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ESTADO DO PARÁ 

LEI N' 282 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

"DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DE BARES, SEDES, 
CLUBES, RESTAURANTES, BOATES E 
SIMILARES QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS 
ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

Faço saber que a Câmara Municipal de Cametá aprova, e eu, Prefeito 

Municipal de Cametá, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - As festas e eventos, na circunscrição do Municipio de Carnetá - PA, 

funcionarão de segunda-feira a quinta-feira das 18:00 (Dezoito horas) até as 00:00 (Zero 

horas), sexta-feira para sábado e para domingo das 18:00 (Dezoito horas) até as 03:00 

(Três horas) e domingo para segunda-feira das 18:00 (Dezoito horas) até as 01:00 (Uma 

hora). 

Art. 2° - Os estabelecimentos de divisão noturnas (Bares, restaurantes, boates e 

danceterias) considerados Classe UA" que possuam isolamento acústico podem 

funcionar, entre as 18:00 (Dezoito) horas de um dia às 04 (quatro) horas do dia seguinte, 

podendo prorrogar-se o funcionamento até às 5 (cinco) horas, as sexta-feira, sábados e 

vésperas de feriados; nos termos do Decreto nº 2432/82 e seu regulamento. 

1 - As festas e eventos datados para os dias 23 para 24 e 24 para 25 de dezembro. 31 

de dezembro para 1 ° de janeiro, bem como vésperas de feriados municipais, estaduais e 

nacionais poderão realizar-se até as 05:00 (cinco horas). 

li - Os eventos realizados durante o período de carnaval terão uma portaria específica 

para tal período festivo, não o horário aqui estabelecido deverão ser utilizados. 

Ili - Aos vendedores ambulantes também ficam sujeitos aos horários estabelecidos 

nesta Lei. 

IV - Os horários aqui estabelecidos poderão ser reavaliados mediante prévio 

requerimento, devidamente fundamentado, à autoridade policial. 
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V - É de exclusiva responsabilidade dos proprietários e organizadores, a segurança 

interna dos eventos, festa, bares, restaurantes, mencionados nesta Lei. Também e de 

exclusiva responsabilidade dos proprietários e organizadores a fiscalização do acesso 

de crianças e adolescentes e/ou da proibição de venda de bebida alcoólicas aos 

meemos, nos locais já mencionados. 

VI - Nos casos não citados nesta lei, fica sob responsabilidade das Polícia civil da 

Circunscrição desta cidade, dirimi-lo mediante a legislação vigente. 

Parãgrafo Único - As festividades em Homenagem a padroeiro de Distritos, vilas e 

povoados que cairem em dias de semana aplica-se o parágrafo I d o  Artigo 2° desta Lei. 

Art. 3° - Serão aplicadas gradativamente aos infratores desta Lei, assegurando a ampla 

defesa e o contraditório, após ser lavrado o auto de infração, as sanções, nos termos do 

Decreto nº 2432/82 e seu regulamento. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 

CAMETÁ, 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE CAMETA 

CERTIDÃO OE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins de direito e a 
quem interessar possa que, atendendo ao principio 
da publicidade e de acordo com as atribuições 
conferidas pelo Decreto Municipal de n• 9712013 de 
29 de julho de 2013, publiquei, como de costume. a 
Lei Municipal de n• 282, de 18 de dezembro de 
2015, o qual dispõe sobre o horário de 
funcionamento de bares, sedes, clubes, 
restaurantes, boates e similares que 
comercializam bebidas alcoólicas e dá outras 

providências. 

Cametá/PA, 18 de dezembro de 2015. 
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