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DECRETO Nº 1225/2017.                                         Mamanguape, 20 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

Proíbe a venda de bebidas alcoólicas, 

nos locais de eventos públicos, em 

utensílios de vidro, bem assim o uso de 

outros instrumentos perfurantes, 

cortantes etc e dá outras providências. 

 

 

A PREFEITA  MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, 

Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, VI da Lei 

Orgânica do Município, em atendimento a recomendação do Ministério Público Estadual de 

Nº 01/2017, 

 

Considerando a necessidade de garantia da incolumidade física 

dos foliões, bem assim de todos quantos possam prestigiar os eventos carnavalescos da 

cidade; 

 

Considerando a recomendação ministerial acima especificada, 

cuja recomendou, normas de comportamento e conduta a ser cumprida pelo Município, 

particularmente em respeito a cláusula 11º da referida recomendação,  

 

 

D E C R E T A : 

 

 

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a venda de bebidas 

alcoólicas, em utensílios de vidros, bem como o uso de quaisquer meios perfurantes e 

cortantes nos eventos carnavalescos, bem como em todo e qualquer evento público no 

Município. 

 

Art. 2º - O presente Decreto deve ser respeitado por todos os 

comerciantes que vendam bebidas ou quaisquer produtos no espaço onde ocorrem os 

festejos do carnaval, bem como por todos os foliões e quem de qualquer forma participe e 

estejam na festa.  
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Art. 3º - O desrespeito ao presente Decreto acarretará ao 

infrator a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas a que 

estará sujeito o infrator. 

 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Mamanguape, 20 de fevereiro de 2017. 

 

 
  
 

 
 

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA 
Prefeita Municipal 


