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Projeto de Lei nº  017/2017 

     Altera A lei nº 2.117/06 e dá outras providências. 

 

  O Prefeito do Município de Breves, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal em sessão extraordinária realizada no dia 19 de maio de 2017, aprovou o 

projeto de lei nº 017/2017 de autoria da Mesa Diretora e sanciona e promulga a seguinte  

Lei: 

 

  Art. 1º O inciso III do art.  5º passa a vigorar a seguinte redação: 

Art. 5º.............................................................................................. 

............................................................................................................. 

   III  - funcionar para encerramento: 

    Segunda, Terça e Quarta-feira, até às 24:00; 

    Quinta-feira e Domingo e feriado até às 02:00 horas da 

manhã seguinte; 

    Sexta-feira até as 03:00 horas da manhã seguinte; 

    Sábado e véspera de feriado até às 04:00 horas da manhã 

seguinte; 

  Art. 2º O inciso III do art.  6º passa a vigorar a seguinte redação: 

   Art. 6º............................................................................................... 

                                 ................................................................................................ 

   III  - funcionar para encerramento, até as 24h, exceto sexta e  

sábado que será até a 01:00h da manhã seguinte para os estabelecimentos que se 

enquadrem na categoria A e até encerramento até as 24h de todos os dias para os 

estabelecimentos que se enquadrarem na categoria B, nos termos da regulamentação. 

  Art. 3º Fica vedado a venda e o consumo de bebida alcóolica em praças 

públicas. 

  Art. 4º As programações que envolvam colação de grau, aniversário e 

casamento não se aplicam as normas previstas quanto a horário para encerramento, 
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devendo no entanto respeitar os limites de sons e ruídos obedecendo às normas do 

CONAMA e ABNT, NBRS 10.150/10.151. 

  Art. 5º As festas realizadas na área rural do município terá seu 

encerramento às 6:00h da manhã seguinte, exceto no perímetro compreendido até o 

marco zero da PA-159, que estará sujeito aos mesmos horários previstos no art. 5º a que 

se refere o art. 1º desta Lei. 

  Art. 6º As Lojas de conveniências estarão sujeitas aos mesmos horários 

previstos no inciso III, do art. 5º, relacionados à venda de bebida alcóolica. 

  Art. 7º O Poder Executivo regulamentará no que couber dentro de 30 

(trinta) dias após a promulgação desta Lei bem como estabelecer os requisitos que 

indiquem as categorias previstas no inciso III, do art. 6º a que se refere o art. 2º desta 

Lei e outros  

  Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Breves em, 19 de  

maio   de 2017. 

 

 

 

 RAIMUNDO OLIVEIRA MATOS 

Presidente, em exercício 

 


