
DECRETO Nº 1.780, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre o evento ‘’Natal 

Esperançar’’, e dá outras providências”. 

 

   

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins, Prefeita Municipal de Orindiúva, Estado de 

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

CONSIDERANDO as comemorações do ‘’Natal Esperançar’’, a serem 

realizadas nos dias 04, 11 e 18 de dezembro, com a expectativa de um 

número expressivo de público, constituído por moradores da cidade e de 

turistas da região; 

 

CONSIDERANDO que a dimensão do evento exige a adoção de medidas de 

segurança que assegurem a incolumidade de todas as pessoas envolvidas; 

 

CONSIDERANDO que a Polícia Militar do Estado de São Paulo e ainda, o 

convênio de atividade delegada firmado entre este Município e a Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, estarão montando dentro dos limites do 

Município, operação, em caráter excepcional, a fim de garantir a ordem e 

segurança nos dias do evento;  

 

  

  

 

  D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Na inauguração do ‘’Natal Esperançar’’, o funcionamento das 

atividades de comércio, assim como a circulação de pessoas e tráfego de 

veículos dentro do perímetro delimitado no Anexo I, estarão condicionados ao 

regramento estabelecido neste decreto. 

                      

Art. 2º - O funcionamento do comércio de acordo com o perímetro delimitado 

no artigo 1º deste decreto, nos dias 04, 11 e 18 de dezembro, fica sujeito às 

seguintes condições: 

 

 I – Nos dias estabelecidos neste decreto, fica proibida a circulação de 

veículos, inclusive para carga e descarga;  

 

II - A partir das 00:00 horas dos dias 04, 11 e 18 de dezembro, na área cercada 

pelo gradil, fica proibida a comercialização de bebidas em vasilhames de 

vidro, e a venda ou entrega de qualquer bem ou utensílio que possa ser 

utilizado como ‘’arma branca’’; 



III - Fica proibida a instalação de equipamentos (barracas, carrinhos, etc) que 

não sejam do comércio local e não tenha sido previamente habilitado para 

funcionamento no evento, bem como o exercício de comércio ambulante. 

 

IV - Nos dias especificados neste decreto, será obrigatória a apresentação de 

comprovante de Vacinação contra a COVID-19 para participação no evento. 

 

Art.3º - Na área delimitada por gradil, fica proibida a circulação de pessoas, 

portando caixas, coolers, isopor ou sacolas para acondicionamento de 

comidas e bebidas, bem como portando cadeiras, bancos ou objetos 

pontiagudos, vasilhames de vidros, ou qualquer outro bem ou utensílio que 

possa ser utilizado como ‘’arma branca’’. 

 

Art.4º - As medidas adotadas no presente decreto não eximem as pessoas 

envolvidas de cumprir os protocolos sanitários exigidos para controle da 

pandemia causada pela COVID-19. 

 

               

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

 

   

 

Orindiúva, 18 de novembro de 2021. 

 

 

      Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins 

       Prefeita Municipal 

 

                     Registrado nesta secretaria em data supra, afixado no Quadro de 

editais em seguida e publicado no Diário Oficial do Município. 

 

         

                                                                        Daiane Boina de Oliveira 

                Chefe de Gabinete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – MAPA NATAL ESPERANÇAR. 

 



 


