
DECRETO Nº 1.190/2014, 24 DE ABRIL DE 2014

Disciplina o uso das águas do Lago São
Bernardo.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco De Paula, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

 Não é permitida a prática de banho e natação, excetuando-se as competições
esportivas que venham a ser realizadas com a autorização da Administração Municipal.

 Fica permitida a pesca no Lago São Bernardo na quinta e sexta-feira santa, das
6h00min às 20h00min, mediante o cumprimento das seguintes exigências:

I - Serão permitidas atividades de pesca com caniço;

II - Será vedado o uso de redes ou equipamentos similares para pesca;

III - Não será permitido o uso de qualquer tipo de embarcação nas águas do Lago São
Bernardo;

IV - Será proibido o uso de artefatos explosivos.

 Não é permitida a utilização de embarcações movidas a motores de combustão
interna, incluindo jet skys e similares.

 Fica autorizada a utilização de embarcações movidas por motores elétricos, vela e
ou remo;

Parágrafo único. A autorização explicitada no Art. 4º fica condicionada à utilização
obrigatória dos equipamentos de segurança específicos para cada situação (coletes salva-
vidas, bóias e outros).

 As situações não previstas no presente Decreto serão regulamentadas pela
Administração Municipal à medida que se fizerem necessárias.

 Ficam revogados os Decretos Municipais nº  1824, de 15 de junho de 1997 e o nº
 766, de 12 de janeiro de 2011.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de São Francisco de Paula, 24 de abril de 2014.

Antonio Juarez Hampel Schlichting
Prefeito
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Registre-se e publique-se

Marcos Davi Kirsch
Secretário de Administração
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