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o PREFEITO

DO MUNICIPIO DE AREAL:
FA<:O SABER QUE A cAMA.RA MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

TITULO I.

Art. 10 - Esta Lei contem medidasde policia administrativa a cargo do Municipio ern materia de higiene
publica, ordem, costumes locais e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de
servirros, estatuindo as necessarias relarroes entre 0 poder publico local e os municipes.

Art. 20 - Ao Prefeito Municipal de Areal, e aos funcionarios municipais ern geral, incurnbe velar pela
observancia das posturas municipais, utilizando os instrurnentos efetivos de policia administrativa, especialmente
a vistoria anual por ocasiao do licenciarnento e localiza~ao de atividades.

Art. 30 - Os casos omissos ou as duvidas suscitadas serao resolvidas pelo Prefeito, ouvidos os dirigentes
dos 6rgaos administrativos da Prefeitura.

Art. 40 - E dever da Prefeitura Municipal de Areal zelar pela higiene publica e pela proterrao arnbiental ern
todo 0 territ6rio do Municipio, de acordo corn as disposi~oes deste C6digo e as normas estabelecidas pelo Estado
e pela Uniao.

Art. 50 - A fiscalizavao sanitaria abrangera especialmente a higiene e limpeza das vias, lugares e
equiparnentos de uso publico, das habitarroes particulares e coletivas, dos estabelecimentos onde se fabriquem ou
vendarn bebidas e produtos alimenticios, e dos estabulos, cocheiras, pocilgas e estabelecimentos congeneres.
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Art. 6° - A cada inspe~ao em que for verificada irregularidade, apresentara 0 funcionario competente urn
relat6rio circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providencias a bem da higiene publica.
Parligrafo Unico - A Prefeitura tomara providencias cabiveis ao caso, quando este for de al~ada do
governo municipal, ou remetera c6pia do relatorio as autoridades federais ou estaduais competentes, quando as
providencias forem de alyada das mesmas.

Art. 7' - A fiscaliza~ao ambiental sera exercida juntamente com
com esta entidade.

0

IBAMA, atraves de convenio firmado

Art. 8° - E dever da Prefeitura articular-se com os orgaos competentes da Uniao e do Estado para
fiscalizar ou proibir no Municipio as atividades que, direta ou indiretamente:
I - criem ou possam criar condi~oes nocivas ou ofensivas a saude, a seguranya e ao bem-estar publico;
II - prejudiquem a fauna e a flora;
III - disseminem residuos como 0 oleo, a graxa e 0 lixo;
IV - prejudiquem a utiliza~ao dos recursos naturais para fms domestico, agropecuario, de piscicultura, recreativo e para outros objetivos perseguidos pela comunidade.
§ 1° - Inclui-se no conceito de meio ambiente, a agua superficial ou de subsolo,
publica, privada ou de use comum, a atmosfera.e a vegeta~ao.

0

solo de propriedade

§ 2° - 0 Municipio podera celebrar convenio com 6rgaos publicos federais ou estaduais, bem como com
organizayoes nao govemamentais de proteyao ao meio ambiente, para execu~ao de projetos ou atividades que
objetivem 0 controle da poluiyao e dos pIanos estabelecidos para sua proteyao.
§ 3° - As autoridades incurnbidas da fiscaliza~ao ou inspeyao, para fins do controle de polui~ao
ambiental, terao livre acesso, a qualquer dia e hora, as instala~oes industriais, comerciais, agropecuarias ou outros
particulares ou publicas capazes de causar danos ao ambiente.

Art. 9° - Na constata~ao dos fatos que caracterizem falta de prote~ao ao meio ambiente serao aplicadas,
alem das multas previstas nesta lei, a interdi~ao das atividades, observada a legisla9ao federal a respeito e, em
especial, 0 decreto-Iei n° 1.413, de 14 de agosto de 1975, a Lei n° 4.778 de 22 de setembro de 1965, 0 C6digo
Florestal (Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965), que, subsidiariamente, serao aplicados no que couber.

Art. 10 - Por Lei Complementar (C6digo de Obras) 0 Municipio definira e regulamentara a preserva~ao
ambiental, a defesa dos logradouros publicos, dos cursos d'agua, paisagistica das encostas e da arboriza9aO, da
proteyao as areas ribeirinhas proibindo de tal forma, constru90es que possam colocar em risco 0 curso natural
- rios, proibindo inclusive aterros de forma a aurnentar a area util dos im6veis.
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Paragrafo Vnico - A aplica~ao de multas e demais penalidades referentes as in:fra~5es aos dispositivos a
serem previstos no C6digo de Obras, no que se referirem it preservacao ambiental, reger-se-am por este C6digo
de Posturas Municipais.

Art. 11 - A Prefeitura colaborani com 0 Estado e a Uniao para evitar a devastacao das florestas e
estimular a planta~ao de arvores, com a programa~ao de eventos nos dias do "meio ambiente" e da "arvore",
junto it comunidade, conscientizando-a da importancia do reflorestamento nacional.

Art. 12 - Compete it Secretaria do Meio Ambiente do Municipio(ou 6rgao competente) tra~ar pIanos de
arborizacao publica, especificando as especies que devedlo ser utilizadas para tal fim, bem como 0 modo e a
epoca de podagem. 0 controle destas atividades sera exercido em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras,
Urbaniza9aO e Transportes, que devera manter urn Horto Municipal a fim de propiciar a doacao de mudas it
comunidade bem como adaptar as especies ao clima local, substituindo aquelas que nao resistirem.

_-\n_ 13 - Na execucao de qualquer desmembramento e obrigat6rio

0 plantio de mudas de arvores em
minimo correspondente a uma muda para cada 160m2 ou fra~ao da area total destinada ao
ramento.

~I
prefer~'

pro.
no -

iO

-

As mudas de arvores a que se refere este artigo devem ter pelo menos 2 metros de altura, dando-se

as especies nativas.
_- - A nao observancia do determinado no "caput" dentro do prazo de 1 (urn) ano de aprovacao do
ei ara 0 infrator ao cancelamento da aprova~ao do desmembramento, sem prejuizo da multa prevista
sevao.

caso de corte de arvore, este s6 podera ocorrer com 0 consentimento expresso da Secretaria do
'eme, que impora ao requerente que proceda ao plantio de pelo menos duas outras mores, em local
%)xr;i:aQ '"
que foi cortada.
: - - - -0

1- - Nas mores nos logradouros publicos nao sera permitida a colocacao de cartazes e anUncios,
ao de cabos ou fios .

.\n. 16 - E proibido 0 uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetacao, principalmente,
.eradas de preservacao permanente .
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§ 10 - A infra9ao a este artigo sujeitani 0 infrator a multa maxima prevista no final desta se9ao, alem da
obrigatoriedade de recuperar a area devastada sob orienta9ao do orgao municipal competente, no prazo maximo
de 6 (seis) meses. Findo este prazo, sem que qualquer iniciativa tenha sido tomada pelo infrator, nova multa serthe-a imposta, sendo esta 0 dobro da anterior e assim sucessivamente ate a efetiva recupera~ao da area devastada.
§ 2° - Considera-se infrator para efeito do "caput" deste artigo, 0 proprietario da area queimada, que
respondera solidariamente com seus empregados, prepostos, meeiros, parceiros agricolas e arrendatarios pelos
danos causados, ao meio ambiente e a propriedade de terceiros.

Art. 17 - Se peculiaridades locais ou regionais justificarem 0 emprego do fogo em praticas agropastoris, a
permissao sera estabelecida em ate do poder publico (Portaria IBAMA n° 2311p de 08.08.88) circunscrevendo as
areas e estabelecendo normas de precam;ao, tais como:
- Conhecer a periculosidade do uso do fogo;
- Definir tecnica e objetivo do fogo;
- Escolher esta9ao do ano e horario mais adequado;
- PlaneJamento cuidadoso da opera9ao com equipamentos, mao-de-obra e medidas de seguran9a
ambiental ad
adas:
- Deitamen 0 de vegeta~ao alta sob linha de transmissao de energia eletrica;
- Cons ~o de aceiros com 4 (quatro) metros de largura no minima;
- Co
- de vigilantes e equipamentos ao redor da area;
- _-\
aos confinantes com antecedencia minima de 3 (tres) dias;
- E:'
0 omprovante de permissao de queima;
tar medidas de prote9ao a fauna;
- E .. ....:: : dias de muito vento ou temperatura elevada;
tancia segura de residencia.
-

_

•

~r

•

- _-a infra9ao de qualquer artigo, desta se~ao, sera imposta uma multa de, no minimo 10 UFA e,
0 infrator a reparar 0 dano provocado,
local os especimes destruidos .

. "Lr A, sem prejuizo da aplica~ao de penalidade que obrigara

.-\rt_ 19 - 0 servi~o de limpeza das mas, pra9as e logradouros publicos e a coleta do lixo urbano, serao

exec

os diretamente pela Prefeitura ou por concessao.

Paragrafo Unico - Os estabelecimentos comerciais do Municipio deverao ser dotados de depositos ou
lerores de iixo, convenientemente dispostos e totalmente vedados, com dispositivo para limpeza e lavagem. 0
recolhimento do lixo obedeceni os horarios previamente estabelecidos pela Prefeitura ou concessiomiria, que
seIao divulgados junto aos estabelecimentos comerciais.

l\It.

residencia.

20 - Os moradores sac responsaveis pela constm~ao e limpeza do passeio e sarjetas fronteiri~as

a sua
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§ 10 - A lavagem e/ou varredura do passeio e sarjeta deverao ser efetuados em hora conveniente e de
pouco transito.
§ 2 A ninguem e Hcito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar 0 livre escoamento das itguas pelos
canos, valas, sarjetas ou canais de vias publicas, danificando ou obstruindo tais servid5es.
0

-

Art. 21 - E dever de todos os cidadaos zelar pela limpeza das aguas destinadas ao consumo publico ou
particular, bem como impedir 0 escoamento de aguas servidas das residencias para a rua.

Art. 22 - Dentro do perimetro urbano ou da area de expansao urbana, so sera permitida a instala~ao de
atividades comerciais depois de verificado que nao prejudiquem, por qualquer motivo, a saude publica e os
recursos naturais utilizados pela popula~ao.

Art. 23 - _-\instala~ao de estrumeiras ou depositos em grande quantidade de estrume animal, so sera
permitida nas areas rurais e quando nao afetarem a salubridade, poluindo corregos, nascentes, veios d'agua.

I - lav ~ roupas em chafarizes, fontes ou tanques situados nas vias publicas;
II UZlI. sem as precau~5es devidas, quaisquer materiais que possam comprometer 0 asseio das vias
publicas:
ill - e ar, mesmo nos proprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a
vizinhan
1\' - 7-errar \ia publica, com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos;
locayao de lixo no passeio publico, exceto se acondicionado em sacos plasticos fechados,
colocaa. _: re suportes suspensos a 1,5m de altura da ca1cada;
1 - a olocacao em vias publicas de residuos de oficinas, restos de materiais de construcao, entulho
e"":e ~e demolicao, materias excrementicias, bem como de terra, folhas e galhos dos jardins e quintais

. -: ..;.:;- Verificado pelo fiscal municipal, a existencia do mau asseio do passeio publico, sera feita a
Go:~ca\;a-LO
ao proprietario para providenciar a limpeza em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de, nao 0 fazendo,
5=- e aphcada a multa prevista no Art. seguinte.

An. 26 - Na infracao de qualquer artigo desta secao, sera imposta multa de, no minimo, 5 UFA, e, no
maximo, de 15 UF A.

Art. 27 - Os proprietarios ou inquilinos sac obrigados a conservar em perfeito estado de asselo os
quintais, patios, predios e terrenos.
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Art. 28 - Os terrenos, bem como os patios e quintais situados dentro dos limites da cidade, devem ser
mantidos livres de mato, aguas estagnadas, lixo, sucatas, pneus velhos, e outros materiais de qualquer especie que
possam tornar-se abrigo ou foco de vetores prejudiciais it saude.
§ 10 - As providencias para escoamento das aguas estagnadas e limpeza de propriedades particulares
competem ao respectivo proprietario, arrendatario ou possuidores a qualquer titulo, conforme determinara 0
COdigo de Obras do municipio.
§ 20 - Decorrido 0 prazo dado atraves de notifica~ao, para que uma habita~ao ou terreno seja limpo, e em
caso de nao atendimento sera emitido urn Auto de Infra~ao e Multa, de acordo com 0 Art. 31.
§ 30 - Constatada atraves de laudo da autoridade sanitaria municipal, a existencia de foco de doen~as ou
vetores nocivos, a Prefeitura podera efetuar a limpeza e erradica~ao dos referidos focos, cobrando do proprietario
as despesas correspondentes, acrescidas de 10% (dez por cento) a titulo de administra~ao, sem prejuizo da multa
~abivel.
§ 40 - Decorrido 0 prazo dado atraves de notifica~ao para que uma habita~ao ou terreno seja limpo,
cumprimento ac.arretara a reincidencia ate 0 efetivo atendimento do disposto no "caput" deste artigo.

0

nao

Art _9 - .\5 residencias urbanas e suburbanas deverao ser caiadas ou pintadas de 3 em 3 anos, no minimo,
salvo exigencias das autoridades sanitanas. Quanto ao comercio e a industria, este prazo se restringe a 2 anos.

AI: ~ - As nonnas sobre higiene sanitaria das habita~5es, dos alimentos e dos estabelecimentos
encomrar-:e-ao em Lei Municipal propria a ser editada, com as respectivas comina~5es legais.

AI:. ". - _-a infr~ao de qualquer destes artigos sera imposta multa de, no minimo 5 UF A e, no maximo

de 15 'CFA

""'
_ - Os proprietarios de estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoolicas serao responsaveis
pela manure ~
a ordem nos mesmos.
Paragrafo Gnico - As desordens, algazarras ou barulhos, porventura verificados nos referidos
estabelecunen os, sujeitarao os proprietarios a multa, podendo ser cassada a licen~a para seu funcionamento nas
reinciden ias.
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I -Os motores a explosao desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de funcionamento;
II -Os de buzinas, darins, timpanos, campainhas ou quaisquer outros aparelhos;
ill -A propaganda realizada com alto-falantes, bomb as, tambores, cometas, etc. sem previa autorizayao
da Prefeirura;
1\ ~ - Os produzidos por disparo de arma de fogo;
\.
- Os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos;
VI - Musica excessivamente alta proveniente de lojas de discos, fitas, CDs e aparelhos musicais;
VII - Os de apitos ou silvos de sirenes de fabricas, cinemas ou estabelecimentos outros, por mais de 30
-egundos antes das 7:00 horas ou depois das 22:00 horas;
VIII - Os batuques e outros divertimentos congeneres, sem licenya das autoridades;
IX - Os produzidos por animais;
X
- Os produzidos por ensaios ou exibiyoes de escolas de samba ou entidades similares, apos as 0:00
XI
- Uso de aparelhos sonoros em lojas ou por vendedores ambulantes, com volume acima dos limites
e tolerancia aos vizinhos ou transeuntes.
XII - Aos sabados esse horario sera estendido, no maximo ate as 02:00 (duas) horas da madrugada.

Art. 34 - E proibido executar qualquer trabalho ou atividade que produza ruido, antes das 7:00 horas e
depois das 20:00 horas, nas proximidades de escolas, casas de residencias, hospitais e asilos.

Art. 35 - As instalayoes eletricas so poderao funcionar quando tiverem dispositivos capazes de eliminar,
ou pelo, menos reduzir ao minimo, as correntes parasitas diretas ou induzidas, as oscilayoes de alta frequSncia,
chispas e ruidos prejudiciais
recepy.ao de sinais de radio e/ou televisao.

a

Paragrafo Vnico - As maquinas e aparelhos que, a despeito da aplicayao de dispositivos especiais nao
apresentarem diminuiyao sensivel das perturbay5es, nao poderao funcionar aos domingos e feriados, nem a partir
das 18:00 horas nos dias uteis.

Art. 36 - As igrejas, conventos e capelas nao poderao utilizar-se de sistemas de alto-falantes
~ de suas celebrayoes.

no transcurso

Art. 37 - Nao sera permitida a pratica de esportes nauticos nos lagos e rios municipais, sem autorizayao
previa da Prefeitura, que podera nega-Ia se entender que tais praticas esportivas possam prejudicar 0 ecossistema
local ou causar inseguranya nos demais usuarios.

Art. 38 - 0 territorio do municipio nao preyS areas destinadas a acampamentos, seja recreativo, seja
aquele praticado por comunidades n6mades ou itinerantes.
Quando for 0 caso os interessados deverao obter
autorizayao previa e expressa da Prefeitura, independente do local publico onde pretendam acampar.
Esta
autorizayao podera ser ou fomecida, ficando
Prefeitura, em caso afirmativo, a prerrogativa de indicar 0 local e
aplicar 0 disposto no paragrafo 1 do Art. 49 deste c6digo.

a

0

Art. 39 - a infrayao a qualquer artigo desta seyao sera imposta multa de, no minimo 5 UF A e, no
aximo de 10 UF A, sem prejuizo no caso de reincidencia, da cassayao da licenya de funcionamento, quando for

o

o.
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Art. 40 - Sao consideradas casas de diversoes, os locais fechados, ou ao ar livre, com entrada paga ou nao,
destinados a entretenimento, recreio ou pnitica de esportes.

Art. 41 - Para fins de licenciamento e fiscalizayao, ficam adotadas as seguinte designayoes para diversos
tipos de casas de diversoes:
I

-audit6rio de estayaO de radio;

IT

- bilhar ou sinuca;

III - boate;
N - restaurante com pista de danya ou atrayoes;

V - boliche;
VI - cinema (em recinto fechado ou ao ar livre);
vn - circo;
VITI - clube (local destinado a reunioes literarias, recreativas, danyantes ou outros divertimentos, ou
pratica de jogos permitidos ou esportes de qualquer modalidade, quando utilizados privativamente pelos
associados);
IX - parque de diversoes;
X - teatro.
Paragrafo Unico - Serao ainda consideradas casas de diversoes os estabelecimentos ja licenciados que
vierem a exercer quaisquer das atividades definidas neste artigo, ou que se enquadrem no artigo anterior.

