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DECRETON°038/2020,DE10DEMAIODE2020.

“AUTORIZA
A
VENDA
E
COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS NESTE MUNICÍPIO E DÁ
OUTRASPROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS – ESTADO DA BAHIA,
usando das atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDOoDecretoMunicipaln°025/2020,de14deabrilde
2020, que estabeleceu a proibição da venda e comercialização de
bebidas alcoólicas neste município, em razão da pandemia a nível
mundialdaCOVID19,comomeiodeevitareventosparticularesque
causasseaglomeraçãodepessoas;

CONSIDERANDO o efeito educativo que a referida proibição causou
juntoaosquebuscavamdesrespeitarasmedidasdedistanciamento
social;

CONSIDERANDO o aperfeiçoamento na fiscalização e punição mais
efetivaaosqueburlamasnormasvigentesdecombateecontrolea
COVID19;

DECRETA:

Art. 1°  Fica permitido a partir de 15 de junho de 2020 (segunda
feira) a venda e comercialização de bebidas alcoólicas pelos
distribuidores,supermercadosemercadinhosnestemunicípio;
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§1°  As distribuidoras de bebidas alcoólicas estão enquadradas na
categoriadeestabelecimentosnãoessenciais,podendofuncionarde
segundaasextafeira,das07às13hs.

§2°  Fica proibido o consumo de bebida alcoólica nos ambientes e
arredoresdosestabelecimentosautorizadosavender.

§3°Emrazãodosbarescontinuaremfechados,asdistribuidorasde
bebidas estão proibidas de fornecerem aos respectivos
estabelecimentos.

Art. 2°  As distribuidoras de bebidas devem adotar as normas
contidas no art. 4° do Decreto Municipal n° 0362020, referente ao
distanciamento de clientes, higienização, disponibilização de álcool
emgeleusodemáscaras.

Art. 3° – Em caso de flagrante no descumprimento do presente
Decreto, o estabelecimento será imediatamente interditado e a
Autoridade Policial encaminhará o proprietário ou responsável pelo
comercio à Delegacia de Polícia, podendo o mesmo responder por
crime contra a saúde pública e por infringir determinação do poder
público, previstos nos arts. 131, 132, 267 e 268 do Código Penal
Brasileiro,dentreasquaispodemosdestacaraseguintepenalidade:

“Infraçãodemedidasanitáriapreventiva

Art. 268  Infringir determinação do poder público,
destinadaaimpedirintroduçãooupropagaçãodedoença
contagiosa:

Penadetenção,deummêsaumano,emulta.

ParágrafoúnicoApenaéaumentadadeumterço,seo
agente é funcionário da saúde pública ou exerce a
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profissão de médico, farmacêutico, dentista ou
enfermeiro.”


Art.4°AlémdaspenasprevistasnoCódigoPenalBrasileirodescrito
noartigoanterior,anívelmunicipaloflagrantenodescumprimento
doreferidodecretoacarretará:

I–Multa;
II–Interdição;
III–CassaçãodoAlvará;

Art. 5°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo sofrer a qualquer tempo revogação, modificação ou
prorrogação,casoasituaçãoanormalseperpetue,ficandorevogadas
asdisposiçõesemcontrário.

Registrese.Publiquese.Cumprase.

GABINETEDOPREFEITOMUNICIPALDESÁTIRODIAS–ESTADODA
BAHIA,em10dejunhode2020.



MARIVALDODACRUZALVES
PrefeitoMunicipal
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