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DECRETO Nº 2.996, 

DE 29 DE JULHO DE 2022  

 

 

 

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO, DURANTE OS 

DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DE 

COLOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E 

OUTROS INSTRUMENTOS SIMILARES, PELOS 

EMPRESÁRIOS LOCAIS, NA PRAÇA DA 

BASÍLICA E EM SEU ENTORNO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas 

atribuições legais,  

Considerando o disposto no art. 124, § 5º da Lei Orgânica Municipal, o qual 

estabelece o uso de bens públicos por terceiros mediante concessão, permissão, autorização 

ou cessão, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado, 

bem como que a autorização poderá incidir sobre qualquer bem público, sendo feita por 

Decreto, para atividades ou usos específicos ou transitórios, pelo prazo máximo de 60 

(sessenta) dias; 

Considerando que a coloção de mesas, cadeiras e outros instrumentos 

similares, na Praça da Basílica e em seu entorno, trata-se de autorização de uso, realizada 

por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo municipal, aos empresários locais; 

Considerando o elevado número de pessoas que circulam na Praça da 

Basílica e em seu entorno, nos dias 05 e 06 de agosto, em virtude das celebrações 

religiosas ocorridas na Igreja da Basílica; 

Considerando que a colocação de mesas, cadeiras e outros instrumentos 

similares, prejudicará a movimentação de pessoas durante as celebrações religiosas, nos 

principais dias da Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape; 
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D E C R E T A: 

 

Art. 1º -  Fica vedada, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2022, a colocação de mesas, 

cadeiras e outros instrumentos similares, na Praça da Basílica e em seu entorno, para não 

prejudicar a realização de celebrações religiosas, o fluxo e a movimentação de pessoas no 

local. 

Parágrafo único – A restrição prevista no “caput” ocorrerá a partir das 16 horas até as 22 

horas, somente nos dias mencionados. 

Art. 2º – As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em sentido contrário.  

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – ESTÂNCIA BALNEÁRIA, 

DIA 29 DE JULHO DE 2022 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

 

 

 

 