Art. 42 - Em todas as casa de diversoes publicas serao observadas as seguintes disposiyoes, al6m das
estabelecidas pelas normas sobre edificayoes:
I -tanto as salas de entrada como as de espetaculo serao mantidas higienicamente limpas;
II - as portas e os corredores para 0 exterior serao amplos e conservar-se-ao sempre livres de grades,

moveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada rapida do publico em caso de emergencia;
III - todas as portas de saida deveriio obedecer as seguintes caracteristicas:
a) serao encimadas pela inscriyao "SAIDA" legivel a distancia e luminosas de forma suave quando
apagadas as luzes principais;
b) terao sentido de abertura para fora, dando acesso a via publica ou a corredor de passagem. Neste
Ultimo caso 0 dito corredor devera ter largura suficiente para nao provocar retenyoes de pessoas em condiyao de
evasao;
c) terao areas proporcionais ao numero de espectadores, conforme exigencia do Corpo de Bombeiros.
N
- os aparelhos destinados a renovayao do ar deverao ser conservados e mantidos em perfeito
funcionamento;
V - havera instalayoes sanitarias independentes para homens e senhoras;
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VI
- serae tomadas todas as precau95es necessanas contra incendio, sendo obrigaroria a adoyao de
extintores com manutenyao fixados, localizados em local de facil aces so, sinalizado, desobstruido e com
indicayao quanta
categoria de fogo contra a qual deve ser aplicado;
VII - durante os espetaculos dever-se-a conservar as portas abertas, vedadas apenas com reposteiros ou
ortinas;
VIII - deverao possuir material de pulverizayao de inseticidas;
IX - 0 mobiliario sera mantido em perfeito estado de conservayao.

a

I -os
II -no
de cada dia e,
nao seja aberto

aparelhos de projeyao ficarao em cabine de facil saida, construidas de materiais incombustiveis;
interior das cabines nao podera existir maior numero de peliculas do que 0 necessano
sessoes
ainda, estarem depositadas em recipiente especial, incombustivel, hermeticamente fechado, que
por mais tempo que 0 indispensavel ao serviyo.

as

a

Art. 45 - 0 pedido de licenciamento de casas de diversoes sera dirigido
Secretaria Municipal de
F azenda, instruido com a documentayao exigida pela legislayao vigente para estabelecimentos
comerciais em
gera.L inclusive instalayoes de obras e mais a for expedida pelos 6rgaos policiais competentes, em especial 0
C,," .,.. ado de Aprovayao do Corpo de Bombeiros.
Pa:ragrafo Dnico - 0 despacho que conceder a licenya devera fixar
a lota~ao rruixima permissivel.

e regulame

0

horario de funcionamento,

bem como

6 - A licenya de localizayao sera mantida enquanto 0 estabelecimento observar as prescriyoes legais
tares corresponder
condiyoes estabelecidas no processo, e nao contrariar 0 interesse publico.

as

An. - - E livre 0 horario de funcionamento das casas de diversoes localizadas somente nas areas
comerClaJS ZCS), respeitados a tranqiiilidade, 0 sossego e 0 decoro publicos e ressalvadas as exceyoes aqui
previstas.

An. 48 - As quermesses, reunioes ou outros festejos esportivos, recreativos ou carnavalescos,
internos ou extemos, de carater avulso e transit6rio, promovidos por clubes, por entidades de qualquer natureza
ou por iniciatiya particular, estarao sujeitos
instrllyoes e horarios fixados pela Secretaria Municipal de
Fazenda, ressalvadas as atribuiyoes de outras secretarias municipais.

as

Art. 49 - Os parques de diversao e outras atividades ao ar livre, bem como circos, so poderao funcionar
ate
24:00 (vinte e quatro) horas. Embora autorizados, so poderao ser franqueados ao publico depois de
vistoriadas em todas as suas instalayoes pelas autoridades municipais.

as

§ 10 - Para perrnitir armayao de circos ou barracas em logradouro publico, podera a Prefeitura exigir, se
julgar conveniente um deposito ate 0 maximo de 10 UF A, como garantia de despesas com eventual limpeza e
recDInposiyao do logradouro.
0 deposito sera restituido se nao houver necessidade de limpeza especial ou
reparos; em caso contrmo, serao deduzidas do mesma as despesas feitas com tal serviyo.
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§ 2° - Ao conceder ou renovar a autorizayao, podeni a Prefeitura estabelecer as restituicoes que julgar
convenientes no sentido de garantir a ordem e a seguranca dos divertimentos e 0 sossego da vizinhanca.

Art. 50 - Nao serao fornecidas licenyas para realizayao de jogos ou diversoes ruidosas em locais
compreendidos em area formada por urn raio de 500 metros de hospitais, casas de saude ou maternidades.

ordem,

Art. 51 - Na localizayao de estabelecimentos de diversoes noturnas, a Prefeitura teni sempre em vista a
sossego e a tranquilidade da vizinhanca.

0

Art. 52 - Na infracao de qualquer artigo desta secao seni imposta a multa de, no minimo 5 UFA e, no
maximo, de 10 UFA, sem prejuizo da possibilidade de cassayao da licenya do estabelecimento, dependendo da
---~ravidade da transgressao.

Da Explorayao de Atividades Desportivas ou Recreativas
nas Lagoas, Lagos e Parques da Cidade.

Art. 53 - A explorayao de atividades esportivas ou recreativas nas lagoas, lagos e parques do Municipio
de Areal, depende das normas estabelecidas na presente secao.

Art. 54 - A permissao a que se refere 0 artigo anterior sera deferida, mediante concorrencia publica, a
empresas organizadas de acordo com as leis comerciais em vigor.

Art. 55 - A concorrencia sera realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanizayao e Transportes, e
do Edital respectivo constarao, obrigatoriamente, as seguintes condiyoes a que devem submeter-se as empresas
interessadas:
I - ter 0 capital minimo compativel com as proporcoes do empreendimento, a ser fixado no edital de
licitayao;
IT - assumir 0 compromisso de adquirir, antes do inicio de suas atividades, embarcacoes e equipamentos
necessarios ao atendimento imediato de acidentes, dispondo inclusive de urn sistema de megafones para avisos e
recomendacoes uteis;
.
ill -obrigar-se a manter empregados em n6mero suficiente e proporcional aos aparelhos explorados;
IV - aceitar 0 funcionamento da atividade no horario de 7:00 as 18:00 horas, que podera ser pela autoridade competente por medida de seguranca, ou quando 0 interesse publico 0 exigir.
Paragrafo Dnico - Julgada a conco~encia, a Secretaria Municipal de Obras, Urbanizayao e Transportes
elaborara 0 Termo de Permissao.
Art. 56 - A empresa que vencer a concorrencia requerera
para iniciar a atividade comercial.

a Secretaria Municipal

de Fazenda a permissao
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Panigrafo (Jnico - A permissao sera deferida se nao houver outro impedimento, e a empresa atender
condi~oes do art. 55.

as

1- termo de permissao a que alude 0 paragrafo {micodo artigo 56;
IT- documento que comprove haverem sido adquiridos os equipamentos e as embarca~oes a que alude 0
inciso II do artigo 55 desta se~ao;
ill -prova de atendimento a condi~ao estabelecida no inciso ill do arrigo 55;
IV - segura de responsabilidade civil para cobertura de acidentes com usuarios ou terceiros, de valor nao
inferior a 100 UFA;
V - prova de que os aparelhos e embarca~oes foram numerados, pintados, equipados com b6ias salvavidas, e que obede~am aos demais criterios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,
de forma a facilitar a identifica~ao;
VI - prova de ter sido delimitada a area objeto da explora~ao.
Paragrafo Unico - Alem dos documentos mencionados neste arrigo, serao exigidos outros, comuns a
qualquer tipo de licenciamento, principalmente a prova de que 0 ancoradouro foi aceito pela Secretaria Municipal
de Obras, Urbanismo e transportes.

Art. 58 - Nao serao permitidas instala~oes fixas para a guarda de material ou equipamento, nas margens
dos lagos e lagoas, em decorrencia da explora~ao das atividades a que se refere 0 art. 53.
§ 1
A empresa permissionaria podeni erguer, para seu uso, quiosques de modelo aprovado pela
Secretaria Municipal de Obras, com previa audiencia da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, e em
local determinado pela prefeitura.
0

-

§ 20 - A permissionaria obriga-se a manter 0 local que utilizar em perfeito estado de limpeza, fazendo
recolher em recipiente adequado papeis e detritos que sejam lan~ados ao chao pelos usmirios, sob pena de que lhe
sejam aplicadas as san~oes previstas no artigo 64.

Art. 59 - As areas destinadas as pr<iticas esportivas ou recreativas de que trata a presente se~ao, serao
demarcada pelas concessionarias com b6ias apropriadas.

Art. 60 - Nas lagoas e em lagos de parques s6 serao permitidos pedalinhos e pequenos barcos sem motor
ate 2m (dois metros) de comprimento.

Art. 61 - A permissionaria mantera, em todo 0 tempo da explorayao, instalayoes, barcos, aparelhos,
equipamentos e quiosques em perfeito estado de conserva~ao, assim como os empregados adequadamente
uniformizados.

Art. 62 - E terminantemente proibido alugar aparelhos ou barcos a menores de 18 (dezoito) anos, salvo se
outro for 0 limite de idade fixado pelo Juiz de Menores, no exercicio de sua competencia.
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§ 1° - Aos menores entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos sera permitida a utiliza~ao dos aparelhos,
desde que acompanhados de pessoa maior de 18 (dezoito) anos, que ficara responsavel pelo menor.

§ 2° - Os menores de 14 (quatorze) anos 56 poderao usar tais aparelhos se acompanhados

do pai ou do
responsavel, durante todo 0 tempo de utiliza~ao, sendo que, aos menores de 5 (cinco) anos e proibido 0 uso
desses aparelhos, mesmo acompanhados do pai ou responsave!.

Art. 63 - Ao alugar 0 aparelho, 0 usuario preenchera
residencia e numero do documento de identidade.

uma ficha com seu nome, idade, procedencia,

Paragrafo Dnico - Ocorrendo a hip6tese dos paragrafos 1° e 2° do art. 62, a ficha sera preenchida
responsavel e contera alem dos dados a ele relativos, 0 nome, a filia~ao, a idade e a residencia do menor.

pelo

Art. 64 - A inobservancia de qualquer dispositivo desta se~ao, para 0 qual a lei especifica nao tenha
previsto penalidade, sujeitara 0 infrator, de acordo com a gravidade da infra~ao,
multa de 5 a 19 UF A, aplicada
em dobro na reincidencia e, no caso de nova infra~ao, a permissao podera ser cassada.

a

Art. 65 - A permissao sera concedida a titulo preclirio, podendo ser cassada sempre que a permissionaria
deixar de atender
condi~oes estabelecidas para perrnissao, ou quando 0 interesse publico 0 exigir.

as

Art. 66 - As perrnissoes concedidas anteriormente
obrigayao de participarem da concorrencia mencionada
preferencia, em igualdade de condi~es.
Parligrafo Dnico - As permissoes anteriormente
nesta seyao, serao automaticamente canceladas.

a

vigencia da presente se~ao nao isentam as firmas da
no artigo 54, ficando-Ihes, no entanto, assegurada a

concedidas,

que nao atendam

as condi~oes

estabelecidas

Art. 67 - Nas igrejas, templos ou casas de culto, os locais franqueados ao publico deverao ser conservados
limp os, iluminados e arejados, observando quanta ao sossego da vizinhan~a os limites sonoros de suas
celebrayoes.
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Art. 69 - 0 transito de acordo com as leis vigentes, e livre, e sua regulamentayao tern por objetivo manter
a ordem, a seguran9a e 0 bem-estar dos transeuntes e da popula9ao em gera!.
Art. 70 - E proibido embarayar ou impedir, por qualquer meio, 0 livre transito de pedestres ou veiculos
nas mas, prac;as, passeios, estradas e caminhos publicos, exceto para 0 efeito de obras publicas, feiras livres ou
quando exigencias policiais 0 determinarem.
Paragrafo Doico - Sempre que houver necessidade de interromper
sinalizac;ao vermelha, claramente visivel de dia e luminosa a noite.

Art. 71 - Compreende-se na proibicao do artigo anterior
constru9ao, nas vias publicas em geral.

0

0

transito, devera ser colocada a

deposito de quaisquer materiais, inclusive de

§ 1° - Tratando-se de materiais cuja descarga nao possa ser feita diretamente no interior dos predios, a
mesma sera tolerada, bem como a permanencia na via publica, com urn minimo prejuizo ao transito por tempo
nao superior a uma hora
casos previstos no paragrafo anterior, os responsaveis pelos materiais depositados nas vias
publicas deverao advertir os veiculos, com sinalizac;ao adequada a distancia conveniente, dos prejuizos causados
ao line . _0

__

-

-

I - COIldulZlf- anima is ou veiculos em disparada;
II ~UZlf animais bravios sem a necessaria precauyao;
ill - "ias publicas ou logradouros publicos corp os ou detritos que possam incomodar os
transeuntes_

Art. T - E e. ressamente proibido danificar ou retirar sinais colocados nas vias, estradas ou caminhos
....publicos, para
-ene ia de perigo ou impedimenta de transito.
Art. 7~ - .-\ss-=-:e a Prefeitura 0 direito de impedir
que possa ocasionar
os a via publica.

0

transito de qualquer veiculo ou rneio de transporte,

I - conduzir. pelos passeios, volumes de grande porte;
IT - conduzir. elos passeios, veiculos de qualquer especie;
ill - patinar, a rulo ser nos logradouros publicos a isto destinados;
IV - amarrar animais em postes, arvores, grades ou portas;
V - conduzir ou conservar, animais sobre os passeios ou jardins;
VI - colocar qualquer tipo de obstaculo no passeio publico, como jardineiras, grampo de ferro e plantas
rincipalmente espinhosas, que dificultem 0 livre transito dos pedestres;
vn - consrruir cal~.adasem desacordo com 0 plano da rua, criando ressaltos ou degraus e di
tern ao
• edestre a utiliza-las, sem risco para sua integridade fisica;
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VIII - diminuir a largura da calyada com a construyao de muros e tapumes;
IX - projetar sobre 0 passeio publico rampas ou acessos de garagem, devendo as mesmas iniciarem-se nos
limites da propriedade.
Paragrafo Unico - Excetuam-se ao disposto no item II, deste artigo, carrinhos de cnanyas, ou de
paraliticos e, em mas de pequeno movimento, triciclos e bicic1etas de uso infantil.

Art. 76 - Na infrayao de qualquer artigo desta seyao, quando nao prevista pena no C6digo Nacional de
Transito e leis posteriores, sera imposta a multa de, no minimo de 5 UFA e maxima de 15 UF A.

Art. 77 - Nenhuma obra, inclusive de demoliyao, quando feita no alinhamento das vias publicas, podera
dispensar 0 tapume provis6rio.

see

el

1° - Quando os tapumes forem construidos em esquinas, as placas de nomenclatura dos logradouros
afixadas de forma bem visivel.

II - p

yao ou reparo de muros ou gradis com altura nao superior a dois metros;
ou pequenos reparos.

"'a

I - ap;-es...~.-arem perfeita condiyao de seguranya;
gura do passeio, ate 0 maximo de dois metros;
III - - - - em danos as arvores, aparelhos de iluminayao e redes telefOnicas e de distribui~ao de
energia eletri
Paragra:
(trinta) dias.

Art, 79 - P ';e"'ooser armados coretos ou palanques provis6rios nos logradouros publicos, para comicios,
festividades re '_ ---, ivicas ou de carater popular, desde que sejam observadas as condir;;5esseguintes:
I - sere
_TO .-adaspela Prefeitura, quanto it sua localizayao;
II - nao
arem 0 transito publico;
III RJ dicarem 0 calyamento, nem 0 escoamento das aguas pluviais, correndo por conta dos
responsaveis C.a5 fe:,-r:i\idadesos estragos por acaso verificados;
I\' - -"';e retirados no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento festejos,
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Panigrafo Dnico - Dnia vez fmdo 0 prazo estabelecido no inciso IV, a Prefeitura promoveni a remoyac do
coreto ou palanque, cobrando ao responsavel as despesas de remoyao, dando ao material 0 destino que entender.

Art. 80 - Os postes telegnificos, de ilurninayao e forya, telefOnicos, as caixas postais, os avisadores de
incendio e de policia, e as balanyas para pesagem de veiculos, so poderao ser colocados nos logradouros publicos
mediante autorizayao da Prefeitura, que indicara as posiyoes convenientes e as condiyoes da respectiva instalayao.

Art. 81 - As bancas para venda de jomais e revistas poderao ser permitidas nos logradouros publicos,
funcionando livremente em todos os dias de semana, desde que satisfayam as seguintes condiyoes:
I - terem a sua localizayao aprovada pela Prefeitura;
IT - obedecerem ao formato e as dimensoes exigidas pela Secretaria Municipal de Obras, Drbanismo e
transportes;
III - nao perturbarem 0 transito publico, nem a visao dos motoristas;
IV - serem de facil remoyao;
V - nao se localizarem em passeios fronteiros a monumentos e predios tomb ados pela Uniac, Estado ou
Municipio ou junto a estabelecimentos militares.
Art. 82 - E admitida a transferencia da autorizayao das bancas referidas no artigo anterior, por anuencia
ou morte do titular, devendo, na segunda hipotese ser obedecida a seguinte ordem de preferencia:
I - 0 conjuge sobrevivente;
II - os filhos;
ill -a companheira - de acordo com art. 11 da Lei Federal nO5.890/73;
IV - parceiro habilitado.
§ 1° - 0 pedido de transferencia devera ser formulado por qualquer beneficiario indicado nos incisos I, II,
III, deste artigo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do obito.
§ 2° - Decorrido 0 prazo acima e nao tendo sido requerida a transferencia pelos beneficiarios nele
mencionados, podera 0 parceiro habilitado requerer no prazo de 30 (trinta) dias a transferencia para 0 seu nome.

Art. 83 - A localizayao das bancas podera ser cancel ada ou alterada por ato do Secretario de Obras,
Urbanismo e transportes, sempre que se tome prejudicial ao transito de pedestres ou veiculos, obedecida a
estetica do logradouro ou ao interesse publico.

Art. 84 - Os estabelecimentos comerciais poderao ocupar, com mesas e cadeiras, parte do passeio
correspondente a testada do edificio, desde que fique livra para 0 transito publico urna faixa do passeio, de
largura minima de urn e meio metro.

Art. 85 - Os relogios, estatuas, fontes e quaisquer monumentos somente poderao ser colocados nos
logradouros publicos se comprovado 0 seu valor artistico ou civico, e a juizo da Prefeitura.
Paragrafo Dnico - Dependera, ainda, de aprovayao
artigo.

0

local escolhido para a fixayac do previsto neste
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Art. 86 - Na infrayao de qualquer artigo desta seyao, sera imposta multa minima de 5 UFA e maxima de
15 UFA.

Art. 87 - Os proprietarios de terrenos sao obrigados a mura-Ios ou cerca-Ios denu"o dos padroes a serem
fixados pelo C6digo de Obras do Municipio.
Art. 88 - Serao comuns os muros e cercas entre proprietarios urbanos e rurais, devendo os proprietarios
dos im6veis confmantes concorrer em partes iguais para as despesas de sua constmyao e conservacao, na forma
r~o art. 588 do C6digo Civil Brasileiro.
I -Correrao por conta exclusiva dos proprietarios ou possuidores a construyao e conservayao das cercas
para conter aves domesticas, cameiros, porcos, e outros animais que exijam cercas especiais.
II - Podera 0 executivo mandar construir a calyada bem como 0 muro de frete ou repara-Ios, cobrando do
proprietario 0 custo do serviyo, conforme 0 praz.o e rondiyoes preestabelecidas

I -cerca de arame farpado com tres fios no minimo e urn metro e quarenta centimetros de altura;
II - ercas vivas, de especies vegetais adequadas e resistentes;
III - :elas de fios metalicos com altura minima de urn metro e meio.

I - a atenderem ao disposto no art. 87 desta seyao;
II -fizer cercas ou muros em desacordo com as normas fixadas pela Prefeitura.
III - danificar, por qualquer meio, cercas e muros existentes, sem prejuizo da responsabilidade
criminal que no caso couber .

_\r. 91 - E proibida a permanencia

civil ou

de animais nas vias, pracas e caminhos publicos.

Aft- 93 - 0 animal recolhido

em virtude 0 disposto nesta seyao sera retirado dentro do prazo maximo de 7
(se e dias. mediante pagamento da muIta e da taxa de manutenyao respectiva.
Parcigrafo Dillco - Nao sendo retirado 0 animal nesse prazo, devera a Prefeitura efetuar sua venda em
hasta publica precedida de necessaria publicacao de edital de leilao, se tratarem de animais de valor de
mercado. Caso contrario, serao encaminhados a sociedades protetoras de animais ou a instituiyoes de pesquisas.
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Art. 94 - E proibida a cria~ao ou engorda de suinos no perimetro urbano da sede do Municipio.
Panigrafo -onico - Aos proprietarios de cevas atualmente existentes na sede municipal, fica marcado
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publica~ao deste Codigo, para a remo~ao dos animais.
Art. 95 de gado.

.e igualmente

proibida, no perimetro urbano da sede do Municipio, a cri~ao

0

de qualquer especie

Art. 96 - Ficam proibidos os espetaculos de feras e quaisquer animais perigosos, sem as necessarias
precau~5es para garantir a seguran~a dos espectadores. A satisfa~ao desta garantia sera julgada pela fiscaliz~ao
da Prefeitura.

I - transportar, nos veiculos de tra~ao animal, cargas ou passageiros de peso superior as suas for~as;
II - submeter animais, a carga superior a 150 Quiles;
III - montar animais que ja tenham a carga permitida;
IV - fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou extremamente
magros;
V - obrigar qualquer animal a trabalhar mais de 8 (oito) horas continuas sem descanso e mais de 6 (seis)
horas, sem agua e alimento apropriado;
VI - martirizar animais para deles alcan~ar esfor~os excessivos;
VII - castigar de qualquer modo animais caidos, com ou sem veiculos, fazendo-os levantar a custa de
castigo e sofrimento;
VIII - conduzir animais com a cabe~a para baixo, suspensos pelos pes ou asas, ou em qualquer posiyoo
anormal, que Ihe possa ocasionar sofrimento;
IX - castigar com rancor e excesso qualquer animal;
X - transportar animais amarrados it traseira de veiculos ou atados uns aos outros pela cauda;
XI - abandonar em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos;
XII - amontoar animais em depositos insuficientes sem agua, ar, luz e alimentos;
XIII - usar de instrumento diferente de chicote leve, para estimulo e corre~ao de animais;
XIV - empregar arreios que possam constranger, ferir ou magoar 0 animal, bem como usar arreios sobre
suas partes feridas, contusoes ou chagas;
XV - praticar todo e qualquer ato, mesmo nao especificado neste Codigo, que acarretar violencia e
sofrimento para 0 animal.

Art. 98 - E terminantemente

proibido:

I -criar abelhas nos locais de maior concentrayao urbana;

IT - criar galinhas nos poroes e no interior da habita~5es;
ill-criar pombos nos forros das casas de residencia.

Art. 99 - Na infrayao de qualquer artigo desta se~ao, sera imposta a multa minima de 5 UFA e maxima de
10 UFA.
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§ 1° - Independente' da multa, sera cobrada do proprietario do animal apreendido taxa de manuten~ao de
20% (vinte por cento) do valor correspondente aUF A, para cada dia de permanencia no deposito do Municipio.
§ 2° - As san~oes pecuniarias previstas neste artigo sedio aplicaveis em dobro, nos casos de reincidencia,

caracterizada esta quando a nova infra~ao for do mesmo tipo da anterior e no mesmo exercicio.
§ 3° - Desde que devidamente justificado por escrito, pelo proprietario, no caso de motivo fortuito ou
forya maior, 0 Poder Executivo Municipal podera, julgando procedentes as razoes, liberar 0 animal recolhido ao
deposito da Prefeitura e isentar 0 seu proprietario da multa referida no "caput" deste artigo, sendo devido
somente, nesse caso, 0 pagamento da taxa de manutenyao.
§ 4° - 0 Poder Executivo Municipal mantera 0 registro dos animais recolhidos ao deposito da Prefeitura,
indicando-se as informa~oes para 0 controle, se achar necessario.

§ 5° - Qualquer pessoa pod era autuar os infratores, devendo 0 Auto respectivo, que sera assinado por duas
testemunhas, ser enviado it Prefeitura para os fins devidos e de direito.

Art. 100 - Todo proprietario de teneno, cultivado ou nao, dentro dos lirnites do Municipio, e obrigado a
extinguir os formigueiros, cupinzeiros, casas de marimbondos, existentes e abrigos de animais pe~onhentos em
geral dentro de sua propriedade.

Art. 101 - Verificada. Pelos fiscais da Prefeitura, a existencia de qualquer dos casos acima, sera feita a
notifica~ao ao proprietario do terreno onde os mesmos estiverem localizados, marcando-se 0 prazo de 20 (vinte)
dias para se pro ceder ao seu exterminio, sob pena de multa correspondente a 10 UPA.

Art. 102 - As Feiras-Livres Especiais de Arte - FEIRARTE destinam-se precipuamente it exposi~ao e
venda dos trabalhos de artistas plasticos e artesaos em logradouro publico, podendo tambem desenvolver outras
atividades relacionadas a cultura, a criterio da Secretaria Municipal de Educ~ao e Cultura.

I - promover e estimular 0 desenvolvimento de atividades artisticas e artesanais em locais publicos previamente determinados pelo Prefeito Municipal de Areal, proporcionando aos expositores condi~oes de
aperfei90amento artistico e auto-sustenta9ao;
II - proporcionar facilidade de comercializa9ao e divulga~ao dos trabalhos dos expositores.
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Art. 104 - As autoriza~oes para funcionamento das FEIRARTE serao sempre concedidas em carater
precario e poderao ser modificadas, suspensas ou transferidas a qualquer tempo, em razao do interesse publico ou
por conveniencia da Administra~ao, seja quanta a natureza ou qualidade dos trabalhoso

Art. 105 - 0 nUmero de vagas destinadas aos expositores em cada FEIRARTE sent fixado pela Secretaria
Municipal de Educa~ao e Cultura que devera considerar a preserva~ao das condi~oes urbanisticas e paisagisticas
de cada logradouro, a comodidade do publico e dos expositores e a seguran~a dos trabalhadores e obras expostas.

Art. 106 - As FEIRARTE serao supervisionadas pela Secretaria Municipal de Educa~ao e Cultura,
cadastrando os expositores capacitados a mercadejar.
Paragrafo Vnico - Para concessao das autoriza~oes 0 candidato ou expositor formulara requerimento
Secretaria Municipal de Educa~ao e Cultura, do qual constarao:

a

I - nome, data de nascimento, estado civil, filiaCao e profissao~
II - residencia e endereco da oficina ou atelie;
III - carteira de identidade, CIC e ISS;
IV - modalidade de artes plasticas ou atividades artesanais a que se dedica~
V - 2 (dois) retratos 3 x 4, recentes.

Art. 107 - Os membros da FAMAR (Feira de Artesaos do Municipio de Areal) estao isentos de
apresentacao dos documentos mencionados no artigo anterior.
Paragrafo Vnico - A Secretaria Municipal de Educacao e Cultura devera receber, semestralmente, uma
listagem com os nomes dos associados, que se encontram regularmente cadastrados junto a FAMAR sendo desta
a responsabilidade de confeccionar os crachas respectivos.
Art. 108 - Compete a Comissao :\funicipal de Artesaos avaliar a habilidade e a capacidade tecnica e
artistica dos candidatos a expositores das FEIRAR IT.
§ 1° - A Comissao Municipal de Artesaos sera formada por (urn) membro da Secretaria Municipal de
Educa~ao e Cultura e pelo Presidente da F...121.-\R podQndo, em caso de duvida, ser auxiliada na avalia~ao por
uma pessoa de not6rio conhecimento artistico e artesanal
§ 2° - As autorizacoes somente poderao -er concedidas com a aprovacao da Comissao Municipal de
Artesaoso

Art. 109 - Ao artesao que pr
para Uso de Area do Dominio PUbli o. a
validade de 1 (urn) ano.
Paragrafo Dnico - a p
do termino da autorizacao anten ~

er ializar 0 produto de seu trabalho sera concedida autorizacao
o precirio em carater em carater pessoal, intransponivel e com

. a~ao da autorizaCao devera ser feito, no maximo, ate 15 dias antes
ecretamOa
_lunicipal de Educa~ao e Cultura.
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Art. 110 - 0 expositor que desejar afastar-se temporariamente, devera encaminhar a Secretaria Municipal
de Educa~ao e Cultura pedido justificado, juntando documentos comprobatorios. Tal afastamento nao podera ser
superior a 3 (tres) meses.
Paragrafo Unico - Na ausencia do expositor autorizado, nao podera ser instalada em sua vag a, outra
barraca, mesmo de expositores inscritos.

a) se expuser ou vender produtos industrializados ou trabalhos diversos daqueles que foi habilitado e
inscrito;
b) se deixar d~ comparecer, sem justificativa, por 16 (dezesseis) dias.

1- quanto ao seu funcionamento:
a) a utilizayao de terceiros, assalariados ou nao, no atendimento ao publico;
b) a colocayao de letreiros, faixas ou cartazes, assim como de aparelhos que produzam ruidos com 0
objetivo de chamar a aten~ao do publico;
c) a utilizayao de arvores e postes para expor quaisquer trabalhos, bem como de cordoes, arames e
similares;
d) a instalayao de barraca ou painel em local diverso daquele determinado;
e) a fixayao de dispositivos permanentes no solo seja qual for a finalidade;
f) a utilizayao, ainda que momentanea, das areas destinadas a jardins, fontes, chafarizes, estatuas,
monumentos e omamentos;
g) danificar, de qualquer forma, logradouro publico e seus equipamentos, que deverao ser mantidos
sempre limpos;
h) venda de qualquer tipo de alimento.
ll- quanto aos trabalhos expostos:
a) a apresentayao de peyas industrializadas;
b) a apresentayao de trabalhos artesanais ou artisticos de terceiros;
c) 0 emprego de formas ou moldes para produyao em serie, exceto quando criadas pelo proprio artesao;
d) a reproduyao, por c6pia, de telas, escultoras ou quadros de terceiros;
e) a exposi~ao ou venda de calyados de qualquer tipo, sandalias, sapatos e tamancos, elaborados com
complementos e adereyos nao executados pelo proprio artesao;
f) a exposiyao ou venda de trabalhos de enfiagem e forrayao de produtos industrializados;
g) 0 uso de "silk-screen" cuja matriz nao seja de autoria do expositor;
h) a exposiyao e venda de peyas de vestuario, nao valorizada pela aplicayao de pelo menos uma tecnica
que a caracterize como artesanal;
i) placas e objetos, irnpressos ou gravados industrialmente;
j) fivelas industriais;
k) peyas industrialmente fundidas ou tomeadas, mesmo quando sirvam de base para esmalte ou outro
revestimento;
I) porta-chaves, medalhas, crucifixos, plaquetas, correntes industriais e similares industriais, salvo quando
usados em composiyao de paineis, tais como composi~ao de peyas de relogios.
Art. 113 - Na inobservancia de qualquer norma da presente seyao, serao impostas as seguintes
penalidades, sem prejuizo da multa equivalente a 5 UF A:
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I -advertencia por escrito;
IT - suspensao das atividades do expositor durante
III - cancelarnento da autoriza9ao para expor.

0 periodo

de 30 (trinta) dias;

Paragrafo Unico - As san90es acima previstas serao aplicadas pela Secretaria Municipal de Fazenda por
solicita9ao da Secretaria Municipal de Educa9ao e Cultura e transmitida a decisao, por escrito, ao expositor
faltoso.

Art. 115 - No interesse publico a Prefeitura fiscalizara, em colabora9ao com autoridades federais e
estaduais, 0 comercio, 0 transporte e 0 emprego de inflamaveis e explosivos.

I -0 fosforo e os materiais fosforados;

IT - a gasolina e demais derivados de petroleo;
III- os eteres, alcoois, a aguardente e os oleos em geral;
N - os carburetos, 0 aIcatrao e as materias betuminosas Hquidas;
V - toda e qualquer substancia cujo ponto de inflarnabilidade seja acima de 135° (cento e trinta e cinco
graus centigrados).

I -os fogos de artificio;
IT - a nitroglicerina e seus compostos e derivados;
III - a polvora e 0 algodao-polvora;
N - as espoletas e os estopins;
V - os fulminatos, clorados, formiatos e congeneres;
VI - os cartuchos de guerra, ca9a e minas;
VIT - os explosivos plasticos.

Art. 118 - E absolutamente proibido:
I -fabricar explosivos sem licen~a do Ministerio do Exercito, da Secretaria de Estado da Policia Civil e
em local nao determinado pela Prefeitura;
IT - manter em deposito substancias inflarnaveis ou explosivas sem atender as exigencias legais, quanto a
constru9ao e seguran9a;
III- depositar ou conservar nas vias publicas, mesmo provisoriarnente, inflamaveis e explosivos.
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§ 10 _ Aos varejistas e permitido conservar, em c6modos apropriados, em seus armazens ou lojas, a
quantidade fixada pela Prefeitura, na respectiva licenca de materiais inflamaveis ou explosivos que nao
ultrapassar a venda provavel de 20 (vinte) dias.
§ 20 - Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderao manter depositos de explosivos correspondentes
ao consumo de 30 (trinta) dias, desde que estes depositos estejam localizados a uma distancia minima de 150
cento e cinquenta) metros da habitacao mais proxima e a 50 (cinquenta) metros das mas ou estradas.

Art. 119 - Os depositos de explosivos e inflamaveis so serao construidos em locais especialmente
designados na Zona Rural e com licenca especial da Prefeitura.
§ 10 - Os depositos serao dotados de instalacao de comb ate ao fogo e de extintores de incendio portateis, e
para-raios em quantidade e disposiCao tecnicamente perfeitas.
§ 2 Todas as dependencias e anexos dos depositos de explosivos e inflamaveis, serao constmidos de
..naterial incombustivel, admitindo-se 0 emprego de outro material apenas nos caibros, ripas e esquadrias.
0

-

Art. 120 - Nao sera permitido 0 transporte de explosivos ou inflamaveis sem pleno atendimento as normas
de transporte destes tip os de materiais.

§ 2° - Veiculos que transportarem explosivos ou inflamaveis nao poderao conduzir outras pessoas alem do
motorista e dos ajudantes.

I - queimar fogos de artificio, bombas, busca-pe, morteiros e outros fogos perigosos, nos logradouros
publicos ou em janelas e portas que deitarem para os mesmos logradouros;
IT - soltar baloes em toda a extensao do Municipio;
ill - fazer fogueiras, nos logradouros publicos, sem previa autorizaCao da Prefeitura;
0

.
§ 1 A proibiCao de que tratam os itens I e ill, podera ser suspensa mediante licenca da Prefeitura, em
dias de regozijo publico ou festividades religiosas de carater tradicional.
-

0

.
. § 2 - Os casos previstos no paragrafo primeiro serao regulamentados pela Prefeitura, que podera
mclusIve estabelecer, para cada caso, as exigencias que julgar necessanas ao interesse da seguranca publica.

.
,~. 122 - ~ i~stal~Cao de postos de abastecimento de veiculos, bombas de gasolina e depositos de outros
inflamaveIs, fica SUjeItaa hcenca especial da Prefeitura.
.
0

. . § 1 - A Prefeitura podera negar a licenca se reconhecer que a instalacao do deposito ou da bomba ira
prejudicar, de algum modo a seguranca publica.
0

§2
seguranCa

-

A Prefeitura podera estabelecer, para cada caso, as exigencias que julgar necessarias ao interesse da
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Art. 123 _Na infralYaode qualquer artigo desta secao sera imposta a multa minima de 10 (dez) UFA e de
no maximo, 20 (vinte) UFA, alem da responsabilidade civil ou criminal do infrator, se for 0 caso.

