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LEI N° 78/2013 

Em 29 de maio de 2013. 

 

“Disciplina o horário de funcionamento de 

Festas e eventos e dá outras providencias". 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS faz saber que â 

Câmera Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou e sanciono a seguinte 

LEI. 

 

CAPÍTULO l 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1°. A promoção e realização de eventos com ou sem finalidade 

lucrativa,em espaços públicos ou privados, ficam condicionadas às disposições 

desta lei. 

Art. 2º. Para os efeitos desta lei considera-se: evento, todo e 

qualquermanifestação de natureza artística, cultural, promocional, religiosa, 

esportivos e assemelhados, a serem realizados em locais fechados ou abertos. 

Art. 3°. Poderão realizar os eventos de que trata esta lei pessoas jurídicas 

oufísicas que explorem estabelecimento comercial ou particular. 

Parágrafo único - Na hipótese de pessoa jurídica será considerado 

responsável pelo evento seu presidente, diretor ou gerente. Na hipótese de pessoa 

física, serão considerados responsáveis o organizador e o promotor do evento. 

Art. 4°. O proprietário do imóvel onde for realizado o evento 

possuiresponsabilidade solidária, para os efeitos desta lei. 

Art. 5°. Fica estabelecido nesta lei que a idade mínima para a entrada 

epermanência de adolescentes em festas é a de 16 (dezesseis) anos, sendo 

permitida a presença de adolescentes de 14 e 15 anos desde que acompanhado 

depais, guardião, tutor ou irmão maior de idade mediante apresentação de 

documentoscom identificação. Será executada a participação de pessoas abaixo 
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das idades antes mencionadas em eventos festivos compatíveis a sua idade como; 

quadrilha junina, apresentação de desfiles, bailes de carnaval e outros eventos 

culturais e religiosos desde que quando a presença de menores ficará a cargo da 

Polícia Militar com o auxilio do conselho tutelar que poderá inclusive realizar blitz; 

 

SESSÃO l 

DOS BENS PÚBLICOS 

 

Art. 6°. As praças, o Campo de Futebol, Casa da Cultura, Feira 

Coberta,ruas, avenidas, e outros que estejam sob a responsabilidade da 

administração municipal. São bens e espaços públicos que poderão ser objetos de 

uso para realização de festas e eventos por entidades, pessoas jurídicas e 

particulares, mediante autorização e condições exigidas, pela autoridade 

competente da secretaria responsável, e os demais procedimentos descritos nesta 

lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Art. 7°. Para os efeitos desta lei consideram-se espaços de 

diversão,entretenimento e lazer, clubes, boates, praias, assim como, espaços em 

que se realizem shows, eventos e festas ao ar livre em recinto fechado. 

Art.8º. O município no seu peculiar interesse processará por dano a 

imagemda cidade, perturbação da ordem pública, todo indivíduo que for detido e 

autuado pela autoridade competente promovendo tumulto, praticando ou incitando 

à violência nos espaços elencados nos art. 5° e 6° desta lei. 

Art.9°. Os espaços citados no art.6° devem tomar todas as 

medidasnecessárias baseadas na legislação em vigor, na boa técnica e no bom 

senso, para proporcionar aos consumidores de seus serviços conforto e segurança. 

Art.10°. O local de realização do evento deverá dispor de banheiros para 

opúblico presente, banheiro masculino e feminino, e na proporção de um cada 
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género, quando se tratar de grandes eventos; em quantidade suficiente 

paraentender a demanda, podendo ser utilizado banheiros químico. 

Art.11°. Fica proibido som automotivo nos bares e logradouros 

públicosquando acima dos decibéis exigidos, podendo somente ser utilizado em 

local específico de forma acordada com o proprietário onde não prejudique a 

populaçãoem ambientes fechados devidamente legalizados pelo poder público e 

não ultrapassando aos 80 decibéis (DB). 

 

CAPÍTULO III 

DO LICENCIAMENTO 

 

Art. 12°. Os interessados em realizar eventos em local público, ou 

particularantes de recolher tributos, deverão solicitar a respectiva autorização à 

secretaria municipal responsável, com antecedência de 30 (trinta) dias, ou prazo 

acordado entre os promotores de eventos e mediante apresentação dos seguintes 

documentos. 

I- em se tratando de pessoa jurídica: 

a- Contrato social e suas alterações 

b- CNPJ 

c- Cópia de alvará de funcionamento expedido pela prefeitura 

d- pagamentos de taxa do DARE na coletoria estadual 

II- Em se tratando de pessoa física: 

a- cópia de carteira de identidade 

b- cópia do CPF 

c- Cópia de alvará de funcionamento expedido pela prefeitura 

d- pagamento de taxa individual por evento junto à prefeitura municipal 

e- pagamentos de taxa do DARE na coletoria estadual. 

