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DECRETO Nº 2076/2006

Regulamenta o Funcionamento de Bares, Restaurantes, Lanchonetes e
outros estabelecimentos congêneres em Nova Santa Rosa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, Estado do Paraná,
no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 7º, Inciso XXV, Letras A, B e C da Lei Orgânica
Municipal,

CONSIDERANDO, as inúmeras queixas e reclamações dirigidas ao Executivo
Municipal e ao Comando da Policia de Nova Santa Rosa;

CONSIDERANDO, a necessidade de promover o sossego Público.

D E C R E T A

Art. 1º - Os proprietários de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza,
especialmente bares, lanchonetes, casas de sucos e similares que comercializam bebidas com álcool,
deverão zelar pela ordem e tranqüilidade no decorrer de suas atividades, de modo a não permitir a
perturbação do sossego alheio ou da vizinhança, sob qualquer forma e em qualquer
horário.

Art.  2º - Não será mais permitido o funcionamento dos estabelecimentos
comerciais referidos no Artigo 1º deste Decreto, além do horário pelo qual se concedeu a licença, ou
seja, até as 22:00h, podendo, entretanto, o estabelecimento funcionar entre segunda e quinta-feira até
as 24:00h e sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados até 01:00h, mediante autorização
especial a ser outorgada pela administração municipal.

Art.  3º - Os espetáculos com som mecânico ou música ao vivo nos
estabelecimentos referidos no Artigo 1º também somente serão permitidos com autorização especial
da administração, sendo horário limite desses eventos até às 24h00min.

Art.  4º - A autorização especial de que tratam os artigos antecedentes será
outorgada mediante parecer favorável do Conselho Comunitário de Segurança, e poderá ser revogada
a qualquer tempo mediante Ato Administrativo fundamentando-se os motivos ensejadores da
revogação.

Art.  5º - O descumprimento das disposições constantes neste Decreto poderá
ensejar na imediata instauração de competente procedimento administrativo para cassação/revogação
da licença de abertura e funcionamento do estabelecimento, além da utilização de outras formas
coercitivas permitidas em Lei para fazer cumprir com as determinações contidas neste Decreto.

Art.  6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo
também ser afixado em todos os estabelecimentos congêneres.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE



GABINETE DO PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA, Estado do Paraná,
em 17 de fevereiro de 2006.

NORBERTO PINZ
Prefeito Municipal

ROSMÉRE I. S. SCHNEKEMBERG
Secretária de Administração


