
LEI Nº. 1559, DE 09 DE MAIO DE 2008

Autoria: Poder Legislativo

Dispõe  sobre  obrigatoriedade  da  afixação  de  
cartazes  em  bares,  lanchonetes  e  similares,  
referentes à proibição legal de venda de bebidas  
alcoólicas às crianças e adolescentes e dá outras  
providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Município de 
Lucas do Rio Verde, sejam eles bares, lanchonetes e similares, ficam obrigados a afixar em 
local visível ao público consumidor cartazes indicando a proibição de venda de bebidas 
alcoólicas às crianças e adolescentes.

§1º   A  obrigatoriedade  a  que  se  refere  o  artigo  1º  se  estende  a  todos  os 
estabelecimentos que tenham por atividade principal ou complementar a venda de bebidas 
alcoólicas e àqueles que oferecem a possibilidade de consumo de bebidas alcoólicas no 
local de venda.

§2º  Para fins desta Lei, será considerada bebida alcoólica toda a substância que 
contenha qualquer grau de teor alcoólico.

§3º   Todos  os  eventos  públicos  que  comercializem  bebidas  alcoólicas  também 
deverão afixar o referido aviso em local visível.

Art. 2º  Os cartazes a que se refere o artigo 1º deverão conter os seguintes dizeres “É 
proibida a venda de bebidas alcoólicas a menor de 18 (dezoito) anos” – Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 3º  O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator as seguintes 
sanções:

I- Advertência por escrito, notificando o infrator para sanar a irregularidade 
no prazo de 30 (trinta) dias;

II- Multa no valor de 150 (cento e cinqüenta) Unidades Fiscal Lucas – UFL’s, 
aos estabelecimentos que descumprirem a advertência;

III- Em caso de reincidência a multa será o dobro da quantia estipulada no 
inciso II;

IV- Suspensão  temporária  do  Alvará  de  Localização,  Instalação  e 
Funcionamento,  por  um  período  de  30  (trinta)  dias  na  hipótese  de 
reincidência por mais de três vezes;



V- Cancelamento  definitivo  do  Alvará  de  Localização  e  funcionamento, 
observadas  as  transgressões  e  aplicadas  gradativamente  às  sanções 
administrativas dispostas nesta Lei.

Art. 4º  A fiscalização e aplicação das sanções fica sob a responsabilidade do Poder 
Público Municipal.

Art.  5º   O Poder  Executivo  Municipal  Regulamentará  esta  Lei  no  prazo  de  90 
(noventa) dias.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde, 09 de maio de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal


