
ÍNDICE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ 2 ......................................................................................................................................................................... 

DECRETO N° 05 DE 09 DE MARÇO DE 2023 2 .................................................................................................................................................... 

AXIXá, SEXTA * 10 DE MARçO DE 2023 * ANO III * Nº 192
ISSN 2764-6904

1/3www.axixa.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ

DECRETO N° 05 DE 09 DE MARÇO DE 2023

“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS "
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AXIXÁ, ESTADO DO MARANHÃO, MARIA SÔNIA OLIVEIRA CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Munícipio, e:
CONSIDERANDO o aumento significativo da violência em nosso município;

CONSIDERANDO que grande parte dessa violência é causada pela disputa por território entre as facções criminosas;
CONSIDERANDO que as festas e eventos públicos têm se tonado alvos frequentes desses confrontos;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a segurança e a integridade física dos cidadãos axixaenses;
CONSIDERANDO que se faz necessário disciplinar a realização de eventos públicos e festas nesse período de insegurança por que passa a Região do
Munim;
 
DECRETA:
Art. 1° - Ficam suspensas na sua totalidade no período compreendido entre os dias 08 e 22 de janeiro de 2023, as festas e eventos públicos em
todo o território do município de Axixá/MA.
Parágrafo único – Entende-se por festas e eventos públicos aqueles realizados em espaço público ou particular, com finalidade lucrativa ou não, que
atraiam o público em geral, que comercializem venda de bebidas alcóolicas e outras afins.
a) Excetuam-se destas restrições de que trata o caput do Art. 1º. a realização de cultos religiosos, inaugurações do poder público, reuniões ou
sessões legislativas, reuniões familiares e outras sem fins lucrativos e sem a doação e/ou comercialização de bebidas alcóolicas.
Art. 2° - Os organizadores das festas e eventos que já tiverem sido autorizados pelo poder público deverão comunicar a suspensão imediatamente
aos órgãos competentes e providenciar a devolução do valor pago, caso tenha havido pagamento de taxas.
Art. 3° - Fica, também, estabelecido o horário máximo de funcionamento dos bares em todo o município de Axixá-MA, a partir da publicação deste
Decreto, das 08:00 às 22:00 horas.
Parágrafo Único. Entende-se por bares os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e não alcoólicas, com ou sem acompanhamentos.
Art. 4º - Fica também estabelecido que após o período de suspensão de que trata o art. 1º do presente Decreto, haverá apenas uma festa por final
de semana no âmbito do Município de Axixá, devendo os donos de estabelecimentos e promotores de eventos se agendarem na Secretaria
Municipal de Administração para as providências cabíveis, assim, como na Delegacia de Policia Civil para a concessão das respectivas licenças.
Parágrafo Único. Todos os estabelecimentos que comercializam bebidas alcóolicas e afins precisam apresentar seus alvarás de funcionamento na
Secretaria Municipal de Administração para revalidação e enquadramento aos novos horários e normas.

Art. 5° - A suspensão de que trata este decreto vigorará enquanto persistir a situação de insegurança causada pela disputa por território entre as
facções criminosas.
Art. 6° - O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará aos infratores as sanções previstas em lei, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
Art.7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Axixá/MA, 09 de março de 2023.
 
MARIA SÔNIA OLIVEIRA CAMPOS
Prefeita Municipal
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