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LEI Nº 279/2018 DE 27 DE ABRIL DE 2018 
 

   SÚMULA: Regulamenta o funcionamento de  bares, lanchonetes e 
                congêneres, e  a venda  de  bebidas  alcoólicas   na  circunscrição   
                do Município de Cruzeiro do Sul e dá outras providências. 
                 
 
   Eu, Ademir Mulon, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado 
do Paraná, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal aprovou eu sanciono a presente Lei: 
 

Art. 1º - Os bares, lanchonetes e congêneres instalados na 
circunscrição do Município de Cruzeiro do Sul funcionarão nos seguintes 
horários: 

        I – De domingo até Quinta-Feira: abertura às 06:00 (seis) 
horas com fechamento às 24:00 (vinte e quatro) horas; 

       II – Às Sextas-Feiras, Sábados e vésperas de feriado, abertura 
às 06:00 (seis) horas com fechamento às 02:00 (duas) horas do dia seguinte.  

  
Art. 2º - Estabelecimentos não classificados como bares, 

lanchonetes e congêneres, se funcionarem além dos horários estabelecidos no 
artigo 1º, não poderão comercializar bebidas alcoólicas, nesse período. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Estabelecimentos de Conveniência 

instalados em Postos de Combustíveis, de atendimento 24 horas, não poderão 
vender bebidas alcoólicas, para consumo imediato ou não, no horário entre 
24:00 (vinte e quatro) e 06:00 (seis) horas, de domingo a quinta-feira, e às 
sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, entre as 02:00 (duas) horas e 
06:00 (seis) horas do dia seguinte.   

 
Art. 3º - Em bailes e festas dançantes ou outras comemorações 

em ambientes fechados, que aconteçam além dos horários estabelecidos no 
artigo 1º, é permitida a distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas 
apenas no interior do estabelecimento. 

 
 Art. 4º - Em festas, quermesses e outros festejos em praças ou 

vias públicas é permitida a venda ou distribuição de bebidas alcoólicas, pelos 
organizadores, além dos horários estabelecidos no artigo 1º, com a permissão 
expressa da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. 

 
Art. 5º - A responsabilidade dos eventos que se referem os artigos 

3º e 4º será sempre de responsabilidade de seus organizadores. 
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Art. 6º - Fica proibida, a partir da publicação desta lei, a 
concessão de novas licenças de funcionamento para bares, lanchonetes e 
congêneres, em imóveis localizados a menos de 100 (cem) metros de distância 
de estabelecimentos de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, 
público e privado. 

 
Art. 7º - A fiscalização do cumprimento desta lei será realizada 

pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, sob a coordenação do 
Departamento Municipal de Finanças, através da sua Divisão de Tributação, 
que aplicará aos infratores as seguintes penalidades: 

I – na primeira constatação da infração, o estabelecimento será 
notificado com advertência;  

II – na primeira reincidência da infração, o estabelecimento será 
multado no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 

III – na segunda reincidência da infração, o estabelecimento será 
multado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

IV – na terceira reincidência da infração, o estabelecimento será 
punido com a cassação do alvará de funcionamento. 

V - Após o fechamento administrativo do estabelecimento, e 
transcorrido o prazo de 12 meses, o Executivo poderá conceder nova licença 
funcionamento, desde que atendida a legislação vigente. 

 
§ 1º - Os valores fixados nos inciso I e II do caput deste Artigo 

serão corrigidos, anualmente, pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado. 
 
§ 2º - Desrespeitados a Revogação da Licença Especial e do Alvará 

de Funcionamento e o cumprimento do Fechamento Administrativo, o 
Município solicitará Auxílio de Força Policial para exigir o cumprimento da 
Ordem de Fechamento, para o que será confeccionado Boletim de Ocorrência 
do fato, para a responsabilização penal dos infratores. 

 
§ 3º - A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e o Conselho 

Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão lavrar autos de 
constatação, com base nesta lei, e encaminha-los à Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro do Sul, que aplicará aos infratores as penalidades estabelecidas. 

 
§ 4º - Para a comprovação das infrações a Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, valer-se-á de autos de constatação 
elaborados pelos Fiscais da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, pela Polícia Militar, 
pela Polícia Civil, pela Polícia Federal e pelos Conselheiros Tutelares. 
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Art. 7º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação. 

 
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor no ato de sua publicação, 

revogadas todas as disposições em contrário. 
 

   PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, 
DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE ABRIL DE 
2018. 
 

 

         Ademir Mulon 
        - PREFEITO MUNICIPAL - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


