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DECRETO Nº 141, DE 19 DE JUNHO DE 2017. 

 

 

Dispõe sobre a adoção de medidas de 

prevenção com o objetivo de evitar 

situações de perigo à integridade física 

dos cidadãos durante o “8º São João do 

Jacarezinho”, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IUIU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais, e. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas de prevenção com o objetivo de 

evitar situações de perigo à integridade física dos cidadãos nas vias públicas em que será 

realizado o “8º São João do Jacarezinho”, nos dias 24 e 25 de junho de 2017; 

 

CONSIDERANDO que a comercialização de bebidas em embalagens de vidro poderá causar 

lesões corporais e situações de perigo aos cidadãos por aqueles que eventualmente venham 

a exceder o consumo de bebidas alcoólicas; 

 

D E C R E T A : 

   

Art. 1º - Fica proibida a comercialização de bebidas em geral, engarrafadas em embalagens 

de vidro, notadamente, cervejas, sucos e refrigerantes nas vias públicas em que será realizado 

o “8º São João do Jacarezinho”, durante os dias 24 e 25 de junho de 2017;  

 

§1º. As proibições do caput se aplicam aos vendedores ambulantes, às barracas e aos 

estabelecimentos comerciais localizados nas vias públicas em que será realizado o “8º São 

João do Jacarezinho”.  

 

§2º. Os estabelecimentos como bares e similares instalados de forma definitiva, localizados 

no circuito do evento, poderão comercializar bebidas envasadas em embalagens de vidro, 

bem como servir aos seus consumidores em copos de vidro, desde que a referida 

comercialização ocorra única e exclusivamente dentro das dependências do estabelecimento 

e sob sua responsabilidade, devendo o proprietário se incumbir de realizar a devida coleta e 

guarda das garrafas e copos de vidro, evitando a sua saída do recinto. 
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Art. 2º - O descumprimento ao disposto neste Decreto acarretará a adoção de medidas legais 

como a imposição de multa e apreensão de bebidas, até o fechamento temporário do 

estabelecimento e/ou cancelamento temporário do alvará de localização e funcionamento. 

 

Art. 3º - As autoridades que exercem a fiscalização e regulação no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, constatada a desobediência ao disposto neste Decreto, adotarão, sobretudo em 

razão do interesse público concernente a segurança, a ordem e a preservação da saúde, as 

medidas administrativas cautelares cabíveis, sendo que a execução das sanções aqui 

estabelecidas serão cumpridas de pronto e imediatamente a constatação dos fatos pelos 

mesmos órgãos. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 19 de junho de 2017. 

 

 

 

REINALDO BARBOSA DE GÓES 

Prefeito 

 

 


