
 

 
 

LEI Nº 474/09 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- O caput do artigo 1.º da Lei n.º 290/05 de 16-06-05, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 1.º - 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 segunda a sexta feira e feriados, das 08:00h às 24:00h; 

II - aos sábados, domingos e vésperas de feriados, das 08:00h às 02:00h; 

III – nas festividades de final de ano (virada) e carnaval, das 08:00h às 

05:00h.” 

 

Art. 2º- Fica aditado um novo inciso à redação do artigo 1º, da Lei n.º 290/05, de 16-06-05, com a 

seguinte redação: 

“Art. 1.º - ... 

I - ... 

II - ... 

III - O horário a que se refere o caput deve ser respeitado por todos os 

proprietários dos estabelecimentos atingidos por esta Lei como o do 

encerramento efetivo de suas atividades comerciais diárias, não sendo 

admitido ou permitido, sobre qualquer forma ou pretexto, continuar 

mantendo e servindo clientela após o mesmo estar vencido.”  

 

Art. 3º- Fica aditado um novo artigo 8.º e seus respectivos parágrafos à Lei n.º 290/05, de 16-06-05, 

contendo a seguinte redação: 

“Art. 8.º - Fica estabelecido o horário compreendido entre às 23:00h e 04:00h para o 

funcionamento das danceterias localizadas dentro dos limites do Município de Rio 

Azul, Estado do Paraná, nas sextas, sábados e feriados.” 

§ 1.º - Em caso de festividades ou eventos em outros dias da semana, o estabelecimento 

deverá protocolar requerimento ao Chefe do Poder Executivo, explicitando a 

necessidade e conveniência de abertura da casa, a qual analisará se autoriza ou não 

o funcionamento; 

§ 2.º - Para fins de liberação do alvará das danceterias os setores competentes da 

Prefeitura farão a verificação “in loco” do cumprimento da legislação vigente com 

relação às normas de segurança, higiene e acústica do ambiente.”. 

 

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Em Rio Azul, 16 de fevereiro de 2009. 

      (a) -          Vicente Solda 

                  Prefeito Municipal 

 


