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PROJETO DE LEI N.º 073/2021. 

 

Dispõe sobre alteração da Lei Municipal n.º 219/2006 e suas alterações, 
que disciplinam o horário de funcionamento de estabelecimentos de 
diversões públicas que comercializem bebidas alcoólicas no município 
de Abaetetuba e dá outras providências.  

 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo art. 63, inciso I, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O Caput do Art. 1º da Lei n.º 219/2006 passará a viger com a seguinte redação: 

 “Art.1º - Fica estipulado o horário de domingo a quinta-feira até a 00:00h (zero 

hora) e sexta-feira, sábado e vésperas de feriados até as 03:00h (três horas) do dia 

seguinte, para o funcionamento de estabelecimentos de diversões públicas que 

comercializem bebidas alcoólicas.” 

 

Art. 2º. O § 2º do Art. 1º da Lei n.º 2019/2006 passará a viger com a seguinte redação: 

 “§ 2º - Os estabelecimentos de diversões públicas que possuam isolamento 

acústico em conformidade com os padrões técnicos, segurança interna, infraestrutura 

adequada e que não apresentem incidência de violência, poderão funcionar de domingo a 

quinta-feira até a 00:00h (zero hora) e sexta-feira, sábado e vésperas de feriados até as 

04:00h (quatro horas) do dia seguinte, desde que comprovem tais circunstâncias através 

de laudos técnicos expedidos pelos órgãos públicos competentes.” 

 

Art. 3º. Após o § 2º do Art 1º da Lei nº. 2019/2006, adite-se mais um parágrafo, o qual 

passará a ser o § 3º com a seguinte redação: 

“§ 3º - Os estabelecimentos de diversões públicas que possuam condicionamento 

acústico em conformidade com os padrões técnicos, segurança interna, infra estrutura 



 
PODER LEGISLATIVO 

                              CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 
E-mail:câmara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba – Pará 
 

adequada e que não apresentem incidência de violência, poderão funcionar de domingo a 

quinta-feira até a 00:00h (zero hora) e sexta-feira, sábado e vésperas de feriados até as 

03:00h (três horas) do dia seguinte, desde que comprovem tais circunstâncias através de 

laudos técnicos expedidos pelos órgãos públicos competentes.” 

 

Art. 4º. Sejam renomeados os demais parágrafos, a partir do parágrafo 2º do Art. 1º da 

Lei n.º 219/2006.” 

 

Art. 5º. Após o § 5º do Art. 1º da Lei n.º 2019/2006 adite-se o parágrafo 7º com a seguinte 

redação:             

“§ 7º - No dia da festa tradicional de Nossa Senhora da Conceição, os 

estabelecimentos de diversões públicas terão o horário fixado para até 03 (três) horas do 

dia seguinte, mesmo se ocorrer em dia de semana (segunda a sexta-feira). 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca em 23 de 

novembro de 2021.  

 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

 

Nos termos do disposto no art. 38, III da Lei Orgânica Municipal, temos a honra 

de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei em anexo, 

que Dispõe sobre alteração da Lei Municipal n.º 219/2006 e suas alterações, que 

disciplinam o horário de funcionamento de estabelecimentos de diversões públicas que 

comercializem bebidas alcoólicas e dá outras providências. 

O presente projeto de Lei, como é de praxe em nosso mandato, foi elaborado a 

partir de discussões com a coletividade e Secretaria de Meio Ambiente, ambas 

preocupadas com o comércio e com o bem estar da população.  

A aprovação do presente projeto de lei se faz necessária a fim de que possamos 

resguardar o direito dos profissionais que trabalham com a promoção de eventos festivos 

e com o bem estar da população local. 

Nesse sentido contamos com o apoio de Vossas Excelências para a aprovação 

do presente projeto de Lei.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca em 23 de 

novembro de 2021.  

 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 

 


