
LEI Nº 290/2005 
  

      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 
decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica estabelecido o horário para funcionamento dos bares, lanchonetes e similares 
localizados dentro dos limites do Município de Rio Azul, Estado do Paraná, nos 
seguintes termos: 
I - de domingo a sexta feira,  entre 08:00 e 23:00 horas; 
II - aos sábados e vésperas de feriados, entre 08:00 e 24:00 horas.   

§ 1º- Caracteriza bares, lanchonetes e similares os estabelecimentos nos quais, além da 
comercialização de produtos e gêneros específicos a esse tipo de atividade, haja 
venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local em balcões, 
mesas e outros. 

§ 2º- Os proprietários de bares, lanchonetes e similares, farão observar o disposto no 
artigo 78 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 237/03, de 09-12-03 (Código de 
Posturas Municipais). 

Art. 2º- A Prefeitura, por seu órgão competente, a contar da publicação desta Lei, expedirá o 
respectivo Alvará de Funcionamento para bares, lanchonetes e similares, destacando 
o horário de funcionamento nos termos do seu artigo 1º, citando seu número e data. 

Art. 3º- Os bares, lanchonetes e similares que porventura não possuam Alvará de 
funcionamento,terão de requerê-lo ao órgão competente da Prefeitura em, até no 
máximo quinze dias da regulamentação desta Lei, sob pena de serem obrigados a 
fecharem suas portas até que regularizem a situação. 

Art. 4º- Fica proibida, a partir da publicação desta Lei, a concessão de novas licenças de 
funcionamento para bares, lanchonetes e similares, em imóveis localizados a menos 
de 100 (cem) metros de distância de estabelecimentos de ensino infantil, 
fundamental, médio e técnico, público ou privado. 

§ Único  Para efeito do referido no “caput”, define-se bares, lanchonetes ou similares nos 
mesmos termos do § 1º, do artigo 1º, desta Lei. 

Art. 5º- Aos infratores, nos termos desta Lei, serão aplicadas, pela ordem, as seguintes 
penalidades: 
I  - notificação para regularização, em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 
II - multa de 200 (duzentas) URMs - Unidade de Referência Municipal -, aplicável em 

dobro, no caso de reincidência; 
III- cancelamento do Alvará de Funcionamento e fechamento do estabelecimento. 

§ 1º- Após o fechamento do estabelecimento, e transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, o 
Executivo poderá conceder nova licença de funcionamento, atendida a legislação 
vigente. 

§ 2º- Antes da aplicação das penalidades previstas neste artigo, o Poder Executivo, em 
conjunto com o Legislativo, fará ampla divulgação desta Lei. 

§ 3º- A divulgação junto aos proprietários de bares, lanchonetes e similares será feita pelo 
Fiscal Geral da Prefeitura ou outro funcionário designado especialmente para tal fim, 
o qual providenciará o protocolo de entrega da notificação e o seu correto 
arquivamento. 

Art. 6º- A presente Lei será regulamentada pelo Executivo no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 7º- Os recursos da aplicação desta Lei correrão por conta do orçamento vigente, 
suplementados, se necessário. 

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

     Gabinete do Prefeito Municipal, 
     Em Rio Azul, 16 de junho de 2005. 

(a) - Dr. Alexandre Burko 
          Prefeito Municipal 



   
 

 


