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Dispõe  sobre  normas  especiais  para  a
comercialização de bebidas alcoólicas e horário
de  funcionamento  de  bares  e  similares  no
Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

       

 Art. 1ºFica estabelecido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o horário entre às 06h00min (seis) e as
23h00min (vinte e três) horas para o funcionamento de bares e similares, os quais deverão constar em todos
os Alvarás de licença para funcionamento emitidos pelos respectivos órgãos Municipais competente.

 

§ 1º - Considera-se como bares e similares, para efeito desta Lei Complementar, os estabelecimentos nos
quais, além da comercialização de produtos e gêneros característicos desse tipo de atividade, haja venda de
bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local.     

§ 2º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também ao comércio ambulante e informal.

§ 3º - Não estão sujeitos ao horário fixado do caput deste artigo os bares de hotéis, flats, clubes, associações,
terminais rodoviários, shopping e panificadoras, os quais poderão funcionar em horário diferenciado, porém
estarão impedidos de vender bebidas alcoólicas no horário compreendido entre 23h00min às 06h00min.

§ 4º - Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes e similares, este considerados os estabelecimentos que
possuam relacionados em cardápio os pratos e lanches elaborados e servidos no local, poderão estender o
horário de funcionamento, nas sextas feiras e aos sábados até as 02h00min, desde que, a partir das
23h00min, sejam servidas apenas bebidas alcóolicas não destiladas acompanhadas de pratos e lanches.

§ 5º - Excluem-se da limitação contida no caput deste artigo os estabelecimentos que, além de cumprir a
legislação vigente, obtenham a concessão de alvará de licença de funcionamento em regime especial,
mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:



I – restringir o atendimento a ambientes fechados.

II – dispor de sistema de segurança à entrada do estabelecimento, com detector de metal, que poderá ser
manual, desde que manuseado por profissional que atenda as condições previstas no inciso V.

III – manter sistema de gravação em vídeo dos movimentos de portaria, cuja fita deve ser preservada por 30
(trinta) dias, para qualquer consulta dos órgãos de segurança pública.

IV – manter controle de portaria com anotação do nome, telefone e RG do cliente, que deverá ser preservada
juntamente com o consumo do mesmo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, à disposição das autoridades policiais,
para fins de direito.

V – ter profissional portador de certificado de curso de vigilante e segurança, em número condizente com a
capacidade de lotação, conforme determinação do órgão competente, com vínculo empregatício com o
estabelecimento ou com a empresa terceirizada do ramo de vigilância e segurança, detentora de autorização,
expedida pelo órgão público competente, para desempenho da atividade.

VI – atender ao disposto no artigo 3º deste Lei Complementar.

VII – oferecer serviço de transporte próprio ou obtido através de convênio com empresa de transporte de
passageiros (taxi ou similar), para retorno ao lar, a ser incluído na conta do cliente, após consumo de doses
de bebidas alcóolicas que deixe o motorista em condições impróprias para a condução de veículo automotor.

§ 6º - Para fins do disposto no paragrafo anterior, a alteração do horário dependerá de parecer favorável do
órgão municipal competente, levando-se em conta, em especial, a prevenção à violência.

§ 7º - Todo e qualquer evento no qual haja venda de bebidas alcóolicas para consumo imediato no próprio
local (shows, bailes, festas em chácaras e clubes, etc.) obedecerá ao disposto na legislação vigente e o
contido no caput deste artigo e no § 5º, para fins de obtenção do alvará competente.

 

Art. 2º- Em todos os estabelecimentos mencionados nesta Lei Complementar ficam proibidas quaisquer
promoções que vinculem a compra de ingressos ou o horário de chegada ao direito de obter bebidas
alcóolicas de forma gratuita ou com descontos.

Art. 3º- Será concedida licença especial pelos órgãos competentes nos respectivos Municípios do Estado de
Mato Grosso aos bares e similares que não comercializarem bebidas alcóolicas.

Art. 4º- A comercialização de bebidas alcóolicas por bares e similares dependerá do recolhimento de taxa
especifica, com valor estipulado pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 5º - A comercialização de bebidas alcóolicas por supermercados, hipermercados e similares deverá ser
feita em local próprio identificado por cartazes, com entrada controlada, de forma a impedir a venda de
bebidas alcóolicas a menores, em consonância com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA.