Da Exploracao de Pedreiras, Cascalheiras, Olarias e Depositos de Areia e Saibro.

Art. 124 - A exploracao de pedreiras, cascalheiras, olarias e depositos de areia e de saibro dependem de li~
cenva da Prefeitura, que a concedera observados os preceitos deste Codigo e do Codigo de Mineracao - Dec. LeI
nO227, de 28 de fevereiro de 1967 - e demais dispositivos legais aplicaveis a especie.

Art. 125 - A licenca sera processada mediante apresenta~ao de requerimento assinado pelo proprietario do
.soloou pelo explorador, e instruido de acordo com este artigo.

a) nome e residencia do proprietlirio do terreno;
b) nome e residencia do explorador, se este nao for 0 proprietario;
c localiz~ao precisa da entrada do terreno;
d) declar~ao do processo de exploracao e da qualidade do explosivo a ser empregado, se for 0 caso.

a) protocolo do Departamento Nacional de Produvao Mineral (DNPM);
b) pro\ 1t de propriedade do terreno;
c) autorizaCao para explor~ao passada pelo proprietario em Cartorio, no caso de nao ser ele 0 explorador;
d) planta da situavao com indica~ao do relevo do solo por meio de curvas de myel, contendo delimitavao
exata da area a ser explorada com a localizavao das respectivas instalavoes e indicando as construyOes,
logradouros, os mananciais e cursos d'agua situados em toda faixa de largura 100 metros em tome da area a ser
explorada;
e) perfis do terreno em tres vias.
Art. 126 - ao serao concedidas licencas para exploraCao de qualquer tipo de jazida sem 0 parecer da
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e transportes que, conforme 0 caso, podera exigir a elabor~ao de
estudo de impacto ambiental de acordo com a Resolucao 001, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA.

Art. 127 - As licencas para explor~ao serao sempre por prazo deterrninado.
Paragrafo Vnico - Sera interditada a pedreira ou parte da pedreira, embora licenciada e explorada de
acordo com este Codigo, desde que posteriormente se verifique que a sua exploracao carreta perigo ou dano a
vida ou a propriedade.

Art. 128 - Ao conceder as licenvas, a Prefeitura podera fazer as restricoes que julgar conveniente,
obedecendo sempre 0 disposto na legislaciio.
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Art. 129 - Os pedidos de prorroga~ao de licen~a para a continua~ao da explorayao serao feitos por meio
de requerimento e instruidos com os documentos de licenca anteriormente concedida, bem como de planta de
situa~ao demonstrando a areaja explorada.
§ 1 Caso haja alterayao na area anteriormente autorizada, fica a Requerente obrigado a apresentar todos
os documentos exigidos no art. 125 e seus paragrafos.
0

_

I -declara~ao expressa da quantidade de explosivos empregados;
II- intervalos minimos de trinta minutos entre cada serie de explosoes;

ill - i~amento, antes da explosao, de uma bandeira a altura conveniente para ser vista a distancia;
IV - toque por tres vezes, com intervalo de dois minutos, de uma sirene e 0 aviso em brado prolongado
dando 0 sinal de fogo.

Art. 133 - A instala~ao de olarias na Zona Suburbana do Municipio devera obedecer as seguintes
prescri~oes:
I - as chamines serilo construidas de modo a nao incomodar os moradores vizinhos pela fumaca ou

emana~oes nocivas;
II- quando as escavayoes facilitarem a forma~ao de depositos de agua, sera 0 explorador obrigado a fazer
o devido escoamento ou aterrar as cavidades a medida que for retirado 0 barro, recuperando a area de extra~ao.

Art. 134 - A Prefeitura podera a qualquer tempo determinar a execu~ao de obras no recinto da explora~ao
de pedreiras ou cascalheiras com 0 intuito de proteger propriedades particulares ou publicas, ou evitar a obstruCao
das galerias de agua.
Art. 135 - E proibida a extra~ao de areia em todos os recursos de agua do Municipio:
I-a jusante do local em que recebem contribui~oes de esgoto;
II- quando modifiquem 0 leito ou margem do mesmo;
ill - quando possibilitem a forma~ao de locais propicios a estagna~ao das aguas;
IV - quando de algum modo possam oferecer perigo a pontes, muralhas ou qualquer obra construida nas
margens ou sobre os leitos dos rios, riachos, lagos ou valas.
V - quando 0 local usado como deposito, for de dominio publico (pra~a, rua, estrada, etc.)
Parligrafo Unico - Verificados pelo orgao competente, danos causados pela ma extra~ao de areia, a
Iicen~a sera imediatamente suspensa, imposta multa e determinado 0 reparo da area danificada. Somente apos 0
pagamento da multa e a recupera~ao da area podera a extra~ao ser retomada.
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Art. 136 - Na infrayao de qualquer artigo desta seyao, sera imposta a multa de 10 a 20 UFA, alem da
responsabilidade civil e criminal que couber.

Art. 137 - A publicidade devera ser veiculada atraves de anfu1cios indicativos ou publicit<irios assim
.tendidos aqueles instalados nos logradouros publicos, em locais visiveis ou expostos ao publico, tendo seu uso
legularnentado pelas disposi~oes aqui contidas.
§ 10 - Considerarn-se anfu1cios indicativos os colocados no proprio local onde a atividade e exercida,
desde que contenharn apenas referencia ao estabelecimento, nao podendo mencionar qualquer referencia a
terceiros.

1- sao afixados no proprio local onde a atividade e exercida com referencia a produtos, marcas ou nomes
de terceiros;
II - sao afixados fora do local onde a atividade e exercida, com ou sem marca de produtos;
ill -sao afixados acima ou que ultrapassem 0 30 pavimento.

Art. 138 - Toda publicidade colocada no alto das edificayoes, sobre telhado ou cobertura, nas fachadas
acima do ultimo pavimento, bem como nas empenas cegas, sera considerada anfu1ciopublicitario.

Art. 139 - Considerarn-se no entanto como anfu1cio provisorio do tipo "brevemente aqui", "aluga-se",
"vende-se" ou semelhantes, bem como os destinados a veicular mensagens sobre liquidayoes, ofertas especiais ou
congeneres e eventos.
Paragrafo Unico - toda propaganda falada em locais publicos, por meio de arnplificadores de voz e
propagandista esta sujeita a previa licenya e ao pagamento da taxa respectiva.

I - simples: assim entendidos os anfu1cios sem ilumina~ao ou com iluminayao extema, incidindo
diretarnente no anfu1cio,sem altemancia ou movimentos;
II - luminosos: assim entendidos aqueles em que a fonte luminosa e parte integrante do conjunto de
veiculayao do anuncio, com ou sem altemancia ou movimentos.
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I - em imoveis edificados;
II - em imoveis em constru~ao;
III - em imoveis nao edificados.
IV - em logradouros ou areas publicas, aprovados pelo orgao competente da Secretaria Municipal de
Fazenda;
V - em area de condominio.

I - tabuletas: engenhos publicitarios simples com dimensoes padronizadas de 2m x 5m, destin ados a
fixa~ao de cartazes substituiveis em folhas de papel, somente autorizadas em imoveis nao edificados, logradouros
e areas publicas indicados pelo orgao municipal competente, podendo ainda apresentar as dimensoes de 1,1m x
~4m em instalayao somente sobre marquises e com propaganda de produtos a venda no estabelecimento;
IT - paineis: engenhos simples ou luminosos, afixados em estrutura ou superficie regular ou nao, com area
nunca superior a _Om2 (vinte metros quadrados);
ill - indicadores de logradouros: engenhos publicitarios simples ou luminosos, colocados em area publica,
esquinas de logradouros, em estabelecimentos e vias intemas de areas condominiais, de acordo com 0 modelo e a
tecnica de instalayao aprovados em regulamento proprio;
IV - indi adores de dire~ao, de baiITOSou de locais turisticos: engenhos publicitarios luminosos,
instalados em 10_ adouros, areas publicas ou irnoveis particulares, em modelo unico;
- in - ores de parada de coletivos: engenhos publicitarios simples ou luminosos afixados no passeio,
em poste
-YO de parada de coletivos, que observarao, a instala~ao tecnica e modelo aprovados pela
Prefeitura:
\1adores de hora e temperatura: engenhos publicitarios luminosos, instalados em locais aprovados
pela Secrc.:
_Iunicipal de Obras, Urbanismo e transportes e que obedecerao as condi~oes e normas contratuais
firmadas
a Prefeitura;
\ 11-: - provisorias de acordo com 0 art. 139;
\ 1II - aloes;
IX - p _ ectos e panfletos_
'-

Par' _ d,..,.O tnico - Nos locais em que 0 Municipio indicar a coloca~ao de parada de coletivos quando nao
houver in-~~os na explorayao de publicidade, 0 proprio Municipio instalara tais indicadores, aprovados em
modelo

-E
expos

0:
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autoridade competente para autorizar a veiculayao de propaganda ao ar livre ou em local
Secretario Municipal de Fazenda, que podera, a seu criterio, delegar esta competencia.

- As autoriza~oes para veicul~ao de publicidade serao outorgadasa titulo precario e "intuito
endo ser revogadas a qualquer tempo pel a autoridade competente, em despacho fundamentado,
ocr interesse publico ou conveniencia da administrayao .
..:....
_ afo Unico - Inatendido
. ~ada
ao responsave!.

0 prazo

da notificayao, a propria administrayao retirara

0

engenho, cobrando

145 - 0 pedido de autorizayao e revalidayao para veicul~ao de publicidade devera ser instruido, com
es elementos:

_-L
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I - Tabuletas:
a) planta de situa~ao, em tres vias, dela devendo constar a posi~ao do anuncio em rela~ao ao logradouro,
edifica~oes e anuncios nos lotes vizinhos e no proprio lote;
b) prova de direito ao uso do local.

IT - Paineis e letreiros:
a) planta de situa~ao, em tres vias, dela devendo constar a posi~ao do animcio em rela~ao ao logradouro
e/ou estabelecimento;
b) projeto do anuncio cotado, com indica~ao do anunciante, 0 tipo de material e a ilumina~ao a ser
empregada conforme 0 caso;
c) prova de direito ao uso do local ou alvani de licen~a para estabelecimento, quando for 0 caso.
III - Indicadores de logradouro, de dire~ao, de bairro, de locais turisticos:

a) prova de atendimento das condi~oes exigidas no edital de concorrencia publica.
IV· Indicadores de parada de coletivos:
a) prova de atendimento das condi~oes exigidas no edital de concorrencia publica.

v - Faixas,

baloes, abrigos de pedestres, carro~arias, avioes, prospectos e panfletos:
a) indica~ao do anunciante e dimensoes do anuncio.

Panigrafo Vnico - Na hipotese de utiliza~ao do local pertencente a Administra~ao Publica, devera ser
anexado Termo de Permissao de Uso, acompanhado de prova de pagamento do valor de ocupa~ao cabivel,
inclusive nas renovayoes das autoriza~oes.

Art. 146 - A renova~ao da autorizayao para veicula~ao de publicidade sera feita, nos prazos da lei, com a
apresentafiio de comprovante do pagamento da taxa do exercicio anterior e do projeto aprovado, sendo ultimada
com 0 pagamento da taxa do periodo considerado, dispensada a formalidade do requerimento.
Paragrafo Vnico - Excetuam-se da dispensa de requerimento as tabuletas e os paineis instal ados em
imoveis nao edificados, areas publicas e logradouros.

Art. 14 - Quando ocorrem modifica~oes do animcio na parte estrutural, ou do anunciante, nova
autoriza~ao tera que ser requerida.

Art. 148 - 0 pedido de autoriza~ao para distribuir panfletos, prospectos ou sacos plasticos de propaganda
na via publica indicara, obrigatoriamente, os locais e os dias em que se pretende efetuar a distriblli~ao.

~. 149 - Os animcios indicativos somente serao permitidos nas fachadas das edifica~oes, nas testadas
das marqUises s?bre _e sob a ,mesma, em toldos e bambinelas, respeitadas as restri~oes existentes nas areas para
onde hOllver leglslayao especlfica.
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Art. 150 - Os anuncios indicativos localizados nas fachadas nao poderao ultrapassar 1,5m do piso do
segundo pavimento, considerando 0 primeiro ao res-do-chao. Serao instalados junto ao plano da fachada, a ele se
incorporando, ressalvado 0 disposto no artigo 152 desta seyao.
§ 1° - Suas dimensoes ficam limitadas a 1,5m (urn metro e cinquenta centimetros) na altura desde que nao
obstruam vaos de ilurninayao, ventilayao, aerayao, passagens ou areas de exposiyao de outros anuncios e seu
comprimento nao podera ultrapassar a testada do estabelecimento.
§ 2° - Os anlincios localizados nas fachadas das edificayoes de urn linico pavimento, alem das restriyoes
contidas no § 1°, nao poderao ultrapassar a testada do estabelecimento e sua altura ficara limitada a da cobertura
ou telhado da edificayao.

Art. 151 - Nos predios de uso exclusivo ou centros comerciais, os anlincios instal ados no plano da
fachada poderao ocupar toda a area da mesma, desde que nao obstruam vaos de ilurninayao, ventilayao, aerayao
ou passagens e nem ultrapassem 1,5m do piso do 2° (segundo) pavimento ou altura de 4,5m (quatro metros e
meio).

Art. 152 - 0 ponto maximo de afastamento de projeyao horizontal dos anlincios colocados de forma
inclinada ou perpendicular ao plano da fachada sera de 1,5m (urn metro e cinquenta centimetros), nao podendo,
entretanto, ultrapassar a largura do passeio e/ou a largura da marquise.
§ 1° - Nas edificayoes de urn unico pavimento, os anuncios de que trata 0 "caput" deste artigo nao
poderao exceder 1,00m (urn metro) de afastamento do plano da fachada e sua altura fica limitada a da cobertura
ou telhado da edificayao.
§ 2° - Nas edificayoes nao dotadas de marquises, situadas em mas de pedestres, 0 ponto maximo de
afastamento da projeyao horizontal desses anuncios sera de 1/10 (urn decimo) da largura do logradouro, nao
podendo exceder a 1,50m (urn metro e cinquenta centimetros).

Art. 153 - Nenhum anuncio com afastamento ou espessura superior a O,lOm (dez centimetros), medidos
perpendicularrnente a linha da fachada, podera ser instal ado em altura superior a 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros), medidos do mvel do passeio.

Art. 154 - 0 anlincio colocado sobre ou sob marquises nao podera ultrapassar as dimensoes desta, e os
instal ados acima dependern de autorizayao regular do condominio.

Art. 15 - - 0 anlin 10 colocado na testada da marquise nao podera ultrapassar
respeitada a altura rruixima de 1.~Orn(urn metro e cinquenta centimetros).

Art. 156 - ~o imenodisposi~oes anteriores, \-edada
1

0

comprimento desta,

e galerias centros comerClalS e similares, aplicar-se-ao, no que couber, as
- de anuncios no teto.
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Art. 157 - A veicula9ao de anuncios em portas ou vitrines de loja e sobrelojas s6 sera permitida em
predios comerciais, podendo ser feita atraves de pintura ou adesivo.

Art. 159 - Aplicam-se aos anUncios publicitarios localizados nas fachadas, nas testadas das marquises,
sobre e sob as mesmas, as disposi90es estabelecidas no titulo anterior, ressalvados os casos previstos nesta sevao.

Art. 160 - Os anUncios referidos no artigo 151 que ultrapassem 0 piso do 2° (segundo) pavimento, ou
altura de 4,50 (quatro metros e meio), veicularao apenas uma mensagem publicitaria e poderao ocupar no
maximo 1/3 (urn tervo) da altura total da fachada.

Art. 161 - 0 anuncio localizado em fachada acima do piso do ultimo pavimento e abaixo da cobertura
sera obrigatoriamente relativo a atividade exclusiva ou a que seja considerada preponderante no local, As
dimensoes deste anUncio nao poderao exceder os limites da fachada, obedecida a altura maxima de 1,50m (urn
metro e cinquenta centimetros).

Art. 162 - 0 anuncio localizado em empena cega podera ocupar no maximo, 10% (dez por cento) da area
da empena onde estiver contido, nao podendo exceder, em nenhuma hipotese, 0 limite de 20m2 (vinte metros
uadrados).

§ 2° - 0 anUncio devera ser instalado sempre no mesmo plano da empena, nilo podendo sua proje9ao
horizontal, em hipotese alguma, ultrapassar os seus limites.

Art. 163 - Em predio de uso exclusivo, as disposi90es contidas no "caput" do artigo 152 aplicam-se aos
anUncios colocados de forma inclinada ou perpendicular ao plano da fachada e que ultrapassem 0 piso do 2°
(segundo) pavimento ou a altura de 4,50m (quatro metros e meio). Sua altura devera corresponder no maximo a
2/3 (dois ter90s) da altura total da fachada, nao podendo exceder 0 limite de 5,00m (cinco metros).

Art. 164 - Quando os anUncios publicitarios forem apoiados diretamente no solo ou em estruturas fixadas
no mesmo, a cota maxima do ponto superior do anUncio fica limitada pela menor das seguintes alturas:
a) a da cobertura ou do telhado de edifica9ao; Oll
b) 6,OOm(seis metros) contados do nivel do passeio fronteiro ao imovel.

;~····~
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a) paralelamente ao eixo do logradouro: nao podeni ultrapassar 0 comprimento da testada da edificayao;
b) perpendicularmente ou de forma inclinada ao eixo do logradouro: nao podeni atingir 0 passeio,
situando-se inteiramente nos limites do im6vel.

Art. 165 - Engenhos que configurem prismas verticais instal ados sobre
im6vel, terao as seguintes caracteristicas:

0

solo, em areas pertencentes ao

a) a projeyao do engenho no plano horizontal devera estar totalmente inscrita num circulo com 3,00m
(tres metros) de diametro;
b) a altura maxima de 8,00m (oito metros);
c) sera instalado no centro de urn circulo imaginario, situado no solo, com raio minimo 3 (tres) vezes a
altura deste prisma, estando contido, obrigatoriamente, dentro dos limites do terreno. Nao se admitira
sobreposiyao de circulos no caso de instalayao de outro prisma na mesma area ou em areas distintas.

