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DECRETO N." 033/2019, DE 07 DE AGOSTO DE 2019. 

Regulamenta as festividades do 61° 
Aniversário de Cocos, e  di  outras 
providencias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE COCOS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica deste Município de Cocos, de 05 de abril de 1990, e 

Considerando o Código de Posturas Municipal; 

Considerando que o Município pode eventualmente interferir na regulamentação e 
fiscalização do trânsito de veiculo automotor, ou não; 

Considerando a realização da festa da cidade de Cocos em comemoração aos festejos 
comemorativos do aniversário de emancipação  politico  e administrativa do município; 

Considerando que o trafego de veículos neste período intensifica nas imediações do circuito 
oficial do evento; 

Considerando que os veículos que geralmente circulam nestas proximidades costumam 
elevar o volume de som em desalinho com o Código Nacional de Trânsito e Resoluções do 
CONTRAN; 

Considerando a necessidade de se regulamentar os horários de saída e chegada dos Blocos 
COKO LOKO, e do BLOCO DO POVAO, bem como a dispersão dos foliões; 

DECRETA:  

Art.  1°. Não será permitida a permanência e sonorização de veículos de qualquer natureza, 
no circuito oficial do evento e nas ruas adjacentes. 

Parágrafo Único. 0 trajeto dos blocos será no circuito da festa e nas ruas adjacentes, 
conforme mapa em anexo.  

Art.  2°. Não será permitida a utilização de som nas barracas instaladas no circuito da festa, 
exceto a sonorização oficial proporcionada pelo município. 
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Parágrafo único: A não observância do disposto no 'cape deste artigo implicará na 
cassação do alvará e confisco da aparelhagem pela guarda municipal ou apreensão pela Policia 
Militar, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.  

Art.  3°. Não  sera  permitida a realização de eventos particulares no percurso utilizado pelos 
blocos no período das festividades em comemoração ao aniversário da cidade, salvo eventos 
autorizados pela Municipalidade.  

Art.  4°. Fica expressamente proibido estacionar qualquer tipo de veiculo na Rua Bardo do 
Rio Branco, especificamente entre a Praga Palmerinda Viana e Rua Bulcão Viana no período das 
festividades;  

Art.  5°. Fica proibida a comercialização de produtos de qualquer natureza no circuito da 
festa com o uso de estruturas móveis adaptadas ou engatadas em veículos automotores de qualquer 
porte (motocicletas, veículos de passeios,  pick-ups  ou similares).  

Art.  5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 07 de agosto de 1 19 

Marcelo de So a Emerenciano  
Prefeito  unicipal 
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ANEXO 01 

Assunto: Mapa do Trajeto 

MAPA TRAJETO 

Atenciosamente, 

Rodrigo de Oliveira Bandeira 
Engenheiro Civil 
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