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DECRETO MUNICIPAL 011, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
“DISCIPLINA O DESFILE DAS 
ESCOLAS E BLOCOS 
CARNAVALESCOS, O TRAFÉGO 
DEVEÍCULOS AUTOMOTORES E 
BICICLETAS, ALÉM DO COMÉRCIO 
FORMAL E INFORMAL DURANTE
 O CARNAVAL DE 2023, DO 
MUNICÍPIO DE MUANÁ, ESTADO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Muaná, EDER AZEVEDO 

MAGALHÃES, no uso de suas atribuições por Lei e em correspondência 

com o artigo 92, inciso IX e XIV, da Lei Orgânica Municipal de Muaná: 

 

CONSIDERANDO: a necessidade de disciplinar o comércio formal e 

informal da cidade de Muaná, durante a realização do CARNAVAL 2023 

de Muaná; 

CONSIDERANDO: a realização no período de 20 E 21 de Fevereiro de 

2023, no Município de Muaná, Pará, do CARNAVAL 2023; 

CONSIDERANDO: a necessidade de ser disciplinado o tráfego de carros, 

motos e bicicletas no entorno das Praças do Camarão e Praça 28 de Maio, 

onde realizarão as programações artísticas e culturais do CARNAVAL DE 

2023 de Muaná. 

 

DECRETA: 
 

Art.1º- Fica proibido o tráfego de quaisquer veículos automotores e 

bicicletas, no horário de apresentação dos blocos no entorno das Praças 

do Camarão e Praça 28 de Maio, bem como em suas transversais, em 
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razão da realização dos eventos artístico e culturais alusivos ao 

CARNAVAL 2023 de Muaná, Pará. 

 
Art.2º- Só será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas no 

circuito oficial do CARNAMUANÁ, que se realizará no entorno da praça 

do Camarão pela organização do evento. 

Art. 3º- Fica proibida a utilização de garrafas e copos de vidro, bem como 

quaisquer outros materiais que possam colocar em risco a segurança e 

integridade dos participantes nos dias 20 e 21 de Fevereiro do ano de 

2023, no entorno das Praças 28 de Maio e Praça do Camarão, bem como 

em suas ruas transversais no horário de realização do CARNAMUANÁ.  

Art.4º-  É expressamente proibida a venda às crianças ou adolescentes 

de bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda por utilização indevida; Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, art.81, incisos II e III); 

Art. 5º-  A Guarda Municipal de Muaná juntamente com outros Órgãos 

de Segurança Pública irão Fiscalizar e Controlar o acesso de Pessoas e  

Bebidas Alcoólicas no entorno do CARNAMUANÁ, com objetivo se 

proteger a segurança e integridade dos participantes.   

Art.6º- Só poderão desfilar nas ruas interditadas e definidas pelo Poder 

Público Municipal para a realização da programação oficial do 

CARNAVAL 2023 as agremiações e blocos carnavalescos previamente 

cadastrados pela Prefeitura Municipal de Muaná. 

Art.7º- Os Blocos e Agremiações que não estiverem cadastrados no 

circuito oficial deverão comunicar a Prefeitura sobre o trajeto e horário 
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dos mesmos, para que os Órgãos de Segurança possam organizar e 

garantir a segurança de todos os participantes. 

 Art.8º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se a Cumpra-se 

 

                           Município de Muaná, Pará, em 06 de Fevereiro de 2023. 
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