
 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 263 /2022 

 
EMENTA: Dispõe sobre o cancelamento da 
306ª Feira de Agosto da Vitória de Santo Antão 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, no uso 

das atribuições que lhe confere o inciso VII, do art. 45, da Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias, 
circunstância que ensejou significativo encharcamento do solo das instalações do Parque 
de Exposição Joaquim Rodrigues de Lira; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se preservar o bem estar, à saúde e à 
segurança tanto dos animais, como dos munícipes 

 
DECRETA: 

  
Art.1º-Fica cancelada a 306ª Feira de Animais agendada para o dia 6 de 

agosto de 2022, mantendo-se a tradicional feira de setembro, com 3 (três) dias de 
programação, em data a ser definida por este Poder Executivo; 
 

Art.2º-O presente édito administrativo não alcança a comercialização 
costumeiramente ocorrida no entorno do precitado Parque de Exposição Joaquim 
Rodrigues de Lira, no horário compreendido das 07:00 às 15:00h; 

 
Art.3º-Não será permitida a entrada de veículos, animais e pessoas nas 

dependências do destacado Parque de Exposição, nos dias 6 e 7 de agosto do fluente ano, 
além da armação de palco, utilização de som de qualquer espécie, paredões, apresentação 
de bandas e manifestações artísticas em todo o entorno do já referido logradouro; 
 

Art.4º-A inobservância ao disposto no presente Decreto sujeitará o infrator às 
penalidades previstas no art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo 
da responsabilização criminal do infrator, de acordo com o artigo 268 do Código Penal; 
 

Art.5º-O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação; 
 

Art.6º–Revogam-sem todas as disposições em contrário. 
 

Cidade da Vitória de Santo Antão, 5 de agosto de 2022. 
397 anos de fundação, 395 anos da Batalha das Tabocas. 

 
 
 

PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA 
Prefeito 
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