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DECRETO Nº 007/2023 
 

Dispõe sobre a proibição da circulação de bebida 
acondicionada em garrafa de vidro e em copos de vidro 
durante o Carnaval, bem como vender, fornecer, servir, 
ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de 
qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida 
alcoólica conforme especifica, e dá outras providências. 

 

HAMILTON DE MOURA FILHO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais previstas, em especial no art. 66, VI, da Lei Orgânica do Município de Itamarati 
de Minas/MG, 

CONSIDERANDO a proximidade das festividades de Carnaval, que se iniciam 
na próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e se encerram no dia 21 de fevereiro de 
2023 (terça-feira de Carnaval); 

CONSIDERANDO o Desfile de Blocos de Carnaval e das Escolas de Samba; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a comercialização de bebidas 
acondicionadas em garrafas de vidro e seu fornecimento em copos de vidros, no 
período das festividades de Carnaval, com vistas a garantir a tranquilidade e 
segurança de todos os munícipes, especialmente os foliões; 

CONSIDERANDO, ainda o disposto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, no tocante a proibição de vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, 
bebida alcoólica, 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam os bares, lanchonetes, restaurantes, pousadas, barraqueiros ou 
estabelecimento congênere, terminantemente proibidos de realizar a comercialização 
de bebidas alcoólicas ou não, em garrafas de vidro, inclusive long necks, para 
consumo fora do seu estabelecimento, bem como o fornecimento de toda e qualquer 
bebida em copos de vidros, no período compreendido entre as 12 (doze) horas do dia 
17/02/2023 até as 02 (duas) horas do dia 22/02/2023. 
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§ 1º - Somente será permitida a venda de toda e quaisquer bebidas (alcoólicas, 
água, sucos, batidas, destilados e refrigerantes) em materiais recicláveis, como lata e 
plástico. 

§ 2º - A área do Município cuja proibição de que trata o caput deste artigo se 
aplica a um raio de 02 (dois) quilômetros (KM) de qualquer evento carnavalesco. 

Art. 2º - Os produtos referidos no artigo anterior serão apreendidos pelos 
Agentes de Fiscalização, se encontrados em poder de comerciantes estabelecidos 
e/ou ambulantes ou em poder de pessoas durante os festejos carnavalescos. 

Art. 3º - Os Agentes de Fiscalização poderão requisitar auxílio policial no caso 
de cerceamento do exercício de suas funções ou quando necessário à efetivação das 
medidas previstas neste Decreto. 

Art. 4º - Fica terminantemente proibido vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, 
bebida alcoólica, sob pena de apreensão do produto pelos Agentes de Fiscalização e 
encaminhamento do menor ao Conselho Tutelar, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis conforme legislação pertinente. 

Art. 5º - O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o infrator na 
penalidade de multa, no valor de 04 (quatro) Unidades Fiscais do Município de 
Itamarati de Minas (UFI). 

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itamarati de Minas/MG,  
aos 7 de fevereiro de 2023 

 
 
 
 

Hamilton de Moura Filho 
Prefeito Municipal 
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