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CAPITÀL OO OESTE

PROJETO DE LEI I\P OT7, DE 14 DE JI]LEO DE 2O2O

Dispõe sobre a aplicqfu b penalidade
puiária, ü pasus ftsicc e jurídicas, pelo
Púer beuiw em viÍtude do
dacrurrprinatto ús ndidas prewntivas de
erúertarrstto ao coronovírwJ ittstituídas no
furrbilo do Mnicípio & Barreiru e ü outas

O PREFEITO DE BARREIRA§ EST^IX) DA BÂEIA, no uso das atibuições
legais, faz súer quc a Cârara Muuicipol de Barreiras agovor e ele sanciom a seguinte
Lei:

Art 1' Fica o Poder Executivo Mrmicipal a\totizfu a ryüca p€oalide de multas
em decorrêocia do desqryimeato, por p€ssms fisiras or jrnídicas, das medidas de
prev€nção e combate a pademia do corooavírus (CO\IID-Ig), mte e situação de
emergêncà declaada por meio do Docreto Executivo Municipal n' 55, de 22 de março
de 202O.

^r't- 
T É obrigahiio o uso de másca'as dc prUet'o hdiviául pma circulação ern

espaços públics e privados acessíyeis m público, em vias públicas e em FaÍspoÍes
públicos duranrc a ügàcia &s m€didas pâÍa €nfrEntam€nto da emergência de saúde
pública de imporúrcia intemacional decorrente da mndernia da Coüd-19.

§ 1". É vedado o irc€sso dos ci.radãos s€m m,[scaras, nas repartiçõcs públicas, ern
qualquer prédio, estabclecimento or €spêço em que seja explmado a atiüdade
econômica-

§ 2". A não utilizaio de máscara facial obrigatoria é cmsiderada infração sanitáLria e
devená ser pmida com multa no valu de R$ 500,00 (çirhentos rcais).

§ 3'. Àém da mdb prevista no panágrafo oterior, aplioível à pessoe quc estiver scm a
máscam, o d€somprim€nto do disposlo n€ste rtigo srjeimá m ÍEF€s€fltantes dos
estabelecimeatm comerciais à multa «le Rl3 2.000,0 (dois mil rcais) por pcssoa flagrada
sern máscara no interior do estabelecim€ato, até o limite dc R§ 20.m0,00 (vinte mil
rais), sem p@zo da ryrr4ão dc ilisitos criminais evenn slrrlente prdicados,
deconente «le infração à medida sariúÍia (aÍt 2óE do C&tigo PenaD e desobediência
(AÍ, 330 do Codigo Penal), c, aind+ ssptnsib do alvrá dc fimciomento conforme
regulamenra& por Decreto-

Art 3'. Enquaoto ügenrc o estado de emergência declarado no f)ecreto n" 55, de 22 de
março de 202O, os esabelecimentos prúblicos e privadot que estivercm em

flmcionamento oo Município de Barreiras são responsáveis pela orgmizaÉo das filas
internas e,/ou ext€rrc, devendo mmter a distfocia de lJ Mm enEe as pessms.
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P8ÍáSBfo único. O descrmtrin€nto do dispcto no coput desb artigo ensejaná
apüca@ dc multa de R$ 500,m (quinbentos reais), sem prejuizo da aprraçâo de ilícitos
crimimis evanra.hte prdicadoo pchs pcssm fisica ou Ítprcs.nhtÊs legais dÂ
pessoa juridica dcconcate dc infraÉo à ocdida saitftia (dt 26t do Código Penal) e
desobediência (AÍt. 330 do Codigo Penal), e, ainar" susp€irsão do alvaní de
frrncionamento conforre regulamentado por Decrao.

AÉ. 4'. Durante a ügêacia da situryão de emergêacia em s&de piüblica declarada no
âmbito & Município de Bsrsiras, fica proibida I Íealizado de f€sas, inclusive
residerciais, bem cmo a ralitze{Ç,o dc atividrdcs €spoÍdyas que acúÍctcm
aglomera$o srryerior a l0 (dcz) pessoas.

