
 
 

 

DECRETO Nº 014, DE 12 DE JANEIRO DE 2017. 

 

PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS 

ENGARRAFADAS EM EMBALAGENS DE VIDRO E 

SONS AUTOMOTIVOS NO CIRCUITO DA FESTA, 

DURANTE A TRADICIONAL FESTA “5º CARNAVAL 

DA DIVERSIDADE – 30ª LAVAGEM DA ESQUINA 

DO PADRE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68 da Lei Orgânica do Município e demais 

disposições legais e constitucionais, 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de prevenir e resguardar a segurança pública; 

 

CONSIDERANDO, o prejuízo que representa a comercialização de bebidas alcoólicas 

e não alcoólicas em embalagens de vidro; 

 

CONSIDERANDO, sobretudo, que é dever da Administração Municipal assegurar à 

população a sua participação pacífica nos festejos populares da Tradicional Festa “5º 

Carnaval da Diversidade – 30ª Lavagem da Esquina do Padre”, que ocorrerá nos dias 

20, 21 e 22 de janeiro de 2017, 

 

 

 

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 no circuito da festa, 

bem como o uso de sons automotivos que não façam parte do cortejo, durante os 

festejos do 5º Carnaval da Diversidade e da 30ª Lavagem da Esquina do Padre, nos 

dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2017. 

 

 



 
 

 

 

Art. 2º – A proibição de que trata o Art. 1º deste Decreto, abrange os estabelecimentos 

situados na Praça da Catedral e logradouros adjacentes, até a distância de 500 

(quinhentos) metros da referida Praça e das vias públicas que fazem parte do circuito 

da referida festa. 

 

Art. 3º – Fica também proibida a comercialização por vendedores ambulantes e 

barraqueiros nas áreas indicadas no Art. 2º deste Decreto, as bebidas em geral 

engarrafadas em embalagens de vidro. 

 

Art. 4º – O desrespeito ao acima determinado acarretará a adoção de medidas legais 

que vão desde o pagamento de multa e apreensão de bebidas e/ou de veículos 

sonorizados, até o fechamento temporário do estabelecimento e/ou cancelamento 

temporário da permissão de comércio ambulante. 

 

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAETITÉ, em 12 de janeiro de 2017. 

 

 
 

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM 

Prefeito Municipal 
 


