
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

 

 

DECRETO Nº:037/2022, DE 24 DE MAIO DE 2022. 

 

DISPÔE SOBRE A PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO 

DE FESTAS DANÇANTES, SHOWS, SERESTAS E 

SIMILARES, EM CASA DE SHOWS, BOATES, 

CLUBES, BARES E OUTROS DO GÊNERO, NOS 

DIAS 10, 11, 12, E 13 DE JUNHO DE 2022, 

REVOGA O DECRETO Nº: 028 DE 27 DE ABRIL 

DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Muaná, Estado do Pará, ÉDER 

AZEVEDO MAGALHÃES, no uso de suas atribuições do seu cargo e com 

respaldo no artigo 92, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal de Muaná, e 

 

CONSIDERANDO que nos dias 10, 11,12 e 13 de junho do corrente ano 

acontecerá o XXXIX Festival do Camarão de Muaná, Pará, na Praça do 
Camarão, que fica localizado ao lado da Praça 28 de Maio, nesta Cidade 

de Muaná; 
 

CONSIDERANDO que o evento reunirá grande aglomeração de pessoas, 
muitas vindas do interior do Município, bem como da Capital do Estado 
do Pará e de outras localidades;  

 
CONSIDERANDO que o Festival do Camarão é data festiva exclusiva do 

Município de Muaná de acordo com o artigo 1º da Lei 167 de 2010 e é 
proibido a realização de outros eventos nesse período de acordo com o 

Parágrafo Único do artigo 1º da Lei 167 de 2010; 
 
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública local garantir a 

segurança de todas as pessoas que participarão do evento, bem como dos 
que visitaram a Cidade de Muaná; 

 
CONSIDERANDO que o efetivo policial disponível em nosso município 

reúne poucos policiais lotados no destacamento local e devido ao 
tamanho do local do evento que compreenderá as Praças do Camarão 
como também a Praça 28 de Maio, será necessária que toda a guarnição 

policial esteja disponível para atender e prestar auxílio policial neste local 
durante os dias do evento, visando manter a ordem, a disciplina e, 

principalmente, garantir a segurança de todos os que frequentam aquele 
local;  
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CONSIDERANDO que contaremos com um efetivo policial e outros órgãos 

de segurança reduzido para fiscalizar toda a área urbana da Cidade de 
Muaná no período do Festival do Camarão; 

 
CONSIDERENDO que é função dos órgãos fiscalizadores proverem a 

segurança, tranquilidade e bem estar de todos que se encontrem no 
Município de Muaná; 
 

CONSIDERANDO que nos dias do Festival do Camarão serão oferecidos 
vários pontos de venda de comidas e bebidas no espaço onde ocorrerá o 

Festival do Camarão e  
 

CONSIDERANDO ser o Festival do Camarão é um evento festivo fixado 
por Lei Municipal. 
 
DECRETA: 

 

ART.1º. Fica expressamente proibida a realização de festas dançantes, 

shows, serestas ou similares em toda e qualquer sede dançante, casa de 

shows, clubes e outros do gênero, localizados na área da cidade de 

Muaná, Pará, da margem do Rio Muaná até o porto do Mocajatuba, a 

partir, das 00:00h do dia 10 de junho de 2022 até às 06:00 do dia 14 de 

junho de 2022. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Bares, quiosques e restaurantes poderão 

funcionar normalmente durante o dia, das 06:00 as 22:00 desde que 

respeitado o que dispõe o presente Decreto.  

 

 

ART. 2º.  Não será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas em 

garrafas e objetos de vidro em um raio de 200 metros dentro e no entorno 

do espaço que será realizado o Festival do Camarão. 

 

ART. 3º. É terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas 

em garrafas e objetos de vidro em um raio de 200 metros dentro e no 

entorno do evento onde será realizado o Festival do Camarão, bem como 

utensílios perfurantes e cortantes, que ponham em risco a integridade 

física das pessoas. 
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ART. 4º. É terminantemente proibida a venda, fornecimento, ou entrega 

a qualquer título a criança ou adolescente de produtos que possam 
causar dependência física e psíquica, inclusive bebidas alcoólicas e 

tabaco sob qualquer forma (cigarros, cigarrilhas, cachimbos, charutos 
e/ou congénere). 

ART. 5º. Menores de 16 anos somente poderão participar do Festival do 
Camarão até as 23:00h desde que acompanhados de seus pais ou 
responsável, devidamente munidos de documentos que comprovem a 

situação legal. Após esse horário, será avisado no palco do evento para 
que estes deixem as dependências do mesmo. 

ART. 6º.  Para os menores de idade que tenham entre 16 a 18 anos 
incompletos, após as 23:00h só será permitido a permanência ou entrada 

no evento mediante Termo de Responsabilidade que deverá ser entregue 
junto com documentação original com foto à organização do evento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O termo de responsabilidade acima descrito será 

disponibilizado com antecedência pela organização do evento na venda 
do ingresso para o sábado e para os demais dias será disponibilizado nas 

mídias sociais do evento. 

Art. 7º. É necessário a apresentação da Carteira de Vacinação para 

adentrar as dependências do Festival do Camarão. 

ART. 8º. O descumprimento das determinações constantes no presente 
Decreto acarretará, ao infrator, a aplicação de multa, correspondente à 

30 (trinta) vezes a Unidade Padrão Fiscal (UFM) do Município de Muaná, 
Pará, sem prejuízo das sanções Cíveis, Penais e Administrativas, se for o 

caso. 

ART. 9º.  Revoga-se o Decreto 028/2022 de 27 de abril de 2022, bem 

como qualquer disposição em contrário. 

              Dê-se Ciência, Registra-se, Publique-se e Cumpra-se. 
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