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LEI Nº 1.072/2018-GP 
 

 

(Projeto de Lei Nº 001/2018 - GP ) 

 
DISPÕE SOBRE DETERMINAR 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS NOTURNOS NO  
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Breu Branco, Estado do Pará, faz saber a 

sociedade do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e manda que se 

publique a seguinte Lei:  

 

Art. 1º.  Fica determinado que os horários de funcionamento dos 

estabelecimentos noturnos do Município de Breu Branco passarão a vigorar da seguinte 

forma: 

I – Casas de shows e serestas, no decorrer da semana, de segunda à 

quarta-feira funcionarão até às 00h00min (meia-noite), quinta-feira e domingo até às 

02h00min (duas horas), e aos finais de semana (sexta-feira e sábado) funcionarão até às 

04h00min (quatro horas) da manhã; 

 

II – Bares e lanchonetes, no decorrer da semana, de segunda à 

quarta-feira funcionarão até às 00h00min (meia-noite), quinta-feira e domingo até às 

02h00min (duas horas), e aos finais de semana (sexta-feira e sábado) funcionarão até às 

04h00min (quatro horas) da manhã; 

 
Parágrafo único – ao que consta no incisos I e II desta Lei, somente 

se estenderá o horário no decorrer da semana (segunda-feira à quinta-feira) em casos 

especiais, tais como: feriados, aniversário do Município de Breu Branco, e outras datas 

comemorativas de relevância e que o poder público julgue de importância ao Município, 

ou mediante autorização policial. 

 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

                                    GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, ESTADO 
DO PARÁ, aos (06) seis dias do mês de fevereiro do ano de 2018. 
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FRANCISCO GARCÊS DA COSTA 

Prefeito Municipal  
 

 

 

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria de Gabinete do Prefeito, na 

mesma data. 

 

 

 

 

RANGEL PINTO CABRAL 
Chefe de Gabinete de Governo 

 


