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DECRETO Nº 3.920 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre a proibição de comercialização
de

bebidas

de

qualquer

natureza

em

garrafas de vidro e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais,que lhe confere o art. 76, inciso VII, c/c, art. 103, inciso I, i, da Lei Orgânica do
Município de Cairu.

CONSIDERANDOque compete ao Município de Cairu a realização e organização, em
sua circunscrição, da festa popular do Carnaval no exercício de 2020, denominada por
“CARNAGAMBOA”, do dia 22 de fevereirode 2020 e findar-se-á no dia 25 de fevereiro
de 2020.

DECRETA:
Art.1º.As bebidas e os alimentos deverão ser servidos em copos, pratos, talheres e
canudos descartáveis, não sendo permitido o uso de louças, vidros e alumínio, no
Circuito do “CARNAGAMBOA 2020”, que será realizado entre os dias 22 de fevereiroà25
de fevereiro de 2020, fazendo o circuito da Praça Nossa Senhora da Penhae
intermediações, no Distrito de Gamboa do Morro, Município de Cairu – Bahia;

§1º - Na comercialização de churrasquinhos deverão os mesmos ser servidos em espeto
sem ponta.

§2º - É vedada a reutilização de utensílios descartáveis.
§3º - Considera-se Circuito do “Carnagamboa 2020” todo o trajeto compreendido como o
local da Festa, assim como, suas imediações e principais vias de acesso;

Art.2º.Só será permitida a comercialização de quaisquer produtos, em mesas e cadeiras
de plásticos;
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Art.3º.Não será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas a menores de 18
anos;

Art.4º.O descumprimento das regras deste Decreto sujeitará o infrator às sanções de
Cassação do Alvará e de Apreensão de Bens e Mercadorias previstas na Lei
Complementar nº 357, de 02 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal – CTM;

Art.5º.O exercício de atividade econômica no Circuito do Carnaval sem o devido Alvará,
sujeitará o infrator à sanção de Apreensão de Bens e Mercadorias prevista na Lei
Complementar nº 357/2011 - Código Tributário Municipal;

Art.6º.As obrigações e sanções previstas neste Decreto deverão ser cumpridas sem
prejuízo do cumprimento de outras previstas em legislação específica;

Art.7º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, em 21de fevereiro de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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