Art. 166 - Os engenhos publicitarios localizados sobre a cobertura ou telhado terao seu pedido para
instalayao e exibiyao instruidos obrigatoriamente com fotografias do local em tamanho 0,18m x 0,24m e, 0
projeto do engenho assinado por profissional responsavel por sua instalayao e seguranya.
§ 1° - A projeyao horizontal e a projeyao da trajet6ria do engenho (quando se tratar de engenhos com
movimentos) deverao estar totalmente contidas nos limites da cobertura ou telhado.
§ 2° - A partir do nivel da cobertura ou do telhado,
(urn decimo) a altura total da edificayao.

0 ponto

superior do animcio nao podera exceder a 1/10

§ 3° - Os animcios de que trata este artigo somente poderao veicular uma mensagem publicitaria por
edificayao.

Art. 167 - No caso de anUncios localizados nas empenas, nos telhados ou coberturas e nas fachadas acima
do piso do ultimo pavimento, s6 sera permitida a colocayao de urn de cada desses tipos por edificayao e mediante
autorizayoo express a e regulamentar do condominio.

Art. 168 - Serao considerados publicitarios os anUncios veiculados nos im6veis em construyao, excluidos
os obrigat6rios por legislayao federal, estadual ou municipal.

Art. 169 - Somente serao perrnitidos paineis simples ou luminosos sem altemancia ou movimentos e
nenhum deles podeni projetar-se sobre 0 passeio.

Art. 1 0 - Todos os paineis de erao ser instalados de forma que sua aresta superior nao ultrapasse 0 limite
e 6 00m se' men-os
- do nivel do solo, e podendo ser colocados sobrepostos, afixados Oll pintados no
asuaexe--.

e
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Art. 171 - Somente serao permitidos paineis que mencionem
pessoas fisicas ou juridicas a ele diretamente vinculados.

0

empreendimento imobiliario local e

Art. 172 - Nos imoveis em constru~ao, apos a retirada do tapurne podeni ser autorizada a coloca~ao de urn
painel simples com area maxima de 15m2 (quinze metros quadrados) com aresta superior atingindo, no maximo
10m (dez metros) acima do nivel do solo, referente ao empreendimento imobiliario realizado no local.

refere

Art. 173 - Vma vez concedido 0 "habite-se" parcial, a autoriza~ao para exibir ou manter
artigo anterior podera ser deferida ate 0 prazo maximo de 1 (urn) ano apos a concessao.

0

painel a que se

0

a

legalme

b ... areas consideradas de prote~ao ambiental e interesse cultural, definidas pela legisla~ao federal,
estadual e

ipal;

ostas de morro;
d) .
as de cumeada;
e) . - mo de lagos, lagoas e faixas de dominio de estradas municipais, estaduais e federais, situadas
junto a lag - e lagos;
f)n
raio de 200,OOm(duzentos metros) contados das pontes;
go da linha ferrea;
g
h ... z na rurlstica.

An- -~ - Fica perrnitida a instala~ao de, no maximo, urn conjunto de 3 (tres) paineis, com as mesmas
dimensees.
odo a manter em rela~ao a gropos adjacentes ou qualquer oUtro engenho, urn espayamento
minimo de :
(cinquenta metros), medidos do alinhamento, nao podendo a aresta superior do engenho
ultrapassar a
de 5,OOm(cinco metros), a partir do myel do meio-fio fronteiro ao imovel.

1-- - Os paineis deverao, obrigatoriamente, conter em sua parte superior plaqueta identificadora da
empresa e.- i 0 a, se for 0 caso.

Art. 178 - A instal~ao do anuncio devera obedecer a distancia de ate 50,OOm do alinhamento do
logradouro: paineis com ate 15,OOm2(quinze metros quadrados) de area.
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Art. 179 - E permitida a instalayao de uma, ou de um conjunto de no maximo tres tabuletas, desde que
mantida a distancia minima de SOm (cinquenta metros) de qualquer outro anuncio, e nao podendo a aresta
superior da tabuleta ou conjunto ultrapassar a altura de S,OOm(cinco metros), contados a partir do nivel do meiofio fronteiro ao imovel.
Paragrafo Unico - As tabuletas deverao, obrigatoriamente, conter em sua parte superIor plaqueta
identificadora de empresa exibidora, quando for 0 caso.

Art. 180 - Na instalayao de tabuletas em terrenos particulares e obrigatoria a construyao de muro ou seu
apoiamento em treliyas colocadas:
a) em estrutura propria, junto e detras de muro, sem a ele afixar-se;
b) apoio em treliyas, cuja altura sera da parte inferior da tabuleta ate 0 res-do-chao.
Paragrafo Dnico - No caso de instala ao de tabuletas entre ou ao lado de edificayoes, em ambas as
.teses deste artigo, a instalayao far-se-a no alinharnento das edificayOes.

_~
recolhim
consider

181 - A publicidade por panfl
0, pel a empresa, dos papeis e
se como centro 0 ponto de

raspectos ou sacos plasticos sujeitar-se-a , obrigatoriamente, ao
arirados a via publica num raio de 200,00m (duzentos metros),
o.

p ._ afo Dnico - Serae obrigato1n'am,em::e
impressos nos panfletos, prospectos ou sacos plasticos:
a) 0 nUmero do processo de auto,n'~~
b) da!a do despacho;
c .as autorizados para distrib . -

Art. 182 - A publicidade a q e 5e r; e 0 artigo anterior devera ser confeccionada pelo menos em duas
cores, . do proprio papel ou phis' _"
anho minimo de 0,62m2 (sessenta e dois centimetros quadrados)
reseT\"aIlo-se um espayo de 0,06rrf
ca:rru" netros quadrados) na orelha direita, para veiculayao, sem onus
para os ofres publicos, de mensag
-se da populayao.
.-\It. 183 - Cabera a DivisMunicipal de Fazenda, aprovar -

Art. 184 - Niio sera
impeyam ou interfiram no

Art. 185 - A .
. resenta,yao no orgao m

ativa Tributaria de Licenciamento e Fiscalizayao da Secretaria
- dias para distribuiyao dos antincios de que trata este titulo.
':ei ulayao de anuncios que firam a legislayao, ou que, de qualquer forma
rr<msito.

':

":~. rospectos, panfletos ou sacos plasticos so podeni ser realizada apos a
erente do comprovante de pagamento da taxa devida .
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I - como propaganda de carater assistencial, civico e educacional, cientifico e turistico, em locais
determinados e transitoriamente, desde que as faixas ou galhardetes nao veiculem marcas de firmas ou produtos,
podendo ser autorizadas sem onus, excepcionalmente, pelo Secretario Municipal de Fazenda;
II- quando objetivem a promo~ao de festas, reunioes e comemora~oes afms, se colocadas em imeveis de
clubes e entidades similares, desde que autorizadas pela Divisao de Fiscaliza~ao;

III- no caso dos incisos I e II havendo veicula~ao publicitaria, 0 anunciante ficara sujeito ao pagamento
da taxa prevista pelo Cedigo Tributario Municipal, quando entao serao autorizados pela Divisao de
Administra~ao Tributaria

Paril.grafo lInieo - Em nenhuma hipetese, as faixas ou galhardetes poderao ser afixadas em arvores ou
postes e deverao ser retiradas ate 48 horas apes 0 evento anunciado, sob pena de multa diaria de 1 UF A.

I - 0 vei ulo constitua parte integrante, principal ou secundaria de atividade exercida pelo seu proprietario
ou arrendatario mercantil·
II - a ensagem se vincule com a atividade do seu proprietario ou arrendatario, exceto nos veiculos de
transporte e _assageiros;
III - a
~em seja pintada diretamente na carro~aria, sobreposta por adesivos ou por meio de paineis a
ela afix

exc,.

qual

ia entre os pIanos da carro~aria e da face extema do paine!, inclusive molduras, nao podeni
(rres entimetros).
II - - aineis serao afixados nas laterais em no minimo 4 (quatro) pontos, de modo a nao permitir
- ~o e nem focil retirada, exceto quando se tratar de adesivos;
III - - limitado em 4 (quatro) 0 nillnero maximo de anUncios publicitarios por veiculo, sendo 2 (dois)
a:rer
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Art. 189 - A exibi~ao de publicidade na carro~aria dos veiculos de transporte individual de passageiros taxi - sera permitida atraves do porte de paineis e/ou inscri~ao de publicidade, obedecidas as seguintes normas:
I - as inscricoes nas partes laterais da carrocaria poderao ser feitas atraves de pintura ou de adesivos e
deverao estar contidas numa area de ate 0,87m2 (oitenta e sete centimetros quadrados), em cada lado do veiculo;
IT - os paineis serao colocados sobre 0 teto do veiculo, no sentido longitudinal, com altura maxima de
0,20m (vinte centimetros) e nao poderao ultrapassar os limites do teto;
III - a confec~ao e instala~ao desses paineis obedecerao rigorosamente as altemativas e as condi~oes
estabelecidas na Resolu~ao n° 614, de 9 de maio de 1983, do CONTRAN.

Art. 190 - A ta'{a de Autorizacao de Publicidade sera calculada de acordo com a tabela prevista no Codigo
Tributano do Municipio.

no ire

20 - Nao havendo especificacao propria para a publicidade, a taxa devera ser paga pelo valor estipulado
que guardar maior identidade com 0 tipo de publicidade a ser explorado.

3 - os casos em que a taxa e devida anualmente, 0 valor inicial exigivel sera proporcional ao numero
restante emeses que completem 0 periodo de validade da autorizaciio, ate 0 final do exercicio.

5'" - Qualquer modifica~ao de local, de espaco, de instal~
autorizado.·
licani em novos licenciamentos e taxacoes.

Ar.
publici

ou de anunciante ocorrida no veiculo

Enquanto durar 0 prazo de sua validade, nao sera exigida nova taxa para explora~ao de meio de
::ando 0 anuncio for removido para outro local por imposicao da autoridade competente.
4

-

_ - ~_: - Respeitadas as normas gerais e as proibiC.oesc-omidasnesta secao, a taxa nao incidira sobre:
;::r;~lOS colocados no interior do estabelecimen: o. mesmo quando visivel do exterior;
Cao e a substituicao de anu.n ios as tac:haJ:1a.s
de casas de diversoes, indicativos de nomes de
~ arra0es de nome de artistas e e
0:
ou galhardetes wm
ex I 1 amente civicas ou educacionais, ou exibidos por
lucrativos, bem {)
i
e propaganda de certames, congressos, exposi~oes ou
'"- ;:=--es. desde que nao vei
- e empresas ou produtos;
- _ paineis exigidos pela
ria e afixadas nos locais das obras de construcao civil, no
;>

-0·

smbuicao intema e ~
- _ :.....: :e distribuidos
\i - ~ -

etos e sacos plitsticos de propaganda, os quais, no entanto,
era tributada;
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§ 10 - Para efeito de cumprimento
areas computadas

do que dispoe este artigo, considera-se interior do estabelecimento
a partir de O,60m (sessenta centimetros) da face interior das paredes intemas.

as

§ 20 - A exibiyao dos anuncios citados neste artigo independe de autorizayao, excetuados os mencionados
no inciso ill, final.

I -quando prejudique, de qualquer forma, 0 direito de terceiros;
II-quando atentatoria
legislayao ou utilize incorretamente 0 vemaculo;
ill - em inscriyoes na pavimentayao das mas, meios-fios e calyadas;
IV - em gradis, muros, postes e pilotis;
- ao redor de arvores ou nelas afixadas;
VI . em anUncios sobrepostos;
\ 11- em pontes e no cruzamento de rodovias;
\ 1II - em monumentos publicos e em parques e jardins;
IX. - quando prejudique, de qualquer forma, a aerayao ou iluminayao de imoveis edificados, onde estiver
instalada
de imoveis edificados vizinhos;
X - quando prejudiquem, em qualquer circunstancia, as instalayoes, as sinalizayoes de transito e outras
destin a
. rienta~ao do publico;
XI -"
pedras que margeiem as rodovias ou ferrovias.

a

ispoem
-retirada

Par2£:IC:dioVnico - A autoridade retirara, sem previa aviso, os anUncios expostos em contrariedade ao que
~- os deste artigo, nao se responsabilizando
por danos que venham a ocorrer por ocasiao da

A:- ~_- - Os requerimentos de autoriza~ao de engenhos com area igual ou superior a lO,OOm2 (dez
metros _
- serao instruidos com projeto assinado por profissional responsavel peia instalayao e seguranya
do amm
- - 0 no CREA, nao cabendo ao Poder Publico ~unieipal responsabilidade de danos eventuais
pela eol _:: c;;xi i~ao.

- - 0 consentimento
". e

dado
autorizayoo para 0

-0

0 10 :al

o -dades.

onde se instalara

0

engenho implicara,
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Art. 197 - A autoriza~ao para exibiyao de publicidade e 0 projeto aprovado deverao ser mantidos no
estabelecimento onde estiver mstalado 0 engenho e apresentado a fiscaliza~ao.

Art. 198 - as responsaveis pelos engenhos veiculados em imoveis nao edificados, areas publicas e
logradouros terao, a contar da data da publicayao desta Lei, 0 prazo de 90 (noventa) dias para promoverem junto
a Divisao Administrativa Tributaria do Municipio, a revisao das autorizayoes anteriormente concedidas, mediante
formalizayao de processo.

Art. 199 - A infracao a qualquer dos artigos deste capitulo sujeitara 0 infrator a multa de, no minimo, 5
(cinco) UF A, e, no maximo, 20 (vinte) UFA, obrigando-se, ainda, a retirar a propaganda irregular.

Art. _00 - Comercio ambulante e a atividade profissional, em veiculo locomotor ou nao, exercida por
pessoas juridic-as e/ou fisicas nos logradouros publicos definidos nesta lei, objetivando atender as necessidades do
consumidor

os designados como carrocinhas ou triciclos, de acordo com 0 modelo aprovado pelo orgao
ecretaria Municipal de Fazenda, vedada a transformayao do veiculo aprovado;
enos recipientes termicos;
clos e veiculos nao motorizados, de acordo com modelo aprovado pelo setor competente da
ipal de Fazenda com dimensoes maximas de 2,50m de comprimento, 1,80m de largura e ate
. ulos tipo "trailer", de acordo com modele aprovado na forma dos incisos anteriores, com
-m a 7,OOmde comprimento, 1,81m a 2,50m de largura e ate 3,00m de altura;
05 frigomoveis motorizados ou nao para venda pelos produtores, estabelecidos neste Municipio,
- - C=.. o\'os pequenos animais e seus derivados, desde que obedecidas as dimensoes do inciso ill.

Q.l.n:l~5<Y.S

--= _.
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I - as pessoas fisicas que exer~am atividades profissional e comercial prevista nesta se~ao;
II - as pessoas juridicas especializadas.

Art. 203 - As autoriza~5es e a fiscaliza~ao do exercicio do comerclO ambulante cabem ao orgao
competente da Secretaria Municipal de Fazenda, atraves de seus respectivos setores.
§ 10 - A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e transportes compete submeter ao Chefe do Exeutivo Municipal 0 estabelecimento do zoneamento dos locais com demarca~ao das areas necessarias ao
desempenho da atividade ambulante, levando em consideras;ao:

a) as caracteristicas de frequencia de pessoas que permitam 0 exercicio compensatorio da atividade;
b) a existencia de espas;o livre para a exposis;ao das mercadorias, sem prejudicar a visualizas;ao do
comercio estabelecido;
c) tipo de mercadoria, com distribuis;ao dos espas;os por categoria, de modo a nao concorrer com 0
comercio estabelecido.

Art. 204 - 0 pedido inicial de autorizas;ao mencionando os produtos a serem vendidos deve ser instruido
com os seguintes documentos:

I - c6pia xerox do alvara de localizacao;
II - certificado de propriedade em nome da empresa do requerente, quando se tratar de veiculo motorizado
ou "trailer";
ill - prova de ter sido 0 veiculo ou unidade vistoriado pelo orgao sanitario competente em nome da
requerente;

I - comprovante de residencia a mais de urn ano no Municipio, sendo aceitas, para tal fim, guias de pagamento de luz, gas ou telefone que abranjam esse periodo, ou titulo de eleitor;
II - prova de incapacidade fisica, quando esta nao for notoria;
ill - declaracao de que nao sofre de molestia infecto-contagiosa, fomecida pelo orgao sanitario
competente do Municipio;
IV - documento de identidade;
V - 2 (duas) fotos 3cm x 4cm;
- prova de inscrivao no Cadastro Fiscal do orgao competente;
VII - certificado de propriedade quando se tratar de veiculo motorizado ou "trailer", sempre em nome do

=
..
~~.
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vm - Prova

de ter sido 0 veiculo ou unidade vistoriado pel0 orgao sanitario competente
em nome do requerente, quando se tratar de comercio de generos alimenticios.

e

Art. 205 - A autoriza~ao de ambulante
pessoal e intransferivel,
autoridade competente da Secretaria Municipal de Fazenda exarninar
maximo de 90 (noventa) dias de entrada do Protocolo da Reparti~ao.

Art. 206 a~ao fiscal.

