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DECRETO Nº 6.474 
Dispõe sobre a proibição de comercialização e porte de 
bebidas em recipiente de vidro durante a realização do 
evento Bike Fest e dá outras providências. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos 
incisos IX, XII e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que compete a Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura a incrementação do Turismo no Município, através da realização e 
captação de Eventos que propiciem o entretenimento e o lazer; considerando a realização do evento 
denominado de “Bike Fest”, no período de 26/05/2017 à 28/05/2017, com a estimativa de público de 
aproximadamente 1500 (mil e quinhentas) pessoas, dentre crianças, jovens e adultos; considerando a 
necessidade de garantir a ordem, a segurança e a integridade física do público presente, durante a 
realização do referido evento; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo dispor sobre o 
funcionamento e a organização da Administração Pública; 
 
 

DECRETA: 
 

Art.1º. Fica proibida a comercialização e o porte de quaisquer bebidas em recipiente de vidro 
durante a realização do evento denominado “Bike Fest”, no período de 26/05/2017 à 28/05/2015, no 
Estacionamento do Parque das Águas e seus respectivos arredores. 
 

Parágrafo Único – Nos estabelecimentos comerciais localizados no Calçadão Rui Garcia 
Machado, Avenida Comendador Costa, Rua Dr. Cel. Ferraz, Av. Dr. Getúlio Vargas e Rua 
Wenceslau Braz, será permitida a comercialização de bebidas em recipiente de vidro aos seus 
clientes, ficando restrito o seu porte no interior do estabelecimento. 
 

Art.2º. É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) 
anos. 
 

Art.3º. Fica vedado o comércio de ambulante e a execução de som automotivo nos arredores 
do bem público mencionado no Artigo 1º, deste Decreto. 
 

Art.4º. O cumprimento do estabelecido neste Decreto ficará sob a responsabilidade dos 
órgãos pertinentes do Poder Executivo Municipal, conjuntamente com os Órgãos de Defesa Pública. 

 
Art.5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de maio de 2017. 
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