
Lei nº 247/99 
 
 

Estabelece penalidades aos estabelecimentos que 
venderem ou servirem bebidas alcoólicas e cigarros à 
crianças e adolescentes e dá outras providências. 
 
 
 

 Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º Sofrerão multa e terão seus Alvarás de Localização e Funcionamento suspensos ou 

cassados pelo Município as casas noturnas, bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais e 

promotores de festas e eventos em geral, que venderem ou servirem cigarros ou bebidas alcoólicas, 

independente de sua concentração, à criança e ou adolescentes, em infração aos dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente ao seu art. 243: 

 I – Na primeira autuação, o responsável pelo empreendimento será advertido e multado em 

200 UFIRs (duzentas Unidades Fiscais de Referência), revertendo esse valor em favor do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

II – Na segunda autuação, ser-lhe-á aplicada multa de 400 UFIRs (quatrocentas Unidades 

Fiscais de Referência), revertendo esse valor em favor do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

III – Por ocasião da terceira notificação, aplicar-se-á pena de cassação definitiva do Alvará 

de Localização e Funcionamento. 

§ 1º Das sanções impostas caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias 

da data de autuação, ao Município. 



§ 2º O processamento do recurso referido no parágrafo anterior será delineado pelo 

procedimento atualmente previsto para outras infrações administrativas que determinem a 

cassação de alvará.  

§ 3º Somente após dois anos da cassação definitiva do Alvará de Localização e 

Funcionamento o responsável por estabelecimento penalizado poderá solicitar novo Alvará para 

estabelecimento comercial que venda bebida alcoólica. 

§ 4º No caso de nova cassação definitiva, fica inabilitado definitivamente para requerer 

Alvará de Localização e Funcionamento o responsável por estabelecimento penalizado. 

Art. 2º A autuação processar-se-á por agente fiscalizador do Município, através de ação de 

rotina e obrigatoriamente por denúncia.  

§ 1º As denúncias de descumprimento desta Lei poderão ser feitas por qualquer cidadão ou 

entidade, ao Executivo Municipal,   através da apresentação ou envio da cópia do registro de 

ocorrência, denunciando o fato na Delegacia de Polícia, ao Ministério Público ou ao Conselho 

Tutelar. 

§ 2º Todas as denúncias comprovadas pelo Município deverão ser encaminhadas ao 

representante do Ministério Público, através de cópia da íntegra do respectivo processo 

administrativo, até 5 (cinco) dias da conclusão definitiva deste, para as providências judiciais 

cabíveis. 

§ 3º Fica ressalvado o princípio do contraditório, assegurando o direito de ampla defesa ao 

comerciante denunciado, nos casos previstos em Lei. 

Art. 3º O Município dará conhecimento expresso desta Lei às casas noturnas, aos bares, 

aos restaurantes e aos estabelecimentos comerciais em geral regularmente cadastrados, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias da data de sua publicação. 

Art. 4º Os responsáveis pelas casas noturnas, bares, restaurantes, estabelecimentos 

comerciais e promotores de festas e eventos em geral deverão afixar, em lugar visível e de fácil 



acesso, ao lado do Alvará de Funcionamento, cartaz emoldurado contendo informação destacada 

sobre a proibição de vender ou servir cigarros ou bebidas alcoólicas, independente de sua 

concentração, à criança e ou adolescentes, sobre pena de sofrerem sanções previstas no art. 1º da 

presente Lei. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quinze dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e nove 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal  

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 