E permitido

do Municipio,

e concedida a titulo precario, devendo a
0 pedido inicial e conclui-lo no prazo

it pessoa fisica ter urn auxiliar, que podeni ser seu representante

em momentos de

Art. 207- A autoriza~ao concedida para 0 exercicio do comerclO e atividade profissional' ambulante
podeni, a pedido do interessado, ter 0 local de ponto fixo ou de estacionamento transferido para outro logradouro
:esde que atenda as exigencias do artigo 210 e § 1°, do artigo 203, desta lei.
Art. 208 - Os vendedores ou gerentes e balconistas
consigo os documentos a que se refere 0 artigo 243 desta lei.

mencionados

no artigo 206 sao obrigados

a ter

Art. 209 - As pessoas juridicas e as pessoas fisicas do comercio de atividades profissionais ambulantes,
que se utilizem dos veiculos relacionados nos incisos I, ill, IV e V do artigo 201, serao concedidas autoriza~5es,
pelo prazo de 20 (vinte) dias, contados do seu deferimento inicial, visando a compensar os investimentos exigidos
pel a atividade, podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio do orgao competente da Secretaria Municipal
de Fazenda.
§ 1° - As autoriza~5es em vigencia as pessoas fisicas e/ou juridicas, enquadradas
contarao automaticarnente aquele prazo a partir da data de publicaryao desta lei,

no "caput" deste artigo,

§ 2° - As demais pessoas fisicas e/ou juridicas, nao previstas no "caput" deste artigo, deverao promover
anualmente, na epoca propria, dispensadas as formalidades do requerimento, a renova9ao da autoriza9ao para 0
exercicio de sua atividade, mediante a apresenta~ao da guia de autoriza9ao anterior e de outros docurnentos
abeis, devendo 0 pedido de renovavao ser concedido no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, salvo motivo
de for~a maior fundarnentado.

Art _10
residenciais.

An _1: - Da autorizayao it pessoa juridica deverao constar obrigatoriarnente, entre outros elementos, 0
nome da emprr;;a. _eu endereyo os produtos a serem vendidos e 0 nfunero do processo de aprovaryao do veiculo a
seT uti Iizaoo
" 0 - Da autorizayao it pessoa fisica, dentre outros elementos, deverao constar 0 nome do
nfunero de documento de identidade, a especie de mercadoria a ser vendida e 0
o veiculo a ser utilizado.
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a) Pessoas Fisicas:
1 - artigos de alimenta~ao, tais como: sanduiches em geral, doces, cachorro-quente, salgadinhos, pizzas,
sorvete, pipocas, algodao de a~ucar, balas, {}guamineral, refrigerantes, churros, cafe, chocolate;
2 - artigos de couro;
3 - plantas ornamentais, flores naturais ou artificiais;
4 - servi~os prestados por chaveiros, amolador, fotografo;
5 - obras de pintores e artistas plasticos, vedada, entretanto, a comercializayao de originais, c6pias ou
reproduyoes de outros artistas;
6 - produtos artesanais reciclados de sucata e produtos que importem em divu1ga~ao de cultura, ambos
_ quando se constituirem em especialidades dos vendedores;
b) - Pessoas j uridicas:
1 - sanduiches em geral, doces, cachorro-quente, salgadinhos, pizzas, pipocas, algodao de a~ucar, churros,
cafe, chocolate, sorvetes, refrigerantes e agua mineral;
2 -leite (embalado e sellS derivados), frutas, legumes, verduras, ovos, aves e pequenos animais abatidos e
sellS deri ados somente poderao ser comercializados nos veiculos descritos nos incisos IV e V do art. 201.

I - bebidas alc06licas de qualquer procedencia;
II - armas, muniyoes, facas e outros objetos considerados perigosos;
ill - inflamaveis, explosivos e corrosivos;
IV - passaros e outros animais, vedada tambem a explorayao de seus instintos e habilidades de qualquer
forma;
V - alimentos preparados no local, exceto, pipoca, algodao de a~ucar, amendoim, milho verde, churros,
sanduiches em geral, cachorro-quente e produtos pre-fabricados para coc~ao em veiculos apropriados;
VI - sapatos, malas, objetos usados e roupas;
VII - rel6gios, 6culos, medicamentos, artigos eletricos e eletranicos;
vm - rede de pesca e materiais de caya ;
IX - quaisquer outros artigos que nao estejam expressamente previstos nesta lei ou que a JUlZO da
fiscaliz~ao, da Secretaria Municipal de Fazenda, ofere~am perigo a saude publica ou passem a apresenta
quaisquer inconvenientes e que utilizem veiculos de tra~ao animal.
Paragrafo Dnico - E proibida a venda de titulos patrimoniais de clubes ou qualsquer entidades
particulares, ou rifas, tambolas e outras modalidades de sorteio.
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II- 0 estacionamento sem autorizayao;
ill - 0 uso de buzinas,campainhas,
cometas e outros processos ruidosos de propaganda;
IV - 0 contato manual direto com os generos de ingestao nao acondicionados;
V - 0 usa de caixotes como assento ou para exposiyoo de mercadoria sobre 0 passeio;
VI - a utiliza~ao de barracas, exceto por ocasiao de festividades publicas e quando autorizadas pelo 6rgao
competente da Secretaria Municipal de Fazenda.

a) em frente a escolas, hospitais, estabelecimentos bancarios, templos religiosos e nas proximidades de
monumentos publicos e bens tombados, paradas de coletivos e outros lugares inconvenientes;
b) a menos de 50m (cinquenta metros) de estayoes de embarque e desembarque de passageiros;
c) a menos de 1OOm (cern metros) de estabelecimentos que vendam exclusivamente os mesmos produtos;
d) a menos de 50m (cinquenta metros) de outro ambulante estacionado;
e) a menos de 5m (cinco metros) das esquinas de logradouro ou em pontos que possam perturbar a visao
dos motoristas.

1- na orIa dos lagos, desde que previamente designado pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo
transportes;
II-em terrenos particulares, obedecidas as normas de higiene sanitaria.
Paragrafo Unico - Os "trailers" e m6dulos instalados nos locais especificados
deverao ser obrigatoriamente fabric ados em material de fibra de vidro.

e

no inciso I deste artigo,

Art. 217 - Nos "trailers" podera ser permitida a colocayao de toldo, sendo que 0 balanyo deste toldo nao
podera ser superior a 2,50m (dois metros e meio), contados a partir do corpo do "trailer".

§ 10 - Sera permitida a veicula~ao de mensagem publicitaria
da mesma anunciar marcas de produtos postos
luminoso em uma das seguintes partes:

a

em "trailers" e m6dulos independentemente
venda ou nao no veiculo, atraves da instala~ao de urn painel

I -em cada lado do veiculo;
II-no toldo, se paineis iluminados;
ill -acima do teto, neste caso, constando de urn anuncio painel de duas faces.
§ 20 - Necessitando de reparos gerais, os "trailers" poderao ser retirados do estacionamento,
ate 90 (noventa) dias ap6s, sob pena de cancelamento da autorizayao respectiva.

retornando
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Art. 218 - A atividade profissional ambulante de engraxate sent permitida: aos empregados pela Lei n°
869, de 3 de outubro de 1956, aos que padecem de incapacidade dos membros inferiores e a menores de 18 anos
com estabelecimento em pontos fixados, pelo orgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda, com vistas
ao atendimento do interesse publico.
Art. 219 - E permitido 0 exercicio da atividade de engraxate em cadeiras padronizadas, em passeios de
mais de 2m (dois metros) de largura, desde que em areas de recuo ou junto it coluna de edificios, em sentido
longitudinal, mediante expressa autorizayao na forma desta seyao.

2° - Terao prioridade na autorizayao os que pade9am de incapacidade dos membros inferiores, os
'ores de 60 (sessenta) anos e os menores, devidamente autorizados.

r

: 3° - 0 orgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda determinant
- uniforme.

0

modulo de engraxate e

0

<

An. 22
As doceiras poderao ter autoriza9ao para 0 comercio ambulante de doces e salgados tipicos
somente e - ricayao propria, com ponto de estacionamento em locais onde 0 passeio tiver, no minimo, 2,00m
(dois mea-os e largura, ficando obrigadas a:
4

-

I - a 0 . ionar as mercadorias em caixas envidra9adas, com dimens5es IDaximas de 0,70m x 1,00m,
apoiadas em valetes'
II - usar pin<;:asapropriadas para manus ear os quitutes;
III - usaf papel impermeavel como envoltorio de suas mercadorias;
1\ - - apresentarem-se asseadas e bem trajadas.
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Art. 222 - No interior das pra~as publicas, desde que aprovado previamente 0 local, pela SECRETARiA
DE OBRAS , sera autorizada a coloca~ao de modulos conforme 0 descrito no inciso ill do art. 201 para 0
comercio de flores e plantas naturais e omamentais.
Paragrafo Vnico - A atividade podera ser executada exclusivamente por pessoa fisica e, nas localiza~5es,
obedecera as determina~5es do artigo 210 desta lei.

Art. 223 - Os pintores e artistas plasticos poderao expor nos logradouros publicos, quadros, telas e pe~as
de arte de autoria deles independente de qualquer onus, obedecendo as seguintes prescri~5es:
§ 10 - 0 artista que pretenda expor pe~as de arte de sua autoria nas condi~5es estabelecidas nesta lei,
devera requere-Io ao orgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda, instruindo 0 pedido com os seguintes
documentos:
e identidade;
e exercicio das atividades artisticas;
o os estitdios, quando houver;
~ inscri~ao na reparti~ao tributaria, mesmo na hipotese de isen~ao;
IllillC2l~.2-lo do local onde pretende expor.

,~ -:\.
oriza~ao sempre concedida a titulo precano, podera ser cancelada a qualquer tempo pela
autoridade
erente da Secretaria Municipal de Fazenda, por infra~ao das disposi~es desta lei, ou por motivo
e interesse . '" rele ante.

_-- s"'rao permitidas a exposi~ao e a venda de quadros, telas ou esculturas, resultantes de
. ia, seja qual for 0 processo ou tecnica utilizada para consegui-la, ainda que a reproduyoo ou
fa e amoria do proprio expositor.
6" - .-\5 ~

exposi~ao, " '"

de arte a que se alude nesta lei, poderao ser produzidas e vendidas nos locais da respectiva
e qualquer tributo.

- 0- quadros, telas e esculturas expostas, deverao conter a assinatura do autor autorizado a realizar a

exposi~ao

0

qual nao podera expor nem vender pe~as de outros artistas.

8 - As p~as de arte serao bem apresentadas, em cavaletes de madeira ou por outro meio adequado, a
criterio do orgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda, facilmente removivel, proibida qualquer
especie de construs:ao para exposi~ao e/ou guarda de pe~as no local. As pe~as de arte e os cavaletes deverao ser
retirados diariamente do local da exposi~ao, sob pena de serem apreendidos.
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§ 9° - Os locais da exposiyao deverao ser mantidos sempre limpos, responsabilizando-se
quaisquer danos que causar ao logradouro, aos bancos da praya ou gramados do jardim.

0

artista por

§ 10° - E proibido 0 uso de letreiros ou faixas de qualquer natureza, assim como de aparelhos que
produzam ruidos com 0 objetivo de chamar a atenyao do publico.
§ 11° - A atividade s6 podeni ser exercida por pessoa fisica e, nas localizayoes, obedeceni
determinayoes do artigo 210 desta lei.

as

Art. 224 - Os ambulante devem apresentarem-se trajados e calyados em condiyoes de higiene e asseio,
sendo obrigat6rio aos que comerciam generos alimenticios 0 uso do uniforme guarda-p6 e bone ou gorro, na cor e
nos modelos aprovados pelo 6rgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda

Art. 225 - As infrayOes aos dispositivos desta seyao serao punidas com multas de, no minima, 5 (cinco)
UFA e, no maximo, 10 (dez) UFA.

Art. 226 - A autorizayao para 0 exercicio do comercio e atividades profissionais de que trata a presente
\eyoo podeni ser cancelada nos casos graves e reiteradas infrayOes especificas, assegurado ao indiciado plena
defesa, em processo regular instaurado a criterio do 6rgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda, que
podent submeter 0 cancelamento a decisao do Chefe do Poder Executivo.

Art. 227 - Para garantia do pagamento da multa por infrayao as normas desta lei, poderao ser apreendidos
veiculos, mercadorias e tudo 0 mais que estiver ligado a infrayao, com exceyao da respectiva autorizayao,
devendo a autoridade, no ato da ayao fiscal, lavrar Auto de Apreensao circunstanciado, do qual urna via ficara em
poder do infrator.

Art. 228 - As mercadorias, os veiculos e outros objetos apreendidos na forma do artigo anterior serao
recolhidos ao dep6sito da Secretaria Municipal de Fazenda, ap6s a lavratura do indispensavel auto de apreensao.

Art. 229 - As mercadorias e os materiais nao pereciveis, serao recolhidos ao dep6sito ao qual se refere 0
artigo anterior e s6 poderao ser devolvidos por decisao da autoridade competente da Secretaria Municipal de
Fazenda, mediante requerimento dos respectivos titulares ap6s satisfeitas as exigencias legais, quando tal se
verificar e no prazo de 30 (trinta) dias.
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§ 1° - Nao serao liberadas sob qualquer pretexto, as mercadorias apreendidas que nao tiverem
comprova~ao aceitavel das respectivas procedencias, ou quando requeridas apos 0 vencimento a que se refere
este artigo.
§ 2° - Findo
seguinte destina~ao:

0

prazo determinado neste artigo, os produtos das apreens5es nao reclamados, terao a

I - Serao, mediante ate do Secretitrio Municipal de Fazenda, doados a institui~5es filantropicas, quando,
embora nao pereciveis a curto prazo, os produtos nao possam ser conservados no deposito por faha de local ou
equipamento adequados;
II - Serao distribuidos, no caso de objetos sem apreciavel valor econ6mico ou em precitrio estado de
conserva~ao, apos decisao da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo que os relacione, indicando os
numeros dos docurnentos de apreensao;
ill - Serao vendidos em hasta publica, quando nilo se enquaclrarem nas hipoteses dos itens precedentes.

§ 3° - Na hipotese de mercadoria ou objetos nao pereciveis cujo pequeno valor nilo comporte as despesas
em hasta publica e nao reclamados os bens pelo titular em tempo habil, serao, a criterio da Secretaria Municipal
de Fazenda, destruidas ou doadas as institui~5es de que trata 0 artigo seguinte.

§ 4° - A apreensao improcedente ou infundada de mercadorias confere ao titular da mesma 0 direito de
ampla repara~ao dos danos acarretados e, quando regular a apreensilo, devera ser restituido ao titular 0 saldo
corrigido do preyO alcan~ado em hasta publica, deduzidas as despesas de armazenamento e multas cabiveis.

Art. 230 - As mercadorias pereciveis nao poderao ser devolvidas e sim distribuidas entre os
estabelecimentos escolares e hospitais publicos ou de caridade, habilitados por ate do Secretitrio Municipal de
Fazenda.
Paragrafo Unico - As mercadorias deterioradas, assim como os objetos improprios para venda ou
~onsumo, serao inutilizadas, lavrando-se urn termo em livro proprio.

Art. 231 - Constituem infrayOes especificas, passiveis de cancelamento de autoriza~ao se reiteradas,
devidamente comprovadas em processo regular:
I - perturba~ao da ordem publica, prittica de crimes ou contraven~ao no local do ponto fixo;
II - permanencia em local diferente do autorizado;
ill -mudan~a do ponto fixo sem previa autoriza~ao;
IV - inobservancia do regulamento sanitario;
V - uso de caixotes como assento ou para exposi~ao de mercadorias sobre 0 passeio;
VI - impedimenta do livre transito nos passeios;
VII - venda de mercadorias nao permitidas nesta lei.

~-~"

Q
,

...

t

..

.

ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

GABINETE

DO PREFEITO

Art. 232 - As taxas devidas pelo uso de area publica, no exercicio do comercio ou atividades profissionais
ambulantes, e 0 respectivo estacionamento, serao cobradas de acordo com 0 C6digo Tributario Municipal.
§ 1° - No caso de inicio de atividades, a taxa anual devera ser paga antecipadamente e, quando se tratar de
renova~ao automatica, ate 30 (trinta) de junho dos anos subsequentes, desde que solicitado.

I - os vendedores ambulantes de jornais e bilhetes de loteria;
II - as pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos que comprovadamente nao possuam condi'Yoes
fisicas para 0 exercicio de outra atividade economica;
III - as doceiras.
N -os deficientes fisicos

Art. 234 - Por motivo de interesse publico, devidamente comprovado no processo regular, a autoridade
competente da Secretaria Municipal de Fazenda podera, a qualquer tempo, transferir 0 local do ponto fixo ou do
estacionamento.

Art. 235 - Nos eventos festivos oficiais, 0 exercicio do comercio ambulante e 0 respectivo estacionamento
poderao ser regulados, tambem, por disposi'Yoes de emergencia baixadas pelo orgao competente da Secretaria
Municipal de Fazenda.

I - autoriza'Yaopara 0 exercicio da atividade;
II - carteira de identidade ou carteira profissional;
III - nota fiscal de aquisi'Yao da mercadoria, exceto os vendedores de arnendoins, pipocas, algodao de
a'Yucar,angu, milho verde e os produtos artesanais ou de fabrica'Yaocaseira.
§ 1° - A copia devidamente autenticada pelo orgao competente da Secretaria Municipal de Fazenda.,
substituini 0 documento a que se refere 0 inciso I deste artigo.
§ 2° - 0 documento de que trata 0 inciso Ill, comprovador da origem das mercadorias, sera valido para
este fim, pelo prazo de 5 (cinco) dias, contados da emissao.
§ 3° - Na hip6tese de for~a maior que impe~a a observancia do prazo de vatidade do documento fiscal,
interessado devera procurar, antes do vencimento a documenta~ao a que se refere 0 inciso III deste artigo.

0

§ 4° - No verso do documento fiscal a ser revalidado, deverao ser relacionadas, por especie e quantidade,
as mercadorias ainda nao vendidas.

Art. 237 - A autoriza'Yaodeferida nos temos dos artigos 218 e 221 desta lei nao esta sujeita ao pagamento
de nenhum emolumento.
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Art. 238 - Os vendedores de artigos destinados it alimenta~ao deverao, obrigatoriamente, ter afixada, em
local visivel, tabela de precos dos produtos comercializados.

Art. 239 - Poderao ser criadas areas especificas para a localizacao de cegos, paraplegicos, mutilados e
carentes, desde que obedecidas as restri¢es no artigo 210 desta lei e garantida a frequencia de publico.

Art. 241 - A concessao para funcionamento e a fiscalizacao de atividade de estabelecimentos hoteleiros,
nessa expressao incluindo os hoteis, hoteis-residencia, hospedarias-residencia e pensoes, obedecerao as normas
desta seyao, alem das previstas no C6digo de 0 ras.

