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Comissão Permanente
• Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina – IPPUL;
• Instituto de Desenvolvimento de Londrina – IDEL;
• Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SMOP;
• Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA;
• Secretaria Municipal de Fazenda – SMF;
• Secretaria Municipal de Governo - SMG.

Comissão Permanente de Revisão e
Desburocratização dos Processos e
Procedimentos Administrativos

ESTATUDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE –
LEI FEDERAL 8.069/90
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas; (destacamos)
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física
ou psíquica ainda que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu
reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano
físico em caso de utilização indevida;
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

Justificativas

ESTATUDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE –
LEI FEDERAL 8.069/90
Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar,
ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a
adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros
produtos cujos componentes possam causar dependência
física ou psíquica:
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se
o fato não constitui crime mais grave.

Justificativas

Situação Atual

Art. 8º Só serão fornecidos Alvarás de Licença de Localização
para os seguintes estabelecimentos:

REDAÇÃO VIGENTE

REDAÇÃO PROPOSTA

I - que exploram as atividades
de
jogos
eletrônicos
e
similares, bares e outros
estabelecimentos
especializados
em
servir
bebidas alcoólicas, desde que
distem, no mínimo, 300
(trezentos) metros de centros
de educação infantil, de
estabelecimentos de ensino
fundamental e médio;

I - que exploram as atividades
de
jogos
eletrônicos
e
similares, bares e outros
estabelecimentos
especializados
em
servir
bebidas alcoólicas, desde que
distem, no mínimo, 100 (cem)
metros
de
centros
de
educação
infantil,
de
estabelecimentos de ensino
fundamental e médio;

Proposta de Alteração

Art. 8º Só serão fornecidos Alvarás de Licença de Localização
para os seguintes estabelecimentos:

REDAÇÃO VIGENTE

REDAÇÃO PROPOSTA

II - que exploram jogos de
bilhar ou quaisquer dos seus
similares, desde que situados
em locais que distem, no
mínimo,
300
(trezentos)
metros
de
centros
de
educação
infantil,
de
estabelecimentos de ensino
fundamental,
médio
ou
superior ou de bibliotecas
públicas;

II - que exploram jogos de
bilhar ou quaisquer dos seus
similares, desde que situados
em locais que distem, no
mínimo, 100 (cem) metros de
centros de educação infantil,
de
estabelecimentos
de
ensino fundamental e médio;

Proposta de Alteração

Art. 8º Só serão fornecidos Alvarás de Licença de Localização
para os seguintes estabelecimentos:

REDAÇÃO VIGENTE

REDAÇÃO PROPOSTA

III - que permitam o consumo de
bebidas alcoólicas no local, desde
que situados em locais que distem,
no mínimo, 300 (trezentos) metros
de centros de educação infantil e
de estabelecimentos de ensino
fundamental, médio, superior ou
cursos preparatórios, observado o
seguinte: será respeitado o direito
adquirido dos estabelecimentos
que, na data da publicação desta
lei, possuírem Alvará de Licença
para Funcionamento expedido pelo
Município, com autorização para
consumo de bebidas alcoólicas,
desde
que
mantenham
as
características do alvará de origem;

III - que permitam o consumo
de bebidas alcoólicas no local,
desde que situados em locais
que distem, no mínimo, 100
(cem) metros de centros de
educação
infantil
e
de
estabelecimentos de ensino
fundamental e médio;

Proposta de Alteração

Art. 8º Só serão fornecidos Alvarás de Licença de Localização
para os seguintes estabelecimentos:

REDAÇÃO VIGENTE

REDAÇÃO PROPOSTA

§ 1º
Os
centros
de
educação
infantil,
os
estabelecimentos de ensino
que
pretenderem
se
instalar
próximos
aos
estabelecimentos descritos
nos incisos I a III do caput
deste
artigo
também
deverão
obedecer
ao
distanciamento mínimo ali
previsto.

§ 1º
Os
centros
de
educação
infantil
e
os
estabelecimentos de ensino
terão a prerrogativa de avaliar
a
conveniência
da
implantação
do
empreendimento, ainda que
estejam a menos de 100
(cem)
metros
dos
estabelecimentos
descritos
nos incisos I a III do caput
deste artigo.

Proposta de Alteração

Art. 8º Só serão fornecidos Alvarás de Licença de Localização
para os seguintes estabelecimentos:

REDAÇÃO VIGENTE

REDAÇÃO PROPOSTA

§ 2º
Para que se meçam
as distâncias de que tratam os
incisos I a III do caput deste
artigo partir-se-á dos portões
de
acesso
dos
estabelecimentos de ensino,
dirigindo-se ao eixo da rua em
que se localizarem e, por este,
até a porta de acesso dos
estabelecimentos ali referidos.

§ 2º
Para que se meçam
as distâncias de que tratam os
incisos I a III do caput deste
artigo será desenhada uma
circunferência, com 100 (cem)
metros de raio, medida do
centro geométrico da data da
instituição de ensino mais
próxima.

Proposta de Alteração

Comparando
a
abrangência do raio de
100m e simulando o
método de medição por
caminhamento, também
de 100m, notou-se que o

caminhamento
está
abrangido pelo raio.
A medição por raio
viabiliza a automatização
do
procedimento
de
medição
no
futuro,
dispensando a visita in
loco
do
fiscal,
favorecendo, assim, a
desburocratização.

Situação Proposta

INOVAÇÃO
Art. 2º O estabelecimento que vender, fornecer, servir, ministrar
ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a
criança ou adolescentes, bebida alcoólica ou, sem justa causa,
outros produtos cujos componentes possam causar dependência
física ou psíquica serão imediatamente interditados sem prejuízo
das demais sanções civis e criminais.
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