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LEI Nº 575 /2019                                      SERRARIA, 18 DE NOVEMBRO DE 2019.                                      
 

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA 

COMERCIALIZAÇÃO OU FORNECIMENTO DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS OU NÃO EM 

RECIPIENTES DE VIDRO NOS EVENTOS 

PÚBLICOS OU FINANCIADOS COM RECURSOS 

PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRARIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam proibidos, em todo Território do Município de Serraria/PB, a 

venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em recipientes de vidro nos 

eventos públicos ou financiados com recursos públicos.  

Parágrafo Único. Evento público, para os fins desta Lei, é todo e qualquer 

evento artístico, cultural, religioso, esportivo e de lazer promovido por ente público 

ou financiados com recursos públicos.  

Art. 2º. Os vendedores ambulantes que quiserem participar dos eventos 

previstos nesta Lei deverão possuir cadastrado junto à Secretaria Municipal de 

Turismo, Comunicação e Eventos. 

Parágrafo Único. Será considerado ‘vendedor’ toda pessoa que for flagrada 

comercializando bebidas em recipientes de vidro ou similares, independentemente 

da quantidade. 

Art. 3º. Em caso de desobediência ao que preceitua a presente Lei, os 

infratores serão punidos com advertência, mediante a lavratura do respectivo termo. 

§ 1º. Em caso de reincidência, a penalidade será a apreensão da mercadoria 

e multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo. 

§ 2º. Em caso de segunda reincidência, o infrator terá a sua licença cassada. 
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Art. 4º. Além das penalidades previstas no artigo anterior, o infrator poderá, 

também, responder, judicialmente, por danos causados decorrentes do 

descumprimento desta Lei. 

Art. 5º. O Poder Executivo determinará o órgão ou entidade que fiscalizará a 

aplicação da presente Lei.  

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 
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