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LEI Nº 494/2006                            DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006. 
 

ESTABELECE NORMAS ESPECIAIS PARA 
FUNCIONAMENTO DE BARES E 
SIMILARES E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por 

seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito 
Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei. 

 
Art. 1º Nos estabelecimentos em que houver comercialização de 
bebidas alcoólicas, para consumo imediato no próprio local, o 
horário de funcionamento será o seguinte: 
 
I – Segunda a quinta-feira, domingo e feriados: das 7h às 24h; 
II – Sexta-feira e sábado: das 7h às 2h da madrugada.  
 
Art. 2º Os clubes, casas noturnas, danceterias e similares, terão o 
seguinte horário de funcionamento: 
 
I – Segunda a quinta-feira e domingo: das 19 às 24h; 
II – Sexta-feira, sábado e feriado: 19 às 04h da madrugada. 
 
Art. 3º A expedição de alvará para bares e similares funcionarem 
em horário diverso do estabelecido nesta lei, nos casos de 
interesse público, será de inteira responsabilidade do Prefeito 
Municipal, não podendo ser delegada a instância inferior a 
Secretário Municipal. 
 
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, os eventos públicos de 
caráter provisório que se enquadrarem no caput do artigo 
primeiro e que não possuam alvará de funcionamento, terão 
licença especial de funcionamento expedida por órgão competente 
não inferior a Secretário Municipal. 
 
Art. 4º Aos infratores, nos termos desta Lei, serão aplicadas, pela 
ordem, as seguintes penalidades: 
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I – notificação para regularização, em prazo não superior a 30 
(trinta) dias; 
II – multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município – 
UFM, aplicada em dobro em caso de reincidência; 
III – suspensão temporária da autorização de funcionamento por 
prazo não inferior a 30 (trinta) dias; 
IV – fechamento administrativo do estabelecimento, na hipótese 
de reincidência. 
 
Parágrafo único. O estabelecimento fechado no caso do inciso 
anterior não poderá ser reaberto em prazo inferior a um ano. 
 
Art. 5º Qualquer munícipe é parte legítima para notificar a 
infração a esta Lei, sendo obrigatório o processamento de todas as 
reclamações, sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 6º A presente Lei será regulamentada no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 
 
Art. 7º Os recursos para aplicação desta Lei, correrão por conta 
do orçamento vigente. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, aos trinta dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e seis. 

 
 

 


