro 
de som que for designado para acompanhar o Bloco Carnavalesco Saulo 
Sarcinelli (As Virgens do Real) e o bloco promovido pela Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Juventude e Esporte (Semuc), denominado "Fraldinhas do 
Real".  

Art.  2°. Fica proibida a venda ou comércio, inclusive por 
ambulantes, bem como o uso, porte ou posse de bebidas alcoólicas ou não, 
envasadas ou contidas em quaisquer vasilhames de vidro, a um raio de 1 Km do 
itinerário percorrido pelo Bloco Carnavalesco Saulo Sarcinelli (As Virgens do 
Real) no Município de João Neiva, entre o horário de 15h do sábado, dia 
15/02/2020, e 08h do domingo, dia 16/02/2020.  

Art.  3°. Fica proibida a venda ou comércio, inclusive por 
ambulantes, bem como o uso, porte ou posse de fogos de artificio ou quaisquer 
dispositivos que contenham pólvora ou substância explosiva a um raio de 1 Km 
(um quilômetro) do itinerário percorrido pelo Bloco Carnavalesco Saulo Sarcinelli 
(As Virgens do Real), entre o horário de 15h do sábado, dia 15/02/2020 e 8h do 
domingo, dia 16/02/2020. 
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Parágrafo único. Somente será permitido o uso de fogos de 
artificio, durante o período e itinerário descrito no caput deste artigo, pelo Bloco 
Carnavalesco Saulo Sarcinelli (As Virgens do Real), para anunciar a saída do 
referido bloco.  

Art.  4°. Para efeitos do presente Decreto, o itinerário percorrido 
pelo Bloco Carnavalesco Saulo Sarcinelli (As Virgens do Real) compreende toda a 
extensão da Avenida Presidente Vargas, o trecho da Avenida Brasil, 
compreendido entre sua congruência com a Avenida Presidente Vargas até a 
Praga do Gadioli, toda a extensão da Rua Tabelião Alfredo Almeida, o trecho da 
Rua  Negri  Orestes, compreendido entre a sua congruência com a Avenida 
Presidente Vargas e a congruência com a Rua  Dr.  Mauro Mattos Pereira, e toda a 
extensão da Rua  Dr.  Mauro Mattos Pereira.  

Art.  5°. 0 cumprimento das imposições do presente Decreto 
ficará a cargo dos órgãos competentes para manutenção da ordem pública no 
Município. 

Parágrafo único. As Autoridades Policiais Civil e Militar poderão 
atuar de maneira a garantir o fiel cumprimento deste Decreto.  

Art.  6°. Aquele que descumprir o presente Decreto estará 
cometendo crime de desobediência  (art.  330 do Código Penal Brasileiro), 
sujeitando-se a aplicação da Lei Penal.  

Art.  7°. Para que ninguém possa alegar ignorância acerca do 
presente Decreto, será afixanda cópia deste em locais de fácil acesso ao público. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais que 
comercializam bebidas alcoólicas ou não, envasadas ou contidas em quaisquer 
vasilhames de vidro, localizados até um raio de 1 Km do itinerário percorrido 
pelo Bloco Carnavalesco Saulo Sarcinelli (As Virgens do Real) no Município de 
João Neiva, ficam obrigados a fixar e expor cópias do presente Decreto em local 
de fácil acesso ao público, no período de 14/02/2020 a 16/02/2020. 

Art.  8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 14 de fevereiro 
de 2020. 

' 

f r  Jos 	Gera  Ido  Barcellos  
Prefeito Municipal em Exercício 

Registrado e publicado, em 14 de fevereiro de 2020. 

Carla  Carrara  Nascimentb 
Chefe de Gabinete 
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