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DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL N° 0396/2023 

EMENT A: "Que estabelece regras e restriy0es 
para a realizayao de campeonato de futebol 
amador e contem outras providencias." 

0 Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no 
uso e gozo de suas atribuiyoes legais, e com fundamento no artigo 57, inciso VI, da 
Lei Organica Municipal, c/c art. 5° da Constituiyao Federal e, 

CONSIDERANDO o principio constitucional da eficiencia dos atos 
administrativos, insculpido no "caput" do artigo 37 da Constituiyao Federal; 

CONSIDERANDO o principio administrativo da conveniencia e da 
oportunidade da medida; 

particular; 
CONSIDERANDO a supremacia do interesse publico sobre o do 

CONSIDERANDO o principio administrativo da indisponibilidade do 
interesse publico; 

CONSIDERANDO o artigo 163 paragrafo unico, artigo 163 III, e 
artigo 165, todos do C6digo Penal Brasileiro, os quais tipificam o crime de dano de 
forma geral e especificamente o dano ao patrimonio publico e patrimonio tombado 
por autoridade competente e suas sanyoes; 

CONSIDERANDO o art. 54 da Lei n° 9.605/97 (Lei dos Crimes 
Ambientais ); 

CONSIDERANDO o art. 243 do Estatuto da Crianya e do 
Adolescente (ECA), alterado pela Lei n° 13.106 de 17 de maryo de 2015, que 
revogou o inciso I do art. 63 do Decreto-lei n° 3.688 de 3 de outubro de 1941 - Lei 
das contravenyoes Penais. 
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• CEP 36640-000 • ESTADO DE MINAS GERAIS 

E CONSIDERANDO a preocupacao deste ente publico em resguardar 
o patrimonio publico, o privado e o meio ambiente, e de combater veementemente 
qualquer ato de violencia que possa trazer risco a vida humana; 

DE CRET A: 

Art. l°- Fica vedada, durante o periodo de realizacao do Campeonato Regional de 
Futebol 35 anos - Roberto da Silva, o qual se realizara nesta cidade, no bairro 
Floresta, nos dias 12, 19 e 26 marco do ano em curso, e nos dias 02, 09, 16 e 23 de 
abril de 2023, sempre de 09:00 as 14:00 hs., a pratica de condutas contrarias ao 
interesse publico, conforme discriminadas neste Decreto, sob pena de multa e sem 
prejuizo das saneoes legais cabiveis. 

DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE 

Art. 2°- Ao individuo que causar dano ao patrimonio, quer seja publico, quer seja 
privado, ser-lhe-a aplicada multa administrativa que podera ter a gradacao de R$ 
1.000,00 (um mil reais) ate R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de acordo com a 
intensidade do dano causado, sem prejuizos das saneoes criminais previstas no artigo 
163 § unico, e 163 III do C6digo Penal Brasileiro, alem da pena correspondente a 
violencia, e nas sancoes da Lei 9.605/98. 

lll!:..1:- Ao individuo que destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo 
ou meio, plantas de omamentacao de logradouros publicos, propriedade privada 
alheia, sera incurso nas penas do art. 49 da Lei 9.605/98 (Lei dos crimes ambientais), 
cuja pena e: detencao de tres meses a um ano ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. Alem das sancoes de cunho ambiental, ao cidadao infrator ser-lhe-
-a aplicada a multa administrativa de R$ 1.000,00 (mil reais) e, rescindindo na 
infracao, majorada para R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por ato reincidente. 

PJUTICAS ANTISSOCIAIS 
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Art 4°- Ao cidadao que for flagrado em ato de ultraje publico ao pudor, como por 
exemplo, urinar nas vias publicas, capitulado no artigo 233 do C6digo Penal 
Brasileiro, alem de sofrer as san~es do referido artigo, cuja pena e detenyao de 3 
(tres) meses a I (um) ano ou multa, sera aplicada multa administrativa no valor de R$ 
300,00 (trezentos reais). Sendo reincidente, a multa sera aumentada para R$ 1.000,00 
(mil reais) por ato reincidente. 

DA UTILIZACAO DE RECJPIENTE DE VIDRO 

Art 5°- Fica expressamente proibido a todos os proprietarios de estabelecimentos 
comerciais do bairro Floresta, nos dias do evento, assim como ambulantes, bares, 
barracas, trailers e similares, a comercializayao de produtos acondicionados em 
recipientes de vidro. 

§ l°- seni permitida a utilizaylio de embalagens plasticas e de aluminio. 
§ 2°- A medida de proibiyao constante no caput aplica-se tambem a todo individuo 
que portar, entregar, fazer uso de recipientes de vidro, inadvertidamente, sendo 
aplicadas ao mesmo as san~es previstas no presente decreto. 

Paragrafo unico. Ao proprietario do estabelecimento comercial e ao individuo 
infrator sera aplicada uma multa administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de 
R$ 1.000,00 (mil reais), respectivamente. Tomando-se reincidente a multa passara 
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 3.000,00 (tres mil reais), respectivamente, 
por ato reincidente. 

Art 6°- Fica vedada a venda ou a entrega de bebidas alco6licas a menores de 18 
(dezoito) anos. 

Paragrafo unico. Ao individuo infrator, seni aplicada uma multa administrativa de 
R$ 3.000,00 (tres mil reais). Tomando-se reincidente esta multa passara para R$ 
6.000,00 (seis mil reais), por ato reincidente, sem prejuizo das cominay5es legais 
elencadas no artigo 8° do presente decreto. 

A!!:.!'. - 0 valor da receita arrecadada oriunda da multa aplicada ao infrator devera 
ser recolhido junto ao setor fazendario da municipalidade e o produto da mesma 
endereyada a atividades esportivas do municipio, com o prop6sito de incrementar 
a~es govemamentais no setor. 
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• CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Art. 8° - Caso sejam constatadas as situay0es previstas nos artigos anteriores, o 
infrator que nao providenciar o recolhimento da referida multa sera inscrito em divida 
ativa municipal e sofrera processo de execuyao fiscal. 

Art. 9° - Ao presente decreto devera ser dado o maximo de publicidade para que 
possa atingir seus objetivos, fazendo a divulgayao atraves dos meios de comunicayao 
disponiveis. 

Art. 10- Este decreto entra em vigor na data de sua publicayao, revogando-se as 
disposiyoes em contrario. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Dado e passado neste Pay0 Municipal, aos 08 dias do 
mes de mary0 de 2023. 
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