
DECRETO Nº 008/2016 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE ORÓS 

GABINETE DO PREFEITO 

03 DE FEVEREIRO DE 2016  

"DISPÕE SOBRE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

NOS LOCAIS AONDE ACONTECERÁ O CARNAVAL NO 

MUNICÍPIO DE ORÓS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

O PREFEITO MUN IC IPAL DE ORÓS, Estado do Ceará, Excelentíssimo Sr. SIMÃO 

PEDRO ALVES PEQUENO, no uso de suas atribuições legais consoantes no art. 88 a 

Lei Orgânica do Munic íp io de Orós, etc. 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a segurança nos locais aonde 

acontecerá o Carnaval no Mun ic íp io de Orós. 

DECRETA: 

Art. 1 °  -  F ica vedada a venda . de bebida alcoó l ica em garrafas de vidro, no loca l  aonde 

acontecerá as fest iv idades carnavalescas .  

Art. 2° - Nos casos de descumpr imento deste decreto ,  fica autorizado às autor idades de 

segurança apreender as beb idas alcoó l icas que estiverem em garrafas de vidro. 

§ 1 ° - Quem for f lagrado descumpr indo o disposto no caput do art. 1 ° deste Decreto 

Mun ic ipa l ,  além da apreensão da bebida alcoól ica ,  ser-lhe-á ap l icado multa de R$ 

200 ,00 (duzentos reais) e em caso de reincidência ,  fechamento imed iato do 

estabelecimento durante o per íodo do carnava l .  

§ 2° - Em caso de vendedor ambu lante ,  ser- lhe-á adotada a mesma conduta d isposta no 

parágrafo anter ior ,  sendo- lhe ainda vedada a entrada para vendagem de beb idas 

a lcoó l icas nos d ias que seguirem as fest iv idades do carnava l  no Mun ic íp io de Orós no 

ano de 2 0 1 6 .  

Art. 3° - Este Decreto entra em v igor na data de sua pub l icação .  

PUBL IQUE -SE - REG ISTRE-SE - CUMPRA-SE 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE ,  EM 03 DE FEVEREIRO DE 

2016 .  
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