Art. 13°. Os promotores de eventos de modo geral ficam também 

naobrigação de encaminhar ofício juntamente com cópias de pagamentos de 

tributos a Policia Militar e Conselho Tutelar 48 horas antes do inicio do evento. 
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CAPÍTULO IV 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 14°. A autoridade responsável pela concessão da autorização 

poderálimitar o horário de duração das festas e grandes eventos, em locais abertos 

e fechados, que não excederá às horas descritas nesta lei, de forma a não 

perturbar o sossego público, podendo ser revisto a pedido do interessado ou para a 

preservação da ordem pública. Organização da seguinte forma: 

a) As domingueiras poderão iniciar a partir da 15:00 (horas) e terminar à 

00:00(zero) horas cumprido todas as exigências do capítulo III; 

b) Bares e semelhantes de forma geral funcionará com som até às 

02:00(horas) não ultrapassando a margem de 50 decibéis (DB) e as demais 

conforme a lei n° 4.092, regulamentada pelo decreto n° 33.868/2002 e demais 

exigências; e CONAMA, n° 001 de 08 março de 1990 e NBR 10152/187. 

Art. 15°.Para todas as barracas situadas às margens do rio 

Tocantins;PRAIAS DO GOIÁS, BELINHA, IMBIRAL e as demais exigentes no 

município de São Miguel; no qual o período de veraneio fica na responsabilidade 

da defesa civil municipal, naturatins, IBAMA, e SPU, podendo as mesmas funcionar 

de 01 (primeiro) de Junho a 07 (sete) de setembro onde os horários de 

funcionamento ficará das 007h00min (horas) às 18h00 (horas), com som ao vivo ou 

eletrônico; e das 18h00 (horas) às 22:00 (horas) podendo somente utilizar som 

ambiente não ultrapassando aos 50 (cinquenta) decibéis (DB) com segurança do 

policiamento ostensivo da Policia Militar e seguranças apresentados pela 

associação dos barraqueiros ou pela prefeitura municipal; proibida a venda de 

bebidas alcoólicas ou qualquer substância psicoativa para menores eventos do 

município; 

Art. 16°. Todos os espaços, fechados que são utilizados para realização 

defestas e grandes eventos poderão funcionar; desde que devidamente autorizado 

pelos órgãos públicos competentes inspecionados e licenciados pelo corpo de 

bombeiros, Vigilância sanitária e defesa civil, podendo funcionar até as 

04h00(quatro) horas. 
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l - Evento festivo em locais abertos funcionará até 03h30min (três e 

trinta)horas, desde que estejam devidamente com o seu alvará de funcionamento e 

a taxa do DARE devidamente quitada, para o evento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.17°. Não se aplica ao disposto nesta lei: 

I -A jogos de futebol realizados em estádios, campos, ginásticos, 

destinadosa esse fim, obedecidas às disposições contidas no Estatuto do Torcedor 

– Lei Federal n°10. 671, de 15 de maio de 2003; 

II - aos eventos realizados nas dependências de clubes sociais e 

esportivosutilizam-se aparelhos sonoros nas mesmas condições dos demais 

locais.Legalmente constituídos e por estes promovidos; 

III - a cultos ou eventos religiosos, quando realizados nos templos; 

(Redaçãodada Lei 11097 de 21/07/2004); 

IV - a reuniões, convenções ou comícios políticos, obedecidas as 

restriçõescontidas no código eleitoral - Lei Federal n° 4.737, de 15 julho de 1965, e 

legislação complementar. 

V - a eventos científicos, culturais, empresariais, religiosos ou de 

naturezafamiliar, quando realizados em locais já licenciados. (Redação dada pela 

Lei 11097 de 21/07/2004). 

Art.18°. A empresa promotora de eventos, ou promotor individual, 

seráresponsável pela manutenção da ordem e o respeito moral e aos bons 

costumes, no interior do imóvel onde se realizará o evento, deverá contratar 

pessoas especializadas para este fim, com o quantitativo de organizadores, 

proporcional à previsão de frequentadores, onde a secretaria municipal 

responsável pela autorização do evento avaliará a quantidade necessária de 

pessoas deverão ser A empregadas. 

Art.19°. O cumprimento do horário estabelecido na autorização para oevento 

é de responsabilidade dos organizadores e ou promotores do evento. 
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Art. 20°. O cumprimento da fiscalização dos eventos e seus 

respectivoshorários, ficará por conta dos fiscais da prefeitura e em caso de 

desobediência, poderão solicitar a presença policial para o fiel cumprimento desta 

lei. 

Art. 21°. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitada ao infrator 

àsseguintes penalidades, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis: 

I - multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 

descumprimento,podendo este valor ser duplicado a cada reincidência. 

II - Os fundos arrecadados pelas multas serão destinados à secretaria 

deeducação para a compra de livros para biblioteca municipal. 

III - As multas serão de competência do fiscal de conduta do 

município,cabendo ao agente fiscalizador, à notificação da infração em documento 

próprio. 

Parágrafo único - As penalidades previstas neste artigo poderão ser 

aplicadasCumulativamente, de acordo com a natureza e gravidade da infração. 

Art. 22°. Esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas 

asdisposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 

TOCANTINS,Estado do Tocantins, aos 29 de maio de 2013. 

 

 

FRANCISCO DE SOUSA LOPES 

Prefeito Municipal 

 