Art. 6º - É vedado, entre as 23h00min às 06h00min, a comercialização e o consumo de bebidas alcóolicas
em lojas de conveniência instaladas em postos de combustíveis, bem como no interior dos veículos que
estiverem no pátio dos postos de combustíveis.

§ 1º - As lojas de conveniência instaladas em postos de combustíveis deverão afixar cartazes em local visível
informando que as bebidas alcóolicas não poderão ser consumidas no local, nem mesmo no interior dos
veículos enquanto estiverem na área dos postos, no horário estabelecido no caput deste artigo.

§ 2º - As lojas de conveniência instaladas em postos deverão cumprir as exigências contidas no art. 2º desta
Lei Complementar



Art. 7º - Fica proibida, a partir da publicação desta Lei, a concessão de novas licenças de funcionamento
para bares e similares em imóveis localizados a menos de 300 (trezentos) metros de distância de
estabelecimento de ensino fundamental, médio, técnico e superior, público ou privado.

Paragrafo único – A distância a que alude o caput deste artigo, será considerada como raio de um circulo
cujo centro se situa no ponto médio do acesso principal da escola.

Art. 8º - Os infratores, que descumprirem o estabelecido na presente Lei Complementar, ficarão sujeitos a
seguintes penalidades, pela ordem:

I – multa no valor de R$ 500,00 (quintos reais) para bares e similares, R$ 1.000,00 (um mil reais) para
restaurantes e pizzarias e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para estabelecimentos com licença em regime
especial.

II – Em caso de reincidência a multa será no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para bares e similares, R$
2.000,00 (dois mil reais) para restaurantes e pizzarias e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para estabelecimentos
com licença em regime especial, aplicando ainda cumulativamente, a suspensão das atividades por 30 (trinta)
dias, lacração de todas as entradas e cancelamento da licença para funcionamento.

III – Cassação do alvará e fechamento administrativo do estabelecimento.

§ 1º - A cassação do alvará e fechamento administrativo do estabelecimento deverá ser aplicada de imediato
se constatada a prática de um ou mais dos seguintes atos:

I – Comercialização ou consumo de drogas ilícitas;

II – Prostituição, favorecimento ou aliciamento para a prostituição, inclusive a de menores;

III – Venda de bebidas alcóolicas a menores.

 

§ 2º - Após o fechamento administrativo do estabelecimento e transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a
Administração Pública poderá conceder nova licença de funcionamento, atendida a legislação vigente.

§ 3º - A fiscalização do cumprimento desta Lei Complementar será exercida pela Administração Pública
Estadual e também pela Administração Pública Municipal, com a participação dos órgãos de segurança
pública do Estado de Mato Grosso.

Art. 9º - Incumbe ao Poder Público Estadual fazer ampla divulgação a população através dos meios de
comunicação sobre a provação da presente Lei Complementar e consequentemente de sua entrada em vigor.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2015

 

Coronel Taborelli
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei Complementar se justifica pela necessidade de cumprir o disposto na Carta Magna
do Pais (Art. 144 – A segurança Pública, dever do Estado, Direito e responsabilidade de todos, ...),
trazendo com isso a sociedade para ajudar no combate aos índices de violência, que e sua grande maioria,
estão intimamente ligados com o consumo de bebidas alcóolicas.

É de grande relevância social o projeto que ora se apresenta, tendo em vista que ao limitar o funcionamento
de bares e similares, no que se refere à venda de bebidas alcóolicas, poderá contribuir de forma substancial
nos números perversos dos índices de criminalidade no Estado de Mato Grosso.

A politica de controle de horários de funcionamento dos estabelecimentos que vendem bebidas alcóolicas
também demonstrou ser muito eficaz para a redução da violência e do crime na cidade de Bogotá na
Colômbia, que já foi considerada a cidade mais violenta do mundo.

O projeto de Lei Complementar justifica-se ainda, partindo-se da analise de sua aplicação de outras cidades,
que obteve índices satisfatórios tais como: Hortolândia, Itapevi, Itapecerica da Serra, Laranjal Paulista,
Guarulhos, São Caetano do Sul, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Caxias do Sul.

Assim sendo, com vistas a dar melhor condições de segurança as empresas de transporte coletivo, aos
motoristas do setor e aos usuários do serviço de transporte coletivo no Estado de Mato Grosso, esse Nobre
Parlamentar apresenta a esta Casa de Leis o presente projeto, que espera vê-lo APROVADO.
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