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“Deus Seja Louvado” 

DECRETO Nº 24 DE 13 DE JUNHO DE 2019. 
 
 
 

“ALTERA PARCIALMENTE O DECRETO 
373/2007”.  

 
 
 
 
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de Pariquera-

Açu, no uso de suas atribuições legais, notadamente as disposições do artigo 63 e 
seguintes da Lei Orgânica do Município e 

Considerando a vigência do Decreto 373 de 21 de junho de 
2007, que se mantem pelos seus próprios fundamentos; 

Considerando que o grande volume de serviços dos 
departamentos desta municipalidade e a existência de cargo específico de fiscal de 
postura;  

Considerando que, todavia, em que pese as disposições do 
artigo 1º, § 3º, 4º e 5º daquela norma, há necessidade de maior dinamização dos 
serviços e pareceres, visando dar maior eficiência aos requerimentos protocolados, para 
fins de horários especiais de funcionamento.; 

 
DECRETA:  
 
 
Artigo 1º Nos termos estabelecidos pela Lei Complementar nº 

17/2007 o horário de funcionamento de bares ou similares será das 06h00min. às 
24h00min., devendo o mencionado horário, para este tipo de atividade, constar no alvará 
de licença de funcionamento emitido pelo setor de tributação, que é vinculado ao 
Departamento de Fazenda, com a devida autorização do Chefe do Executivo.  

 
§ 3º - O horário referido neste artigo, poderá ser autorizado e/ou 

prorrogado, mediante solicitação de alvará de funcionamento especial que poderá ser 
cancelado a qualquer tempo, conforme as peculiaridades do estabelecimento e do local 
onde se encontra instalado, desde que haja interesse público, preservadas as condições 
de higiene e de segurança pública e do prédio e, em especial, a preservação à violência, 
obedecidos as legislações vigentes de vigilância sanitária, acessibilidade e corpo de 
bombeiros.  

 
I ; II; III e IV (Revogados)  
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§ 4º - Para fins do parágrafo anterior, a alteração do horário 
dependerá de parecer do fiscal de postura, levando-se em conta, em especial, a 
prevenção da violência.  

 
§ 5º - (revogado) 
 
 
Artigo 8º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 
Pariquera-Açu, 13 de junho de 2.019. 
 
 
 

 
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO 
        Prefeito Municipal 

 
 
 
REGISTRO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA. 
 
 
 

João Batista de Andrade 
Diretor do Depto. de Administração 


