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EMENTA: Institui 0 Programa de Prevenc;:aoao
Alcoolismo e desestfmulo ao consumo de alcool entre
os adolescentes e jovens no ambito do municipio de
Carazinho e ga outras providencias.

Art. 1!! - Fica instituido 0 Programa de Prevenc;:aoao Alcoolismo e Desestimulo ao Consumo de
Alcool entre os Adolescentes e Jovens na cidade de Carazinho.

Art. 2!! - A presente lei tem por objetivo a execuc;:aode um conjunto de normas e ac;:oesque
impliquem, efetivamente, em diminuir 0 consumo de bebida alc061ica e bebida potavel com
qualquer teor de alcool.

PARAGRAFO UNICO: Para efeitos desta lei, considera-se bebida alc061ica, a bebida potavel
com qualquer teor de alcool.

Art. 3!! - Bares e Casas Noturnas, que venderem bebida alco61ica a menores de 18 anos ou
venderem bebida alco6lica a menos de duzentos metros de escolas publicas e privadas, do
ensino medio e fundamental, serao penalizadas com a imediata cassac;:aodo Alvara de
Funcionamento e respectiva lacrac;:ao.

§ 1!! - Sendo comprovada a irregularidade, alem da referida cassac;:aode Alvara de
Funcionamento, 0 Poder Publico Municipal devera comunicar 0 fate ao conselho Tutelar e ao
Ministerio Publico da Infancia e da Juventude.

Art. 4!! - as bares, CasasNoturnas, restaurantes, padarias, lanchonetes e congeneres situados
no ambito do municipio de Carazinho deverao colocar na entrada do estabelecimento, e a facil
visao, uma placa de 50cm X 50cm com a seguinte inscric;:ao:

liE proibida a venda de bebidas alc061icasa menores de 18 anos (Lei 9294/96) Diz 0
Artigo 243 do Estatuto da Crianc;:ae do Adolescente que e crime: Vender, fornecer ainda que
gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a crianc;:ae £10adolescente, sem justa
causa, produtos cujos componentes possam causar dependencia fisica, ou psiquica, £linda que



por utilizal;ao indevida. Pena - detenl;ao de 2 anos a 4 anos, e multa., se 0 fate nao constitui

crime mais grave./I

PARAGRAFO UNICO: 0 descumprimento ao disposto neste artigo implicara em multa de

R$S.500,OO (cinco mil e quintos Reais), triplicada a cada reincidencia.

Art. 52 - Os cardapios e menus dos bares, casas noturnas, restaurantes, padarias, lanchonetes

e congeneres deverao ter a seguinte observal;ao impressa na primeira pagina dos mesmos: /10
abuso do alcool causa dependencia, podendo causar males a saude se consumido em

excesso./I

PARAGRAFO UNICO: 0 descumprimento ao disposto neste artigo implicara em multa de

R$S.500,OO (cinco mil e quintos Reais), triplicada a cada reincidencia.

Art. 62 - Fica vedada a expedic;:ao de novos alvaras de funcionamento para r:lOVOS bares, casas

noturnas, restaurantes, padarias, lanchonetes e congeneres que comercializem bebida

alco6lica a menos de 200' (duzentos) metros das escolas publicas ou privadas, de ensino

fundamental e medio no ambito da cidade de Carazinho.

Art. 72 - Fica criada, a "Semana Municipal Contra 0 Alcoolismo", que sera realizada de 11 a 17

de setembro de cada ano, com objetivo de estimular a realizal;ao de atividades dedicadas a

redul;ao do consumo de alcool, bem como seus riscos e males.

Art. 82 - E proibida a propaganda ou patrodnio de bebidas alco61icas em eventos publicos ou

privados de cunho cultural, musical e esportivo realizados na cidade de Carazinho.

PARAGRAFO UNICO: 0 descumprimento ao disposto neste artigo implicara em multa de

R$10.000,OO (dez mil Reais), triplicada a cada reincidencia.

Art. 92 - 0 Poder Executivo regulamentara a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a

contar da data de sua publical;ao.

Art. 102 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicac;:ao, revogada as disposic;:5es em

contrario.



Justificamos 0 presente Projeto de Lei, pelo avan<;:odo abuso e uso do alcool por menores de
18anos no ambito do municipio de Carazinho.


