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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

LEI MUNICIPAL N' 7.379, DE 02 DE AGOSTO DE 201!.

VEREADORA SANDRA C1TOLlN 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 S 5°, do Art. 35, da Lei Orgânica MunicipaL promulgo a seguinte
Lei:

EMENTA: Institui o Programa de Prevenção
ao Alcoolismo e desestímulo ao consumo de
álcool cntre os adolescentes e jovens no
âmbito do Illunicípió de Carazinho e dá
outras providências.

AUTOR: Vereador Élbio Esteve

Art. LO- - Fica instituído o Programa de Prevenção Alcoolismo e Desestimulo
ao Consumo de Álcool entre os Adolescentes e Jovens na cidade de Carazinho.

Art. 2.0 - A presente lei1:em por objetivo a execllção de um conjunto de nannas
e ações que impliquem, efetivamente, em diminuir o conSllmo ce bebida alcoólica e bebida
potável com qualquer teor de álcool.

Parágrafo Único - Será considerada bebida alcoólica a bebida potável com teor
alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 3.° - Bares e Casas Noturnas, que venderem bebida alcoólica a menores de
18 anos. ou venderem bebida alcoólica a menos de duzentos metros de escolas publicas e
privadas, do ensino médio e fundamental, serão penalizadus com a imediata cassação do Alvará
de Funcionamento e respectiva lacração.

~l.0 - Sendo comprovadA a irregularidade_ ()Iém da referida cassação de Alvará
de Funcionamento, O Poder Publico Municipal devera comunicar o fato ao conselho Tutelar e
ao Ministério Publico da Infância e da Juventude.

Art.4.0 - Os bares, Casas Noturnas, restaurantes, padarias, lanchonetes e
congêneres situados no âmbito do município de Carazinho deverão colqcar na entrada do
estabelecimento, e a fácil visão, uma placa de 50cm X SOem r.:oma seguinte inscrição:

" É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos (Lei 9294/96)
Diz o Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente que é crime: Vender. fornecer ainda
que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança e o adolescente, sem justa
causa, produtos cujos componentes possam causar depen"dência física, ou psíquica. ainda que
por utilização indevida. Pena - detenção de 2 a 4 anos, e multa. se o fato não constitui crime
mais grave."

Ali. 5.° - Os cardnpio,> e menus do.:; bmc~ ctlsas notutnas. restcurantes.
padarias; lanchonetes e congêneres dt.'\wãO tcr a seguinte- ob,crvaçiio Impressa na primeira

"-,, '-, ~.<>~~,'"-~.-, '~I"=':-'~""-:::lJ~lE-mail:camaracrz@camarácrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.r . . .

http://www.camaracrz.rs.gov.


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

pagina dos mesmos: O abuso do álcool causa dependência, podendo causar males a saúde se
consumido em excesso.

Art. 6.° - Fica vedada a expedição de novos alvarás Je funcionamento para novos
bares, casas noturnas, restaurantes, padarias, lanchonetes e congêneres que comercializem
bebida a'lcoólica a menos de 200' (duzentos) metros das escolas publicas ou privadas, de ensino
fundamental e médio no âmpito da cidade de Carazinho.

Art. 7.° - Fica criada, a "Semana Municipal Contra o Alcoolismo", que será
realizada de 11 a 17 de setembro de cada ano, com objetivo de estimular a realização de
atividades dedicadas a redução do consumo de álcool, bem como seus riscos e males.

Art. 8.° - E proibida a propaganda ou patrocínio de bebidas alcoólicas em
eventos públicos ou privados de cunho cultural, musical e esportivo realizados na cidade de
Carazinho.

Art. 9.0 - O Poder Executivo regulamentara a presente lei no prazo de 90
(noventa.) dias_ a contar da data de sua publicação

Art. lO. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig, em 02 de a o 011.

Registre-se e Publique - se:

'. j-oQ.' /O)
ereadora Sandra Citolin

Presiden

r Leandro Adams
10 Secretário~
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