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LEI N º 1.730/2011 de 11/12/2011 

 

                         DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DA COMERCIALIZAÇÃO E DO CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOGRADOUROS 
PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

  Prefeito Municipal em exercício de Treze Tílias, Santa Catarina, 
ADILSON CONCATTO faz saber a todos os habitantes deste Município, que a 
Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 
 Art. 1º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer 
graduação em logradouros públicos do Município de Treze Tílias; 
 
 Art. 2º Entende-se por bebidas alcoólicas os produtos definidos 
pela legislação federal que dispõe sobre o registro e fiscalização de 
bebidas. 
 
 Art. 3º Para efeitos desta Lei são considerados logradouros 
públicos: 
 
 I – as avenidas; 
 

II – as rodovias; 
 
III – as ruas; 
 
IV – as alamedas, servidões, escadarias, caminhos e passagens; 
 

V – as calçadas; 
 
VI – as praças; 
 
VII – estacionamentos públicos; 
 
VIII – as ciclovias;  
 
IX – as pontes ou elevados;  
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X – o hall de entrada dos edifícios públicos;  
 
XI – a área externa dos campos de futebol, ginásios de esportes e 

praças esportivas de propriedade pública;  
 
XII – as repartições públicas e adjacências. 
 

 
Parágrafo único: Nos logradouros enquadrados nos incisos I, II, 

III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII poderá haver a comercialização e o 
consumo de bebidas alcoólicas: 

 
I. quando houver evento realizado: 

 
a. pelo Poder Público; 
b. por particulares, desde que previamente 

autorizado pelo Poder Público. 
 

II. em torno de bares, quiosques, lanchonetes e 
restaurantes, nos limites determinados pelo Poder 
Público com sua autorização e desde que a bebida seja 
proveniente do respectivo estabelecimento. 

 
 
 Art. 4º Os termos de condutas e demais ajustes eventualmente 
firmados entre particulares e o Ministério Público ou Poder Público 
continuarão em pleno vigor e eficácia. 
 
 Art. 5º O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator a sanções 
na forma da Lei.  
 
 Art. 6º O Poder Executivo poderá firmar convênio com a Polícia 
Militar, instituição responsável pela preservação da ordem pública, 
conforme o § 5°, do artigo 144 da Constituição Federal, para a 
fiscalização do cumprimento desta Lei. 
 
 Art. 7º Fica o poder Executivo autorizado a regulamentar a 
presente Lei no que se fizer necessário. 
 
 Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Gabinete do Prefeito de Treze Tílias 11 de dezembro de 2011. 
 
  
 

ADILSON CONCATTO 

Prefeito em exercício 
 
 

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e 
Fazenda aos 11 dias do mês de dezembro de 2011. 
 

 
 
FRANCISCO JOSÉ KLOTZ 

Secretário da Administração e Fazenda 
 
 
 