1 - Hotel: estabelecimento desrina 0 a receber e servir h6spedes, dotado de instala¢es
construidas ou adaptadas para tal fim, e no ., 0 com 11 (onze) quartos;
2 - HoteI-Residencia: estabel vspecialmente construidas ou adaptadas p
sala, quarto, banheiro e cozinha, num m

especialmente

o destinado a receber e servir h6spedes, com instalayoes
fi.m, cuja unidade de alojamento seja constituida, pelo menos, de
io ou em construcoes isoladas;

3 - Hospedaria: estabelecimento
com roupa de cama e instalacoes sani .
4 - Hospedaria: estabelecim
cozinha de uso comum, e cuja
menos, de quarto;

e oferece apenas alojamento dotado de instalacoes sanitarias e
a :"'I ocupada mediante contrato de hospedagem, se constitua, pel0

e refeit6rio com mesas, instalacoes e servicos de residencia de tipo
~"'exceder a 10 (dez).
§ 2° - Os estabe"'li ecmlaItl[)5
-eieiros e outras designacoes - motel, parada, pousada e outros
estabelecimentos destJlilallos ;:a~~_!!erD - serao enquadrados, para fins desta secao, conforme 0 tipo que os
_= '0 an 241.
caraeterizar, numa das
§ 3° - Ex J
maximo ate 3 tres)

: • 'OS desta secao as residencias familiares, em que sejam alugados, no
-em fomecimento de refeicoes.
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§ 4° - Constara, obrigatoriamente, no Alvara de Licen~a para Localiza~ao,
estabelecimento licenciado.

0

nfunero de aposentos do

Art 242 - As feiras livres do Municipio tern por finalidade 0 abastecimento suplementar de verdunl,
egumes, frutas, pescados, aves abatidas e outros produtos previstos e condicionados nos incisos e panigrafos do
artigo 267.

Art 243 - Cabera it administra~ao publica municipal fixar criterios e normas relativas ao funcionamento
das feiras liVTes_

_r - S6 poderao comerciar nas feiras livres as pessoas fisicas ou juridicas matriculadas ou
- ~lo orgao municipal competente, nas categorias de feirante-produtor, feirante-mercador e feiranteeua

_-\Ii:

a •
c~

1 - "'=..1''' '- produtor: aquele que comercia, ooica e exclusivamente, 0 produto de sua lavoura ou cria~ao,
observado 0 a: =0 _68, inciso I e que tera como indicador caracteristico 0 uso de lona branca nos seus CDmercios;
2 - fe- ame-mercador: aquele que comercia com mercadorias produzidas por terceiros observado 0 artigo
.68, inciso II ~ e tera como indicador caracteristico 0 usa de lona listrada azul escuro e branco nos seus
comercios:
3 - fe... abeya-de-feira: aquele que comercia com mercadorias produzidas por terceiros, observado 0
artigo 268, in o ill e que teni como indicador caracteristico 0 usa de lona azul escuro.

Art _ - - As matriculas, bem como as autoriza~5es para 0 exercicio de atividade nas feiras livres, sac
concedidas a ti 0 precirio, podendo ser cassadas ou canceladas, a criterio exclusivo do 6rgao municipal
competente.
Par<lgrafo tnico - 0 nfunero de matriculas para feirantes em suas diversas categorias, sera fixado pelo
Chefe do Executivo _ IunicipaL

An. _ 8 - 0 Secretario Municipal de Fazenda podera determinar revisoes, para fins de atualiza~ao, de
matriculas e autoriza0es.
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Art. 249 - Ficam vedadas as transferencias e alter~oes de categoria e de comercio, ressalvado
no § 3° do artigo 250 e as transferencias para 0 comercio do C6digo 01 - Verduras, Legumes e Frutas.

0

disposto

Paragrafo Unico - Permite-se a transferencia da categoria de feirante-produtor para a categoria de feirante
mercador, por seu interesse, quando comprovada a condicao, hi mais de 5 (cinco) anos, e a impossibilidade de
produzir.

Art. 251 - 0 preen chimento das vagas que vierem a ocorrer nas feiras bvres observani, obrigatoriamente,
os seus limites fisicos para 0 momento.

a

Art. 252 feirante podera ser substituido, nas feiras livres, pelo conjuge, pelo companheiro ou
.:ompanheira, por ascendente ou descendente, colateral, ou auxiliar por ele indicado, ate 0 maximo de 2 (duas)
indicacoes.

Art. 253 - 1 -0 aso e falecimento do titular a condicao de companheiro
acao, sera comprovada {X) justificaCao judicial.

ou companheira,

para efeito desta

Paragrafo tni 0 - A criterio da Secretrnia Municipal de Fazenda, podera ser aceita a comprovacao,
mediante declar~.ao
e ~
pessoas selecionadas entre os comerciantes e servidores civis ou militares, ou
feirantes, que ates!
a \l. ~ em comum dos interessados, no minimo ha 3 (tres) anos.

es

Art. 254 - .-\ marncula
do conjuge, do cornp,mne
desta lei.

era ser transferida por morte do feirante ou por sua renUncia expressa a favor
:ompanheira, do herdeiro legal ou de outra pessoa que for indicada na forma

-:>.

a

a rransferencia devera ser requerida nos 180 (cento e oitenta) dias seguinte
respectiva certidao, e condicionada
apresentacao de declaracao de renUncia

a

§
transferencia
aceitos apenas

- infecto-contagiosas
ou incapacidade
:: 180 (cento e oitenta) dias seguintes

a

fisica permanente
data do respective

do feirante, a
laudo medico,

- torne1::lGi:J5

§ 3° - A rellllID<:tae:t;:;;-e:s.::-;2.""
2. =a - r de quem nao seja conjuge, companheiro(a)

ou herdeiro legal exigira
em matricula em seu nome por periodo superior a 1 (urn) ano.

comprova~~o do q

§ 4° - Em

erimento, de que constarao expressamente
om os seguintes documentos:

indicacao do be
3L:Icade'"
c
telefone;

beneficiario;
eneficiario;
"'ficiario, comprovada

a renUncia, a matricula e a

0

por atestado de residencia,

conta de luz, agua ou
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d) original ou c6pia da guia de pagamento
Ultimo trimestre, devidamente quitada;
e) carteira de feirante do atual titular.

da Taxa de Utilizayao de Area de Dominio Publico, relativa ao

§ 5° - ap6s a apresentayao dos documentos mencionados no paragrafo anterior, podera ser autorizado
provisoriamente 0 funcionamento da matricula ja em nome do beneficiario, a quem se entregara, devidamente
autenticado, 0 original da guia de pagamento da Taxa de Licenya, ate posterior deferimento do requerimento.
§ 6° - A autorizayao provis6ria a que se refere 0 § 5°, constitui, com a guia de Taxa de Licenya,
documento habil para 0 exercicio da atividade em feiras livres, e del a deverao constar tambem:

0

a) numero de matricula;
b) nome do ex-titular;
c) 0 numero do processo pelo qual se opera a transferencia.

Art. 255 - E permitido 0 afastamento do titular por motivo particular ou de doenya devidamente
comprovada por atestado medico fomecido pelo SUS, por periodo maximo de 90 (noventa) dias prorrogaveis,
mediante comprovayao de sua necessidade com a apresentayao de novo atestado medico, que, no caso de no caso
de gravidez sera, no ma,"'Cimo,de 12 (doze) meses.

Art. 256 - 0 afastamento do feirante, nas hip6teses previstas no artigo 265, nao acarretara sua mudanya
do lugar que the estava reservado na feira, antes do afastamento.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

- verduras, legumes e frutas;
- aves abatidas e ovos;
- flores naturais, plantas e sementes;
- moluscos e crustaceos;
- pescado em geral;
- balas e biscoitos, mel e melado;
- tempero;
- laticinios e doces;
- caldo de cana.

§ 1° - 0 comercio de trata 0 C6digo 01 - verduras, legumes e frutas, que incorpora a venda de bulbos e
raizes alimenticias, podera ser exercido, no todo ou em parte, relativamente as mercadorias especificadas, salvo
determinayao expressa do 6rgao municipal competente.
§ 2° - 0 comercio a que se ref ere
pre •.iamente eviscerados.

0

C6digo 02, nas feiras livres, sera exercido, com animais limpos e
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§ 3° - 0 comercio a que se referem os Cadigos 02, 04 e 05, nas feiras livres, sera exercido em veiculos
especiais, dotados de sistemas de refrigera~ao, que conservem os produtos em perfeitas condir;oes de consumo a
temperatura julgada conveniente pelo argao municipal competente.
§ 4° - Ressalvado 0 disposto no § 5° deste artigo, a eviscerayao, limpeza e fracionamento de pescado
somente serao permitidos no interior dos veiculos especiais, ficando assegurado aos atuais permissiomirios,
matriculados no comercio de pescado em barracas, a transferencia para 0 mesmo comercio em veiculos especiais,
mantidas as permissoes atuais.
§ 5° - 0 comercio a que se refere 0 paragrafo anterior, mantidas as ja existentes proibir;oes de limpeza,
eviscerayao e fracionamento em barracas, ted seu funcionamento regulado em atos do Secretario Municipal de
Saude, que 0 mantera ou extinguini, na medida em que se estendam as proibiyoes dos servir;os acima referidos,
gradativamente, para feiras livres isoladas ou grupos de feiras livres.

§ 7° - 0 comercio a que se refere 0 Cadigo 09, somente podera ser exercido por pessoas fisicas, em
veiculos motorizados previamente adaptados para a atividade, mediante a apresentar;ao da vistoria sanitaria do
referido veiculo.

I - ao feirante-produtor, 1 a 5:
IT- ao feirante-mercador, 1,3,4, 5 e 7:

An. 2:9 - Os pedidos para a concessao de matriculas para cada categoria de feirante serae instruidos com
os seguimes ocumentos:
a prO\(l de identidade;
b errificado sanitario;
c) pro 'a de inscriyae e atestado de produr;ao, fomecidos pelo argao competente e titulo de propriedade ou
arrendamemo quando se tratar de feirante-produtor;
pro\-a de inscriyao no argao tributario estadual competente, quando for 0 caso;
e outros, a criterio do argao municipal competente .

. An _60 - 0 pedido de matricula bem como 0 comercio das aves abatidas e ovos, Cadigo 02, sera
exercldo exclusivamente, por produtores do Municipio, com animais limpos e previamente eviscerados, todos
~m veiculos com sistema isotermico que conserve os produtos em perfeitas condir;oes de consumo, a temperatura
]ulgada conveniente pelo argao municipal competente.
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a) prova da existencia legal do estabelecimento;
b) prova da existencia legal do abatedouro proprio ou declarayao de estabelecimento de terceiros, devidamente licenciado, onde sejam abatidas as aves;
c) certificado de propriedade do veiculo e prova de pagamento do IPVA;
d) declarayao do tipo e dimensao do veiculo e respectivo balcao e todos os dizeres das mensagens
publicitarias indicativas dos proprietarios, a serem inscritas, obrigatoriamente na carroceria do veiculo;
e) prova de recolhimento de contribuiyao ao INSS;
f) guia de vistoria sanitaria do veiculo, emitida pelo orgao municipal competente para a finalidade
especifica;
g) titulos de propriedade ou arrendamento, pelo menos por 5 (cinco) anos, devidamente registrado.
§ 2° - As demais condiyoes para 0 funcionamento ou ampliayao dos comercios referidos neste artigo serao
deferidas em ato proprio do Secretario Municipal de Fazenda.

a) descarga e montagem de tabuleiros e barracas: it partir da 5:00h (cinco horas);
b) arrumayao de mercadorias: it partir das 5:30h (cinco horas e trinta minutos);
c) comercializayao: it partir das 7:00h (sete horas);
d) desocupayao do tabuleiro e encerramento da atividade, inclusive dos invalidos e ambulantes, no
maximo as 13:OOh(treze horas);
e) desmontagem e carga dos tabuleiros e barracas nos veiculos transportadores e liberayao das vias
publicas para limpeza: ate as 14:30h (quatorze horas e trinta minutos).

Art. 262 - As mercadorias, veiculos e tudo mais que forem apreendidos nas feiras livres, em virtude de
infrayao, serao recolhidos pela Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 2° - As mercadorias nao pereciveis, recolhidas ao deposito, so poderao ser devolvidas mediante requerimento do respectivo proprietario, apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apreensao, instruido com
as respectivas notas fiscais e mediante pagamento previo de multa de 5 (cinco) UFA.
§ 3° - Findo 0 prazo determinado no paragrafo anterior, as mercadorias nao reclamadas terao a destinayao
que melhor convier it administrayao.

Art. 263 - as serviyos de transporte, montagem e desmontagem dos tabuleiros, barracas e demais veiculos
utilizados em feiras livres sao de exclusiva responsabilidade do feirante.
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Aii. 264 - Sac os seguintes os tipos de embalagens permitidas para
ressalvados os originais de produ~ao:

0

acondicionamento de produtos,

I - saco plastico incolor, transparente;
II - saco de papel;
III - rede de plastico;
IV - rede de linha;
V - folha de plastico incolor, transparente;
VI - folha de papel impermeavel;
VII - papel branco;
VIII - papel tipo "carne-seca".
Paragrafo Unico - Para 0 comercio de produtos refrigerados ou resfriados, os feirantes utilizarao,
brigatoriamente, urn dos tipos referidos nos incisos I, V ou VI do "caput" deste artigo para acondicionamento
direto do produto, utilizado para refor~o, quando for 0 caso, 0 papel branco.

1- modificar, transferir, criar ou extinguir feiras livres;
II - conceder, revalidar, cancelar, suspender, cassar e transferir matriculas, emiss5es e autoriza~5es na
forma do disposto nesta se~ao;
III - baixar atos normativos referentes a locais, dias de funcionamento, medidas de higiene, lota~ao,
obrigatoriedade de uso de veiculos especiais, frigomoveis ou nao, metragem e demais especifica~5es de
tabuleiros, barracas e veiculos utilizados.

Art. 266 - 0 pagamento da taxa devida de licen~a para usa de Area de Dorninio Publico pelos feirantes
devera ser efetuado ate 0 ultimo dia de cada trimestre civil.

Art. 267 - 0 nao pagamento da taxa no prazo e forma previstas no artigo anterior desta se~ao, sujeitara 0
infrator ao pagamento de multa correspondente a 100% (cern por cento) do valor da taxa, sem prejuizo do
disposto no artigo 282 da se~ao seguinte.
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Art. 268 - Sem prejuizo de outras medidas legais cabiveis, a matricula ou autoriza9ao po dent ser cassada
quando constatada qualquer das seguintes infra90es:
I - venda de mercadorias deterioradas;
II - sonega9ao de mercadorias;
III - majora9ao do pre~o;
IV - fraude nas pesagens, medidas ou balan9as;
V - fornecimento de mercadorias a vendedores clandestinos;
VI - desacato aos agentes da fiscaliza9ao;
VII - agressao fisica (ou moral);
VIII - exercicio por pessoa nao devidamente credenciada;
IX - atitude atentatoria it moral e aos bons costumes.

§ 10

-

As matriculas

ou autoriza90es

cassadas

por infra90es

aos itens aClma defmidos,

nao serao

~estabelecidas.

§ 2° - Se a faha for cometida por empregado, na ausencia do feirante, a faha sera desclassificada
que

0

feirante comprove a imediata dispensa do empregado

des de

infrator.

§ 5° -

a primeira ocorrencia das infra90es previstas nos incisos VI e IX deste artigo, 0 infrator tao
somente ficara sujeito it suspensao de sua matricula ate 30 (trinta) dias, prevalecendo ern tais hip6teses, a
penalidade prevista no "caput", no caso de reincidencia.

Art. 269 - Pelas infra~es
o valor da UF A:

I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII

IX

x
XI
XII
XIII
XIV
X

a seguir emuneradas,

serao impostas as seguintes penalidades,

falta de documentos
nao manter a documenta9ao no lugar apropriado ate a desocupa9ao do tabuleiro
vender mercadorias nao permitidas
funcionar em feiras livres nao constantes da permissao
funcionar fora do local permitido
nao iniciar a venda na hora regulamentar
comerciar ap6s a hora regulamentar
exceder a metragem estabelecida para 0 respectivo comercio
nao manter na barraca ou no tabuleiro, e na altura conveniente, medidas e balan9as,
estas identificadas corn 0 numero da respectiva matricula, ou deixar nos pratos
pesos, papeis ou restos de mercadorias
nao manter ern local visivel a tabela de pre90s de mercadorias do controle oficial
nao manter a balan9a rigorosamente nivelada
deixar de cumprir preceitos sanitarios ou de higiene relativos ao tipo de comercio
nao colocar ern todas as mercadorias expostas it venda etiqueta indicativa do pre90
nao manter ern uso recipiente para 0 recolhimento de refugos ou detritos
nao manter a limpeza do local ocupado, independentemente
da san9ao prevista no

calculadas sobre

0,2
0,2
2,5
1,0
0,5
0,2
1,0
0,5

0,5
0,2
1,0
5,0
0,2
0,2
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XXI
XXli
XXllI
XXIV
XXVXXVI
~Vli-

-

xxvrn XXIX XXX -

XXXllXXXllI
XXXIV
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-
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inciso XIV
2,0
nao colocar cobertura no tabuleiro ou na barraca, mante-Ia em mas condi~oes de conserva~ao ou fora do modelo determinado
2,0
faHa de uniforme ou usa-Io incompleto ou em mas condi~oes de conserva~ao e
limpeza
1,0
nao se apresentar decentemente trajado e asseado, independentemente da san~ao
prevista no inciso XVll
0,2
apregoar ou produzir qualquer ruido evitavel
0,2
dificultar ou ludibriar de qualquer forma a fiscaliza~ao
2,5
utilizar-se de outros materiais que nao os permitidos para embrulhos ou embalagens 1,0
nao desocupar a barraca ou tabuleiro no horario determinado
1,0
atravancar a via publica
1,0
falta de urbanidade
3,0
danificar paredes, passeios ou arvores, independentemente do ressarcimento cabivel2,5
utilizar veiculo sem vistoria sanitaria
2,0
utilizar veiculo de propriedade de terceiros
1,0
utilizar veiculo sem toldo de enrolamento mecanico ou de balan~o superior a
2,50 metros ou de cor diferente da aprovada pelo 6rgao municipal competente
0,5
utilizar veiculo sem letreiro indicativo do proprietario
0,5
utilizar balcao que nao seja inteiramente metaIico ou de dimensoes superiores a
3 80 x 0,90 metros do veiculo
0,5
mlo manter 0 veiculo, 0 balcao, 0 toldo, as bambinelas ou os letreiros em perfeitas
c.oncti~oesde conserva~ao, pintura e limpeza
0,5
utilizar bambinela em desacordo com 0 modelo aprovado
0,5
rulo desocupar 0 local no horano determinado
2,5
funcionar em dias em que nao se realizem feiras livres
5,0
atitude inconveniente do empregado
2,5
fracionamento, limpeza e eviscera~ao de pescado
5,0
usar qualquer artificio para ludibriar 0 comprador
5,0

§ 1° - A reincidencia, a qualquer tempo das infra~oes previstas nos incisos Ill, IV, Vll, X, XII, XXXVI
deste arrigo. em da multa, 0 cancelamento da permissao ou autorizayao onde ocorreu a incidencia.

