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LEI Nº 3.691/2017, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017 

Proíbe o consumo de bebida alcoólica, o uso de 
narguilé, cigarro eletrônico, bem como todo e 
qualquer produto fumígero ou derivado de tabaco em 
locais públicos e proximidades de instituições de 
ensino, estabelece sanções e dá providências 
correlatas.  

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei,  

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei n° 067/2017 de autoria do Vereador 

Osmar Checchi e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI: 

Artigo 1º - Fica proibido o consumo de bebida alcoólica em vias públicas, calçadas, praças, e 

proximidades de instituições de ensino públicas e privadas, bem como aglomerações que impeçam a livre 

circulação de transeuntes. 

Parágrafo Único - Considera-se proximidades, para efeito desta lei, um raio de 100 (cem) metros 

das referidas instituições de ensino.  

Artigo 2º - Fica proibido o uso de narguilé, cigarro eletrônico e qualquer produto fumígero ou 

derivado de tabaco em locais públicos e proximidades de instituições de ensino públicas e privadas. Fica 

proibida a venda do cachimbo, essências e complementos para sua utilização aos menores de 18 (dezoito) 

anos.  

§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, entende-se por locais públicos, além de vias, 

calçadas, praças, áreas de lazer, ginásios e espaços esportivos, escolas, bibliotecas, espaços de 

exposições e qualquer local onde houver concentração e aglomeração de pessoas.  

§ 2º - Aplica-se também a proibição disposta no caput deste artigo aos ambientes de uso coletivo 

privado, total ou parcialmente fechado, onde haja permanência ou circulação de pessoas, como bares, 

restaurantes, lanchonetes, cinemas, supermercados e similares, ambientes de trabalho, cultura, esporte e 

lazer, áreas comuns de condomínio e estacionamentos. 

§ 3º - Os estabelecimentos que comercializam o produto, inclusive o fumo e demais componentes 

para o seu uso, ficam obrigados a solicitar o documento de identidade que comprove a maioridade do 

comprador. 
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Artigo 3º - O menor flagrado fazendo uso de narguilé ou consumindo bebida alcoólica, em 

desacordo com esta lei, será encaminhado ao Conselho Tutelar pela autoridade fiscalizadora para as 

medidas cabíveis. 

Parágrafo Único – Serão punidos por negligência, na forma da lei, os pais ou responsáveis pelos 

menores infratores. 

 Artigo 4º - As proibições previstas nos artigos 1º e 2º desta lei provoca o dever de cuidado, 

proteção e vigilância por parte dos responsáveis pelos estabelecimentos de ensino e comerciais, que 

devem:  

I - afixar avisos da proibição de consumo de bebida alcoólica, bem como narguilé, em local de 

ampla visibilidade, com expressa referência a esta lei, contendo as seguintes dimensões: 50 x 50cm e com 

letras garrafais que proporcione boa leitura; 

II – notificar imediatamente as autoridades municipais competentes e a polícia militar ou outro 

órgão com poder de polícia para tomadas de medidas cabíveis em caso de descumprimento da lei. 

§ 1º - Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste artigo serão afixados em número 

suficiente para garantir sua visibilidade em todos os ambientes do estabelecimento comercial.  

§ 2º - Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como, supermercados, 

lojas de conveniência, padarias e similares, as bebidas alcoólicas bem como todo e qualquer produto 

fumígero, cigarro eletrônico, derivado de tabaco, deverão ser dispostas em locais ou estandes específicos, 

distintos dos demais produtos expostos, com a afixação da sinalização de que trata o inciso I deste artigo no 

mesmo espaço.  

Artigo 5º - As infrações às normas desta lei ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:  

I – apreensão dos produtos; 

II – multa;  

III – condução do usuário à Delegacia de Polícia para elaboração do Termo Circunstanciado.  

IV – interdição do estabelecimento; 
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V – apreensão e guarda do aparelho de narguilé pela autoridade competente, sendo que a sua 

devolução aos infratores ficará sujeita ao pagamento integral da multa fixada.  

§ 1º - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, inclusive por 

medida cautelar, antecedente ou incidente, de procedimento administrativo.  

Artigo 6º - A multa será fixada em, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 50 (cinquenta) Unidades 

Fiscais de Referência para cada infração cometida, aplicada em dobro nas hipóteses de reincidências. 

Artigo 7º - A sanção de interdição, fixada em no máximo 30 (trinta) dias, será aplicada quando o 

fornecedor reincidir por três vezes nas infrações ao artigo 2º e seus parágrafos.   

Artigo 8º - Na hipótese de descumprimento da sanção de interdição, ou se cessada a interdição 

for verificada nova infração ao disposto nesta lei, será instaurado processo administrativo para cassação do 

alvará de funcionamento, assegurado o devido processo legal. 

Artigo 9º - A fiscalização e aplicação das sanções pelo descumprimento desta lei ficarão a cargo 

dos órgãos municipais competentes, nos respectivos âmbitos de atribuições, assegurada ampla defesa, 

sem exclusão da atribuição da Polícia Militar para procedimentos que lhe caibam conforme sua atribuição 

funcional. 

Artigo 10 – O Poder Executivo realizará ampla campanha educativa nos meios de comunicação, 

para esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções impostas por esta lei aos usuários.  

Artigo 11 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações 

próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário, elaboradas sob a responsabilidade do 

Executivo.  

Artigo 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito 
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