
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N°143, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010.

VEREADOR GILNEI JARRÉ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu
Presidente, de acordo com o ~ Y', do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
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Ementa: Inclui os artigos 51 A, ~p0,
92", 93", 94", arL 5I B e parágrafo
único, art. 51 C, incisO I, 11,IH, IV, art.
51 O e inciso I, lI, IIL ~lo e ~2°, que
estabelece normas .especiais para
funcionamento de Bares e Similares,

1 com referência a frequência de Menores
e dá outras providências na Lei

.\ Complementar n" 03/85 - CÓDJGO DE
POSTURAS.

•

, Autoria: Vereador Rudinei Brombilla
l "..,..~,

Art. 1.0 - Fica incluído os artigos SI-A, ~1°> ~2°, ~3°, 94°, art. Sl-B e
parágrafo único, àrt. 51-C, inciso I, Il, m, IV, art. 5 I-D e inciso I, 11,m, 91" e 92", na Lei
Complementar nO 03/85, que passà a vigorar com a seguinte redação:

I; ; '.
Art.51C:C( •••) /' "
a) (...) " • •
b)\(.) \, • '
cH) \~, • ,
£:' \,' ' A" .-,

/Art. 51-A - Fica ~eda~o a entrada e permanência de c~ianças e adolescentes
até l(dezesseis) anos de idade, sem o acompanhamento dos pais ou responsável legal, no
horário entre- Oh e 06h, em bares, casas noturnas, festas pagas, lojas de conveniência (Postos
de Combustíveis), locais públicos e similares':'que comercialiZam bebida' alcoólica.

'\."~ -/./
91° - Os pais ou responsável legal poderão autorizar por escrito pessoa adulta

para acompanhar seus filhos nos estabeleêimentos mencionados no "caput" deste artigo..•.••......... . ...,.....,.
92° - A autorização dêverá conter õbngatoriamente o nome do Pai, da Mãe ou

do responsável legal, bem como seu endereço e telefone para contato, e o nome da pessoa
maior de 18 anos, que acompanha as CrianÇas e adolescentes até 16 (dezesseis) anos de idade.

~3° - A entrada e permanência de crianças e adolescentes poderá ser
autorizada ou ter seu horário prorrogado, mediante solicitação de alvará de funcionamento do
estabelecimento, conforme as peculariedades do local e do lugar onde se encontra instalado
com antecedência mínima de 15 dias do evento, desde que haja interesse público, preservada
as condições de bigiene e de segurança do público e ~[}diO e, em especial, a prevenção á
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violência, podendo o Administrador Público Municipal consultar o Conselho Municipal de
Segurança sobre este aspecto.

~4° - Em caso de autorização ou prorrogação do horário, o alvará deverá
condicionar o funcionamento a não ~ venda de bebidas alcoólicas ou que haja identificação,
em forma de pulseira, das crianças e adolescentes, conforme as condições referidas no
parágrafo anterior.

/ Art. 51-B - A fiscalizaçã~~birá aos Órgãos de Segurança Pública e uma
equipe de Fiscalização do próprio I\1unicípio. \

1:..-.' -
, , .

Parágrafo Unico - A criança ou adolescente encontrado em desacordo com
esta Lei será entregue pela Equipe de Fiscalização 'aos pais ou ao responsável legal, mediante
termo de entrega, e deverá ser apreSentada, em até 72 horas, ao Conselho Tutelar, que poderá
aplicar medidas protetivas, caso seja necessário. 'lIt \,

Art. 51 - C - Os bares, clubes, casas noturnas e similares deverão fixar, em
lugar de fácil visualização AP público, quadro onde constem:

I ~'''--I - O alvará de funcionamento expedido pela Administração Municipal;
. i

1I10 alvará de funcionamento expedido pela'Vigilância Sanitária;
I ., ~

. "m- O horário de funcionamento; f'
I '\
: :;. • • 'I 4. : " •

IV.- O aVISOtem letras leglvels e em destaque de advertencIa quanto a venda
de bebidas a1coóiicas e de: produtos derivados do fumo,: de acordo com a Lei Federal
8.069/90. \ •...,' .' / ,*' ./

r-', ')" ~ ./j' ,~,
/ Art. 51 - D - Aos infratores, nos termos desta Lei, serão aplicadas, pela

ordem, as se~nt.~s pen~lidades: ',~ ~'-;' .,f / i~c~

". .~~ b_. "1t
I ~~Notificação para regularização, no prazo de' 30 (trinta) dias, na primeira

vez que desobedecêr esta norma; '- _;,,.'" /""'- '--";:::' - ..~
U - Multa~de 200 UFM-(duzentas unidades fiscais municipais), por

adolescente ou criança encontrado, em desacordo I com 'ésta Lei, tendo o mesmo já sido
advertido; ! -_o o i.;, ~ ~•..' '. /' ~.\ ; \ '..; ~, ) ,

li - Fechamento administrativo do estabelecimento, em caso de, pela terceira
vez ter sido encontrado alguma criança ou adolescente em descordo com esta Lei.

~1°- Após o fechamento administrativo do estabelecimento, e transcrito o
prazo de 12 (doze) meses, o Executivo poderá conceder nova licença de funcionamento,
atendida a legislação vigente.
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~2° - As sanções impostas aos infratores serão aplicadas após 60 (sessenta)
dias da vigência das novas regras, período em que será feita a ampla divulgação da Lei.

Art. 2.° - A presente Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.

•
Art. ~.o - Fica alterada a ~edação do art. 4° do Projeto de Lei Complementar

nO003/10, que passa a viger com a segUinte redação:

('L' \
Art. 4° - Esta Lei entrá em vigor na data de sua publicação.

! I
Saladas Reuniões Antônia Libório Berwig, em 29 de novembro de 2010.
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Registre-se c Publique - se:
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