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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXá

DECRETO MUNICIPAL Nº. 092/2022

Decreto nº. 092/2022. Dispõe sobre publicação de venda de bebidas alcoólicas em garrafa de vidro durante as festividades do
aniversário dos municípios de Axixa/MA e dá outras providencias,
A Prefeita Municipal de Axixá/MA no uso de suas atribuições legais e de acordo com vista manter a ordem pública durante as
festividades do aniversário do município de Axixá/MA, no dia 23 de setembro de 2022.  
DECRETA 
Art. 1º-  Foi apressadamente proibida a venda de bebidas alcoólicas acondicionada em recipiente de garrafa de vidro, bem como o
uso de copos de vidros na área de realização e entorno dos eventos em todos os bares e barracas com ambiente aberto em toda
área que compreende desde a rotatória da entrada da cidade, Avenida Senador  Jose Sarney, Praças Maria da Paz, da antiga
Rodoviária, da cultura, ou qualquer área onde esteja acontecendo os festejos Oficiais do Município, a partir da meia noite do dia 22
de setembro de 2022 prosseguindo a proibição ate 6:00 (seis) horas do dia 24 de setembro de 2022, por ocasião das festividades do
aniversario de 105 anos de emancipação política do município de Axixa-MA.
Art. 2- Os efeitos mencionados no artigo anterior, se aplicam a todos os comerciantes, ambulantes e frequentadores que estejam,
inclusive em ambiente fechado, bem como, mantendo a ordem e o respeito à comunidade.
Art. 3º- O comerciante, ou vendedor ambulante que não cumprir o presente Decreto estará cometendo crime de desobediência
(Art.330 do Código Penal Brasileiro), sujeitando-se a aplicação de Lei Penal, sem prejuízo de medidas administrativas.
Art.4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e Cumpra-se
Gabinete da prefeita municipal de Axixá/MA 21 de setembro de 2022
Maria Sonia Oliveira Campos
Prefeita Municipal
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