Prefeitura Municipal de Nova Soure
Segunda-feira • 13 de Junho de 2022 • Ano XV • Nº 2381
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Decretos ......................................................................................................................... 02 a 04

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Luis Cássio de Souza Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Natuba S/N - Nova Soure - BA Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZNGQZMYMDFGMKNFODU3NZ

Segunda-feira
13 de Junho de 2022
2 - Ano XV - Nº 2381

Nova Soure

Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 44/2022 DE 13 DE JUNHO DE 2022

“Dispõe sobre a proibição de comercialização
de

bebidas

similares,

alcoólicas,
por

refrigerantes

bares/restaurantes

e
e

vendedores ambulantes, acondicionadas em
recipiente

de

GARRAFAS

DE

VIDRO,

durante o período das festividades juninas
deste município de Nova Soure-BA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SOURE – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais conforme disposto em Lei Orgânica do
Município de Nova Soure – BA;
Considerando a necessidade de assegurar a proteção e segurança dos
participantes das festividades tradicionais e Juninas deste município de
Nova Soure – BA;

Considerando medidas necessárias no sentido de colaborar com a atuação
da Polícia Militar, na garantia da segurança pública preventiva;

Considerando

que

a

venda

e

o

consumo

de

bebidas

alcoólicas,

refrigerantes e similares em garrafas de vidros, pode causar lesões graves e
situações de perigo a vida dos cidadãos, por aqueles que manuseiam
recipientes de vidro;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
GABINETE DO PREFEITO
Art. 1º Fica expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas,
refrigerantes e similares, por bares/restaurantes e vendedores ambulantes,
acondicionadas em recipiente de GARRAFAS DE VIDRO, durante o período
das festividades juninas, compreendido entre a 00:00 (zero) horas do dia
22 de junho de 2022 às 07:00 (sete) horas do dia 25 de junho do corrente
ano.
Parágrafo único. A proibição na distribuição em garrafas de vidro tem sua
abrangência somente fora do estabelecimento fixo e no interior do circuito
junino, ou seja, dentro do recinto essa vedação não alcança, sendo
responsabilidade do proprietário do local impedir a retirada de garrafas do
interior de seu estabelecimento.

Art. 2º. Fica expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas,
refrigerantes e similares, por bares/restaurantes e vendedores ambulantes,
acondicionadas em recipiente de GARRAFAS DE VIDRO, durante o período
das festividades juninas em comemoração ao São Pedro que acontecem no
Povoado Raso durante o período das festividades juninas, compreendido
entre a 00:00 (zero) horas do dia 29 de junho de 2022 às 07:00 (sete)
horas do dia 30 de junho do corrente ano.
Parágrafo único. A proibição na distribuição em garrafas de vidro tem sua
abrangência somente fora do estabelecimento fixo e no interior do circuito
junino, ou seja, dentro do recinto essa vedação não alcança, sendo
responsabilidade do proprietário do local impedir a retirada de garrafas do
interior de seu estabelecimento.

Art.3º. Deverá ser determinada a interdição imediata dos estabelecimentos
ou

dos

pontos

de

venda

(vendedores

ambulantes)

que

estiverem

descumprindo as normas estabelecidas neste Decreto, inclusive com
consequente apreensão das mercadorias mediante a lavratura do Termo de

Rua Natuba s/nº - Centro – Nova Soure – Bahia Cep: 48460-000 – Tel: (75) 3437-2128- Ramal: 218
gabinete@novasoure.ba.gov.br – site: www.novasoureba.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZNGQZMYMDFGMKNFODU3NZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
13 de Junho de 2022
4 - Ano XV - Nº 2381

Nova Soure

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
GABINETE DO PREFEITO
Apreensão que se dará diante do apoio e fiscalização por parte da Policia
Militar do Estado da Bahia.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Soure, em 13 de junho de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito

Rua Natuba s/nº - Centro – Nova Soure – Bahia Cep: 48460-000 – Tel: (75) 3437-2128- Ramal: 218
gabinete@novasoure.ba.gov.br – site: www.novasoureba.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZNGQZMYMDFGMKNFODU3NZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