§ l'. O rcsponsíLvel pelo irúvel qu€ deso,ÍnpriÍ o dirposto no cryur deste rtigo ficani
sujeito à multa de R$ 5m,00 (quiahentos rcais) pu pessoa, aÉ o timite dc R.$ 20.00,fi)
(vinte mil reais), scm prejuízo da apÍação de ilícitos crimimis Eyenüralnente
praticados pelo tiolr do ômicílio dÊcqÍ€nte de btação à mcdida saniirhiÀ (úL 2ó8
do Codigo Penal) e desobediência (Art 330 do Código PeÉl).

§ 2". AIém da pcnalílade peoldfuis, a .úoÍidade sanitíria ficaá autorizada a ryÍ€ndeÍ
todo e qualquer tipo de bebida aloóolica que €ncotrtsar no imóvel onde estiver
acontec.rndo a festa-

ArL 5i. Os esabÊlÊcimÊúos comciais qu€ d€§qro1rircm as noÍtrtas edit,ílâs p€lo
Poder Execúivo Mmicipal etarão sujeitos à inteÍdição, por prâzo nib inferior a 60
(sesscnra) dias, além da cassação do alyaní dc finrcionanrento, nos tennos do
regulamento ediado pelo Execúivo.

Prrágnfo únto- Os esabclecimcAm con€Íciais çe cmercialim behidas
alcóolicas que forem consiffis reiocidentes no dcscuryrimeno de qualquer medida
de prevenção e combate à podemia do coronaürus" editada pelo Poder Executivo
Municipal, terib as mercadorias aperdidas pcla artoridade sanitária, n6 t€rmos do
regulameato.

Arf 6'. Co4ete ac sereidmcs investidos m @Ep de fiscal, indep€ndeú€mente da
secreláÍia de lotação, todos com a m€srE ttÍihtiÉo e sern qualquer srbdivisâo de
corpet&rcias dc ordem Êzendória ou smiúÍia, p(omover a fiscalização do
cumprimeno do disposto nesa tei, com ploder de polície para a aptrcaçâo das punições
cabíveis.

§ 1". Os Agemes Muicipqb pela fiscrlizeÉo m toBa coúecimento a
respeito de qalqrcr agl@zçao compar€c€xão ao Iml indicado, detcrminarão o
eÍlc€ft:Ín€nto desta e cieataÍão a r€speito do cumpÍim€nto do dispodo n€Sa lri e nos
DecÍetos oditados pelo Podcr Executivo.

§ 2". Nos casos em qrc houver resistêocia or reit€râÉo, 6 Agentês Muicipais
responsáveis pela fiscalização dev€rão lavÍE o auto de inftaçib e abitsar I Eulta
prevista n€Se I€i, csim oÍr ), caso seja nccessrfoio, c{rnruricú a Arúcidade Policial,
para que sejam adotadas as medidas csbiveis de acudo com a legist"ção p€nal.
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ArL 7". Os rwtrms provcni€fltEs das muttes pÍEvisrrs rcsfa üei sÊÍio d€stiudoc à cotrta
bmúia cspcclfu para mccad$o dc rernsos ktitrados ao enframento do
coulll9.
flÉgrrfo fuico. Em cro do não adiopt€mcnto vohúio da úulta de que tda o
capú d€ste dtigo, cúp€te à Procuadoria do Municipio Fomover sla córmça
administrztiva e/ou judicial.

Art tl. As A+oslÉcs dcstu l.ei podrrão set ójrúo de rcgúamcoteÉo pelo Poder
Exeüttivo.

ArL 9e. Esta I.ei €ntra €Ín ügor m dd sc su publizt'o-

Gabiret do PÍEf€ito de Baneiras, em 14 de julho de 2020.

G
João Brtlosa de Soza Sobrinho

HeitoMmicipal
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