
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N' 122, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2005

Estabelece normas especiais para funcionamento de
bares e similares.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:
Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

Art. 1°. Fica estabelecido o horário entre 06:00 e 00:00 horas para
funcionamento dos bares ou similares.

§ 1°. Caracteriza bares ou similares os estabelecimentos nos quais, atém da
comercialização de produtos e géneros específicos a esse tipo de atividade, haja
venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local.

S 2°. O horário referido no "caput" deste artigo poderá ser autorizado ou
prorrogado, mediante solicitação de Alvará de Funcionamento, conforme as
peculiaridades do estabelecimento e do local onde se encontra instalado, desde
que haja interesse público, preservadas as condições de higiene e de segurança do
público e do prédio e, em especial, a prevenção à violência.

Art. 2°. Para efeito desta lei, os bares ou similares que não possuam Alvará
de Funcionamento terão Licença Especial de Funcionamento, expedida pelos
órgãos competentes da Prefeitura.

Art. 3°. Fica proibida, a partir da publicação desta Lei, a concessão de
novas Licenças de Funcionamento para bares ou similares, em imóveis localizados
a menos de 300 (trezentos) metros de distância de estabelecimento de ensino
infantil, fundamental, médio, técnico e superior, público ou privado.

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição de que trata o "caput" deste
artigo, os restaurantes, pizzarias e padarias, devidamente caracterizados como
tal, em Decreto a ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo, respeitadas as
demais condições previstas na presente Lei, ficando tais estabelecimentos
proibidos de executar música ao vivo, bem como permitir o uso de equipamentos
eletrônicos de jogos ou de equipamentos eletrônicos musicais, durante o horário
escolar.

Art. 4°. Aos infratores, nos termos desta Lei, serão aplicadas, pela ordem,
as seguintes penalidades:

1 - notificação para regularização, em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

II - multa de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, aplicável em dobro,
em caso de reincidência;
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III - cancelamento do Regime Especial de Funcionamento;

IV - fechamento administrativo do estabelecimento, por até 15 (quinze)

Parágrafo único. Antes da aplicação das penalidades previstas neste artigo,
o Poder Executivo, em conjunto com o Poder Legislativo, fará ampla divulgação da
Lei.

Art. 5°. A presente Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 6°. Os recursos para aplicação desta Lei correrão por conta do
orçamento vigente, suplementados, se necessário.

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos 24 de dezembro de 2005, 12° da criação do
Município de Floresta do Araguaia.

Deram; Bajbino dos Santos
\unicipal
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