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O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Municipal n° 599/2011, de 07 de
outubro de 2011,

Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas, de qualquer graduação, em locais públicos
no Município de Rio Azul/Pr.
São considerados locais públicos os espaços onde a administração pública tem como dever
sua manutenção e organização, ou seja todos os logradouros públicos assim reconhecidos
por ela, tais como:
I- Avenidas;
II- Ruas;
Hl- Alamedas;
IV- Calçadas;
V- Praças;
VI- Ciclovias;
VII- Vias férreas;
VIII- Pontes;
IX- Portais;
X- O hall de entrada dos edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via
pública e que não sejam cercados;
XI - Os pátios e estacionamentos dos estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via
pública e que não sejam cercados; : : .
XII - A área externa dos campos de futebol, ginásios de esportes e quadras esportivas
públicas;
XJH - As repartições públicas e adjacências.
No caso de eventos, festividades, jogos ou eventos correlates, fica autorizado o consumo de
bebidas alcoólicas nos locais públicos correspondentes.
Excepciona-se dá proibição do artigo anterior o Parque- Municipal da Pedreira, onde fica
autorizado o consumo de bebidas alcoólicas desde <iue dentro dos limites do Parque.
O consumo de bebidas alcoólicas é autorizado nos estabelecimentos a cuja atividade se
destinam» como bares, lanchonetes, restaurantes, casas notumas & semelhantes., desde que
em funcionamento mediante Alvará expedido pela Prefei&ira, observãndo-sç que o consumo
fica restringido à sua circunscrição autorizada.
Os proprietários dos estabelecimentos-de .que traía o "capi
fiscalização e na observância do cumprimento da presente
responsabilidade administrativa nos casos de omissão e
cumprimento.
Compreende-se como circunscrição autorizada a área e;xÉema 3oĴ sta1&le»ímentõ que íenha
autorização do Poder Público para alcear mesas e ca^eâyas, aia^í^je integro calçadas e
praças. ' ,. ] "" /**'* J ,
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Ari. 4°- A Administração Pública Municipal acionará a Polícia Militar, instituição responsável pela
preservação da ordem pública, conforme artigo 144, § 5°, da Constituição Federal, para a
fiscalização do cumprimento do presente Decreto.

§ único- Á autoridade policial que flagrar o descumprimento do presente Decreto determinará ao
inírator que cesse a conduta, lavrando o respectivo termo, tomando as medidas cabíveis.

Árí. 5°- Sem prejuízos de outras sanções cabíveis, o particular que infringir as disposições deste
Decreto será punido com multa, de até 20 (vinte) URMs - Unidades de Referência
Municipal -, nos termos dos arte. 454 e seguintes do Código de Posturas do Município,
constante na Lei Municipal n° 561/2010, de 07 de dezembro de 2010, Plano Diretor

Municipal.
í°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 01 de novembro de 2011.

Vicente Solda"
Prefeito Municipal


