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DECRETO Nº 0240/2021 

Em, 15 de outubro de 2021. 
 

Decreta medidas temporárias para 
ampliação de área de lazer, com a 
finalidade de proporcionar mais 
segurança para a população. 

 
    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais,  
          

   DECRETA: 
 

    Art. 1º - Fica determinado que aos finais de semana, nos dias (sexta, sábado, 
domingo e feriados), ficará fechado as ruas no entorno da Praça Santa Terezinha (praça verde) sendo  
proibido a permanência, circulação e estacionamento de veículos dentro da área delimitada. 

Nos dias e horários compreendidos:  
 

- Rua Algemir Vieira Escouto ( da Rua Julio de castilhos até a rua José Feliciano carrinho); 
            Das 18 horas na sexta-feira até 06 horas da manhã da segunda feira. 
 

- Rua : Julho de Castilhos (da Rua Algemir Vieira Escouto até a rua José Feliciano Carrinho) 
           Das 20 horas na sexta-feira até 06 horas da manhã de sábado; 
           Das 20 horas no sábado até 06 horas da manhã de segunda-feira; 

 
Rua: José Feliciano Carrinho: (do trecho compreendido da Rua Algemir Vieira  Escouto – Em 

frente ao Posto São Luís até a Rua Julio de Castilhos); 
Das 20 horas na sexta-feira até 06 horas da manhã de sábado; 
Das 20 horas no sábado até 06 horas da manhã de segunda-feira; 

                                    
                                    Art. 2º - Somente será permitido a entrada na área delimitada de veículos de 
moradores residentes do local. 

 
                                   Art. 3º - O não cumprimento das referidas normas estabelecidas, estará sujeito as 
sanções previstas na legislação em vigor. 
 
                                  Art. 4º - Em anexo o mapa de delimitação do perímetro; 
 
   
    Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 
 
        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                                                                             Em,  15 de Outubro de 2021.  
 
 
 
                                                                               DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                      Prefeito Municipal 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 15 de outubro de 2021. 
 
 
 
       VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 


