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LEI No 2.59212015

DISPÔE

SOBRE
coMERCtALIZAÇÃO,
FORNECIMENTO E CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOOLICAS OU NÃO NAS AREAS

PUBLICAS DESTINADAS

A

PRATICA DE

ESPORTES, NO ÂN/lglTO DESTE MUNICÍPIO,
E DA OUTRAS PROVI DÊNCIAS.
O Prefeito Mun icipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuiçÕes legais.

Lei:

Faço saber que a câmara Municipar aprovou e eu sanciono a seguinte

1.o A comercializaçáo, o fornecimento e o consumo de
bebidas alcoolicas ou não nas áreas públicas destinada a prática de esportes,
em Santa Teresa-ES, deverão ser feitos em copos descartáveis de materÍal
reciclável, latas ou garrafas pet, ficando terminantemente proibida a venda de
bebida em garrafas de vidro.

Art.

Art. 2.o Para efeito desta Lei, e considerada área pública todo
imóvel pertencente ao MunicípÍo de santa Teresa ES, tais como: campos
pala competiçÕes desportivas, ginásÍo poliesportivo e quadra esportiva e
outros locais pÚblicos que porventura estejam sendo realizadas qualquer
forma de esporte.

-

Art. 3.o Caberá ao Executivo Municipal através de seus orgãos

fazer a fiscalização de forma que seja cumprido o disposto na presente lei.

Art. 4.o O Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber,

no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 5.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publícação.
Gabinete do Prefeito Municipal de santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, êrn 17 de junho de 201S.
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