J\r.: _-0 - 0 nao pagamento de creditos fiscais, decorrentes de multas aplicadas na forma desta seyao que

enham a se inscritos na DivIDA ATIV A, implicarao a suspensao do exercicio da atividade pelo infrator e, a
criterio
ecretaria Municipal de Fazenda, 0 cancelamento da matricula ou autorizayao.

_71 - 0 6rgao competente podeni cancelar a matricula do feirante reincidente no descumprimento de
n~6es fiscais.

Art _72 - 0 feirante que deixar de comparecer a determinada feira livre 8 (oito) vezes consecutivas ted
a respectiva permissao cancelada, se nao houver justificativa.

Art. 273 - Fica 0 Secretario Municipal de Fazenda autorizado, ainda, a baixar atos necessarios ao cumprimento e complementa~ao do presente capitulo.

o
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Art. 274 - Nenhum estabelecimento comercial ou industrial podeni funcionar no Municipio sem previa
licenya da Prefeitura, concedida a requerimento dos interessados e mediante pagamento dos tributos devidos.

I - 0 ramo do comercio ou da industria;
II - 0 montante do capital investido;
III - 0 local em que 0 requerente pretende exercer sua atividade.
- Para efeito de fiscalizayao, 0 proprietario
do estabelecimento licenciado colocara
localjza~-aoem lugar visivel e 0 exibira a autoridade competente sempre que esta 0 exigir.
_

0

0

alvara de

-' - Para mudanya de local de estabelecimento comercial ou industrial, devera ser solicitada a necessaria
permissao it Prefeitura, que verificara se 0 novo local satisfaz as condiyoes exigidas.

Art 275 - Para ser concedida licenya de funcionamento pela Prefeitura, 0 predio e as instalayoes de todo e
qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviyos, deverao ser previamente vistoriados
pelos 6rgaos competentes, em particular no que diz respeito as condiyoes de higiene e seguranya, qualquer que
seja 0 ramo de atividade a que se destinem.
___
§ 10 - A licenya para 0 funcionamento de ayougues, padarias, confeitarias, leiterias, cafes, bares,
restaurantes, hoteis, pensoes e outros estabelecimentos congeneres sera sempre precedida de exame do local e da
aprovayao da autoridade competente.
§ 20 - 0 alvara de licenya sera concedido ap6s informayoes, pelos 6rgaos competentes da Prefeitura, de
que 0 estabelecirnento atende as exigencias estabelecidas neste C6digo.

Art. 276 - As autoridades municipais assegurarao, por todos os meios ao seu alcance, que nao seja
concedida licenya a estabelecirnentos industriais que, pela natureza dos produtos, pelas materias-primas
utilizadas, pelos combustiveis empregados, ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a saude publica e/ou
o meio ambiente, podendo exigir dos interessados, a elaborayao de urn estudo de impacto ambiental.
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II-Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral, do sossego, seguran~a publica, do meio ambiente e prosperidade publica;
III - Se 0 licenciado se negar a exibir 0 alvara de localizacao a autoridade competente, quando solicitado a
faze-Io;
IV - Por solicita~ao da autoridade competente, provados os motivos que a fundamentam.

§ 2° - Podera ser igualmente fechado todo 0 estabelecimento que exercer atividades sem a necessaria
licenca expedida em conformidade com 0 que preceitua esta secao.

Art. 278 - A abertura e 0 fechamento dos estabelecimentos industriais, prestadores de servico e
comerciais, obedecedio aos seguintes horarios, observados os preceitos da legisla~ao federal que regula 0
contrato de durayao e as condicoes de trabalho:

1 );"00 obstara 0 funcionamento do estabelecimento a inexistencia de acordo coletivo de trabalho,
observada em cada caso a legisiacao trabalhista.
0

-

::; - 0 borano adicional de funcionamento dos estabelecimentos comerciais independera de autorizacao
de honmo ex:;:ra.. desde que vigente 0 respectivo Alvara de Licenca para estabelecimento.
~- - _\5

. .,

o

arividades comerciais ruidosas deverao obedecer, no que couber, as limitacoes impostas pela Lei
como as disposicoes municipais deste C6digo quanto a produ~ao de ruidoso

- A inobservancia do disposto nesta se~ao sujeitara 0 infrator a multa de 5 UF A e, na
- ~ CFA., sendo facultado a autoridade cassar a licen~a de localiza~ao do estabelecimento, conforme
. -: a ""1" • -.: -0 da multa se revelar in6cua para obrigar a obediencia da norma legal.

Art. 2
- 05 estabelecimentos de farmacia e drogarias obedecerao 0 horario de funcionamento,
obrigando-se
rimento do plantae a ser fixado pelo 6rgao fazendario do Municipio, para atendimento em
horario extraor~' ~ = , inclusive a noite, domingos e feriados.

Art.': • - . - farmacias e drogarias que nao estiverem de plantao terao que afixar em lugar visivel ao

publico urn

congenere, indicando a farmacia ou drogaria que encontra-se de plantao.
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Art. 282 - As farmacias e drogarias que funcionarem entre 20:00h (vinte horas) e 6:00h (seis horas),
inclusive as de plantao, ficam obrigadas a ter em sua fachada, indicando sua atividade, urn engenho luminoso que
fique acesso em tal periodo.

I II III -

Q

Nao observar 0 plantao
Ausencia de letreiro
Ausencia do quadro de que trata

0

artigo 281

2,OUFA
0,5 UFA
0,5 UFA

- Os estabelecimentos comerciais ou industriais serao obrigados, antes do inicio de suas
meter it aferifl:aoos aparelhos ou instrumentos de medir a serem utilizados em suas transa~5es
1 e acordo com as norm as estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatiza~ao e
e In stria! (IN1v1ETRO)do Ministerio da IndUstria e Comercio.

Art. 285 - Constitui infrafl:aOtoda a~ao ou omissao contniria as disposi~es deste C6digo ou de outras leis
ou atos baixados pelo Govemo Municipal no uso de seu poder de policia.

An. _86 - Sera considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguem a
prc:TIaIT e. ainda, os encarregados da execu~ao das leis que, tendo conhecimento da infra~ao, deixarem de autuar
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Art. 287 - Sem prejuizo das sanyOes de natureza
alternativamente, com as penalidades de:

civil ou penal cabiveis,

as infrayoes sedo

punidas,

I - advertencia ou notificayao preliminar;
II - multa;
ill -apreensao de produtos;
IV - inutilizayao de produtos;
V - proibiyao ou interdiyao de atividades, observada a legislayao a respeito;
VI - cancelamento de alvani de licenya do estabelecimento.

Art. 288 - A pena, alem de impor a obrigayao de fazer ou desfazer, sera pecuniaria e consistira em multa,
observados os limites estabelecidos neste Codigo.

Art. 289 - A multa sera judicialmente executada
infrator se recusar a satisfaze-la no prazo legal.

se, imposta de forma regular e pelos meios habeis,

0

I - a maior ou menor gravidade da infrayao;
IT - as suas circunstancias atenuantes ou agravantes;
ill -os antecedentes do infrator, com relayao as disposiyOes deste Codigo.

Par:igrafo Vnico - Reincidente
e punido.

e

0

que violar preceito deste c6digo por cuja infrayao ja tiver sido autuado

Art. 292 - As penalidade a que se refere este Codigo nao isentam 0 infrator da obrigayao de reparar
dano resultante da infrayao, na forma do artigo 159 do Codigo Civil Brasileiro.
Paragrafo Vnico - Aplicada a multa, nao fica
houver determinado.

0

infrator desobrigado

do cumprimento

0

da exigencia que a

Art. 293 - Nos casos de apreensao, 0 material apreendido sera recolhido ao deposito da Prefeitura; quando
a isto nao se prestar ou quando a apreensao se der fora da cidade, podera ser depositado em maos de terceiros, ou
proprio detentor, se idoneo, observadas as formalidades legais.
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I - os incapazes na forma da lei;
IT- os que forem coagidos a cometer a infrayao.

Art. 295 - Sempre que a infrayao for praticada por qualquer dos agentes a que se refere
pena recaini:

0

artigo anterior, a

1- sobre 0 pai e tutores sob cuja guarda estiver 0 incapaz;
IT- sobre 0 curador ou pessoa sob cuja guarda estiver 0 incapaz;
ill -sobre aquele que der causa a contravencao forcada.

Art. 296 - Verificando-se infrayao a lei ou regulamento municipal, e sempre que se constate nao implicar
em prejuizo iminente para a comunidade, sera expedida, contra 0 infrator, notificayao preliminar, estabelecendose urn prazo para que este regularize a situacao.
§ 1° - a prazo para a regularizayao nao deve exceder a 20 (vinte) dias e sera arbitrado pelo agente fiscal,
no ato da notificayao.
§ 2° - Decorrido 0 prazo estabelecido, sem que
lavrar-se-a 0 respectivo auto de infracao.

0

notificado tenha regularizado a situayao apontada,

Art. 297 - A notificayao sera feita em formulario destacavel do talonano aprovado pela Prefeitura. No
talonario ficara c6pia a carbono com 0 "ciente" do notificado.
Paragrafo Unico - No caso de 0 infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado ou incapaz na forma
da lei ou, se recusar a dar 0 "ciente", 0 agente fiscal indicara 0 fato no documento de fiscalizayao, ficando assim
justificada a falta de assinatura do infrator.

Art. 298 - Auto de Infracao e 0 instrumento por meio do qual a autoridade municipal caracteriza a
violayao das disposi~.oes deste C6digo e de outras leis, decretos e regulamentos do Municipio.
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§ 1° - Dani motivo a lavratura do auto de infr~ao qualquer violacao das normas deste C6digo que for
levada ao conhecimento do Prefeito, ou outra autoridade municipal, por qualquer servidor municipal ou qualquer
ou qualquer pessoa que a presenciar, devendo a comunicacao ser acompanhada de prova ou devidamente
testemunhada.
§ 2° - E autoridade para confirmar os autos de infracao e arbitrar multas, 0 Prefeito ou funcionario a quem
o Prefeito delegar essa atribuicao, se nao houver funcionmo com atribuicoes especificas para 0 exercicio desta
funCao.
§ 3° - Nos casos em que se constate perigo iminente para a comunidade, ou prejuizo irreversivel para 0
meio ambiente, sera lavrado auto de infraCao independentemente de notificacao preliminar, com embargo
imediato no prosseguimento da atividade que deu causa ao perigo.
Art. 299 - Os autos de infravao
aprovados pelo Prefeito.

edec.erao a modelos eSpeCIaISelaborados de acordo com a lei e

I - dia., mes, anO,hora e 1ugar em q
1
TarlO'
II - 0 nome de quem 0 lavrou, relataoo()-s" om toda a clareza
que possam servir de atenuante ou de agra
III - 0 nome do infrator;
1\' - a disposiCao infringida;
.
sinatura de quem 0 lavrou e 0 mtraf()r.

0

fato gerador da infracao e os pormenores

- - - Observar-se-ao, na lavratura

ao.

reparticao competente ou no local em quanta verificada
" dentemente de testemunhas.

1 - - ia: autuado
- -: ·,ia: Secretaria Municipal de FaR
- -:- ia: 6rgao autuante
- - - - \ia: talonario
- - A. via do Auto de InfraCao d

te a lavratura do Auto.

-

-

.... - ~a medida em que sejam Ii
';, . funicipal de Fazenda ou a Co

i os correspondentes aos Autos de Infracao ernitidos, a
omunicarao 0 fato ao 6rgao interessado.

Art. 301 - A cobranca de crerutos -.
<10 municipal de postura e da compe
I - Da Secretaria Municipal de Fazenda
II - Da Consultoria Juridica., apes ins :0

~ "administrati va;
i .-\tiva
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I - Pessoalmente, no momenta da lavratura;
maximo de 5 dias, com aviso de recebimento que registre a natureza do documento, caso seja impossivel 0 disposto no inciso I deste artigo.

n - Por via postal, no prazo

Art. 303 - Quando, apesar da lavratura do Auto de Infra~ao, subsistir, ainda, ao infrator, obriga~ao a
cumprir, sera expedido edital marcando 0 prazo de 30 dias para sue cumprimento.
§ 10 - 0 prazo para 0 cumprimento da obrigayao subsistente podera ser reduzido ou aumentado, em casos
excepcionais por motivos de interesses publicos, mediante despacho fundamentado.
§ 20 - 0 edital sera flXado no local da infra~ao ou, se for impossivel esta afixa~ao, publicado em jornal de
ublicavao local para notificar;ao do infrator ou quaisquer pessoas obrigadas a cumprir 0 que nele se contenha.
§ 3 - _-\desobediencia a determinayao contida no edital, alem de sua execuvao forvada, acarretara a
imposiyao de multa diaria equivalente a 10 UF A, quando a legislavao nao dispuser de outra forma, ate 0 exato e
integral cump - ento da obrigavao, sem prejuizo de outra penalidades vigentes, especialmente embargo de obras
e interdi~Oes e estabelecimentos .

.-\IT'

0 desrespeito ou desacato a servidor competente, em razao de suas funvoes, bem como 0
a qualquer ate de fiscalizayao de leis ou regulamentos de posturas municipais, sujeitarao 0
e lOa 20 UPA, graduada de acordo com a gravidade da infravao, independentemente das
na legislar;ao penal.

-

&.;

-

r"5 - As interdivoes e embargos serao efetivadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, por
o ,,~ retaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes e da Secretaria Municipal de Saude no
~- atribuiyoes.

~- - - A multa exigida em Auto de Infrar;ao devera ser paga na Tesouraria da Prefeitura, observando
no mesmo.

C.QJ;b-Uiatie

- = - .-\5 multas impostas poderao sofrer reduyao de 30% (trinta por cento) desde que
o prazo fixado.

0

infrator efetue

0

- - Se 0 recurso interposto foi provido em qualquer instancia, beneficia-se 0 infrator do desconto
o paragrafo anterior, nos casos de reduvao ou relevavao da multa, desde que obedeya ao prazo restante
da interposi~ao do recurso e 0 prazo final estipulado no Auto de Infrayao.

mJI3J[l~

~ 3 - A multa integral exigida e nao paga ate a data fixada, quando da inexistencia de recurso, tera a sua
processada por via judicial, por intermedio da Consultoria Juridica do Municipio.

~.
I~A-
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Art. 307 - Quando incompetente para notificar preliminarmente ou para autuar, 0 servidor municipal
deve, e qualquer pessoa pode, representar contra toda ayao ou omissao contniria it disposiyao deste Codigo ou de
outras leis e regulamentos de posturas.
Paragrafo Vnico - A representayao far-se-a por escrito; devera ser assinada e mencionara, em letra legivel,
o nome, a profissao e 0 enderec;o de seu autor, e sera acompanhada de provas, ou indicara elementos desta e
mencionara os meios e as circunstancias em razilo das quais se tomou conhecida a infrayao.

Art. 308 - 0 infrator podera apresentar defesa ou impugnac;ao ao Auto de Infrayao, no prazo de 10 (dez)
dias contados da data da autuayao.

§ 10 - Decorrido 0 prazo a que se refere
yoluntario, sendo indeferido 0 plano.

0 '

caput" deste artigo, sera considerado intempestivo

§ 2 Apresentada a defesa ou impugna¢o, podera a autoridade julgadora ouvir
tera 0 prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar a respeito.
0

-

0

0

recurso

servidor autuante, que

Art. 309 - Silo vedados 0 cancelamento de Auto de Infrac;ao, a relevac;ao e a reduc;ao de multa, nos casos
em que inexista recurso voluntario.
Paragrafo Vnico - Excluem-se das di..c;;pasiyDes
deste artigo os casos em que, flagrante mente, tenha havido
ctro de legislac;ao pertinente.

Art. 310 - 0 recurso voluntario sera in "'rposto junto ao orgao autuante, cujo Secretario decidira em
"'ira instancia, no prazo maximo de 1- quinze dias.
0

1 A procedencia do pedido podera acarretar
aplicada.
-

0

cancelamento do Auto de Infrayao ou revisao do valor

0
_ _

Considerado improcedente. podefli 0 infrator, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificac;ao da
:: recurso, interpor outro ao Che e 0 Pader Executivo Municipal, que decidira no prazo maximo de 10
--, ouvida a Consultoria Juridica

4 0 - Mantida a decisao 0 recurso voluntario, 0 infrator tera 0 prazo de 2 (dois) dias para
ento da multa, contadas
ien'a que julgou em 2a instancia 0 pedido.

0
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Art. 311 - A impugna~ao ou defesa contra 0 Auto de Infra~ao, bem como os recursos interpostos das
decis5es que julgarem, somente terao efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniaria,
nao impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento de obriga~5es de fazer e de nao fazer subsistente,
principal mente, se for constatado qualquer risco ao meio ambiente, bens de terceiros ou a pessoas.

Art. 312 - Este C6digo entrara em vigor 60 (sessenta) dias ap6s sua public~ao, sendo regulamentado no
que couber pelo Chefe do Executivo, revogadas as disposi~5es em contrario.
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