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DECRETO Nº 5.824 
Dispõe sobre a proibição da comercialização e utilização 
de serpentinas e lança-confetes com composição 
metálica ou qualquer outro material condutor de 
eletricidade durante o Carnaval Folia das Águas/2016 e 
contém outras providências. 

 
 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições constantes do IX, do art. 90, 
ambos da Lei Orgânica do Município – LOM; considerando a ocorrência de acidentes 
envolvendo serpentinas e lança-confetes que utilizam em sua composição materiais metálicos, 
potentes condutores de eletricidade, como o ocorrido na cidade de Bandeira do Sul/MG, que 
ocasionou a morte de inúmeras pessoas; considerando que cabe ao Prefeito Municipal a 
implementação de medidas que possam garantir a organização, a ordem e principalmente a 
segurança dos foliões durante as festividades do Carnaval Folia das Águas/2016; 

 
    

DECRETA: 
 

 
Art.1º Fica terminantemente proibida a venda por parte dos estabelecimentos comerciais e 
vendedores ambulantes, bem como a utilização por parte dos foliões, de serpentinas e lança-
confetes cujos componentes de fabricação sejam metálicos ou de qualquer outro material condutor 
de eletricidade, durante o Carnaval Folia das Águas/2016. 

 
Art.2º Caberá a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana da Prefeitura Municipal de São 
Lourenço, a notificação de todos os estabelecimentos comerciais e de vendedores ambulantes com 
relação aos termos do presente Decreto, bem como ao PROCON Municipal a fiscalização do 
mercado de consumo, para cumprir as decisões constantes deste Decreto, com a finalidade de 
reprimir possíveis abusos cometidos contra os consumidores.  
 
Art. 3º Os Órgãos de Segurança Pública deverão intervir junto aos foliões, detectada a presença da 
citada serpentina e do lança-confetes, visando garantir a máxima segurança durante as 
festividades. 
 
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de janeiro de 2016. 
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Prefeito Municipal 
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Diretor Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão 
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