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DECRETO NO 3.026, DE O4 DE FEVEREIRO DE 2014.

`の棚P6E SOBRE P厭囲O DE　捌肋4　E

CO^曙[肋40　DE BEBHL4S ALCOOLIC4S E材

GARRAF4 DE隔DRO PELOS BARE$ D班L4NTE

OS HIS7協JOS DE C4RNAK4L, BEM COMO

PROJBE SOM NO PE則脱腸TRO DELH釘ZHDOL E

DA OU場R4S PROレ棚S●1

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de S努o Paulo, nO uSO de suas

atribuic6es legalS, amParado pela Lei Org含nica do MunicipIO, em Seu inciso IX do artigo 63, e

COm Vistas a mauter a seguran9a e a Ordem pdblica d皿ante OS festejos em comemorap為o ao

C釦皿aVal.

DECRETA:

Art. 1O - Fica proibida a venda e o consuno de bebida alco61ica acondicionada em

recIPlente de garrafa de vidro em todos os bares e similares, CO皿ambiente aberto em toda regiあ

Ce血al do Municipio de Buritama, bem como a coIocapfb de som em ve王c山os automotivos de

PaSSeios, Caixas de som avulsas, e trio elctrico, que naO Sga O SOm da organiza9為O do evento.

§ 1O - A proibicao de que trata o caput, Sera durante o periodo de 28.02.2014 a

O4.03.2014, das 18hOOmin ate as O5hOOmin dos dias subsequentes.

§ 20 - Para efeito da regiあcentral de que trata o caput, fica assim delimitado o

Perimetro, COnfome se descreve, Para a Venda e o consuno de bebida alco61ica acondicionada
em recIPiente de garrafa de vidro em todos os bares e similares:

“Run Bar奮o do Rio Branco com inicio na esquma da Rua Rio Preto, dai segue at5 a R脚

Wenceslau Braz, dai deflete a esquerda e segue at6 a Rua Maria FIorinda, dai segue at6 a Rua

Rio Preto”.

§ 30 「 Para efeito da regi叙o central de que trata o caput,宜ca assim delimitado o

Perimetro, COnfome se descreve entendido como sendo o perinetro que situn entre o entomo das

PraeaS Centrais da cidade, Para efeito da coIoca嘩O de veiculos automotivos de passeios com

SOm, Caixas de som avulsas e trio e16trico:

“Rua FIoriano Peixoto com inicio na esquina da Rua Joaquim Pereira Rosa, dai segue at6 a Rua

Presciliano Pinto de Almeida, dai deflete a esquerda e segue atさa Rua Rui Barbosaつdal segue at色

a Rua Joaquim Pereira Rosa”.

I - A proibi辞O tratada no caput deste par各grafo tera como exce9aO OS BIocos

Camavalescos que se inscreveram para participar do Camava1 2014, COnfdrme Regulamento

aprovado por este Poder Executivo, atraVeS do

Permitido Ol (un) vefculo de som moderado, P

Avenida Frei Ma「ce!o鵬n冊a, 700 " F

ecreto Municipal nO 3.022/2014, OS quais ser盃
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Art. 2O - Os efeitos mencionados no artigo anterior deste Decreto, nfo se aplican aos

locais cujos frequentadores estQjam em ambiente fechado, bem como mantendo a ordem e o

respeltO a COmunidade.

Art 3O - O comerciaute que nao cumprlr O PreSente decreto estara sujeito a responder

Pelo crime de desobediencia (art. 330 do C6digo Penal Brasileiro), Strieitando-Se a aplica碑o da

Lei Penal.

Art. 4O - Este decreto entra em vlgOr na dafa de sua publica9fo.

Art. 50 - Revogam-Se aS dispos19OeS e

Buritama/SP, 03　de fevereiro

EmancIPa辞O Po看itica.　　　　　ノ

Ont血rio.

2014, 96 anos de Funda晦O e 65 anos de

イ

SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal
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