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MUNICÍPIO DE ALMENARA
Estado de Minas Gerais

LEI N° 612 de 28-12-1990

Contém o Código de Posturas
do MuQjfiQ cfê



MUNICIPAL DE ALMENÂRA

X CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presídeeèe,

a honra de submeter à consideração dos
ilustres integrantes dessa egrégia Câmara Municiçal, o Projeto de
Lei que "Dispõe sobre as Posturas Municipais e dá outras providên
cias".

0 presente projeto de "Código de Posturas Muni
cipaís", que tesos a honra de encaminhar à apreciação desta egré-
gia Cisara Municipal, apresenta as características que enumeramos
abaixo,

- Atualizaçãg: substituindo o já ultrapassado
Código de Posturas, Decreto-Lei ne 9 de 22/11/1938, a atual pro-
posta inclui no seu bojo medidas e disposições modernízantes, co
locando o nosso Município ao nível de atualização legislativa que
seu porte impõe. Ao mesmo tempo prevê uma postura atual_em face
às novas disposições constitucionais e legais com relação à maté-
ria.

Levamos em consideração ao elaborar o presente
projeto a preocupação básica com relação a três pontos:

1 - Melhoria das condições de qualidade de vida
áreas urbanas;

2 - Defesa do cidadão na sua condição de consu-
midor;

3 - Defesa do meio-ambiente como dever do Muni-
cípio.

- Simplificação; as disposições do novo Código
de Posturas partem, na sua concepção, de dois princípios fundameji
tais:

1 - A necessidade de regras claras para o desera
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vado
na

penfr@; da<s: funçies urbanas pfilos cidadãos;

2 - A real capacidade e disposição da adminis-
tração municipal em legislar e fazer cum-
prir as determinações do que for exigido em
Lei

Portanto, o novo Código de Posturas, após apro-
LesísistÍYQ Municipal, será objeto de ampla divulgação
aáe, ssra que cumpra o seu papel disciplinador e educa-

sftes fe ser- um instrumento de restrição 'e punição,

Almenara, 31 de outubro de 1990.

ROBERTO MARTBÍS MAGNO
Prefeito Municipal

Dr.OQSÉ RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Secretário M. Administração



LEI N2 612/90

DISPÕE'SOBRE AS POSTURAS MUNICI-
PAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Almenara, por seus representantes
legais DECRETA, e EU em seu nome sanciono a seguinte'Lei: •

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1a - Este Código define as normas disciplinadoras da vi.
da social em todo território do Município e obriga os munícipes
ao cumprimento dos 'deveres concernentes a:

l - Higiene Publica;
II - Bem-estar Publico;

III - Localização e funcionamento de estabelecimentos comerci-
ais, industriais e prestadores de serviço de qualquer .na.
tureza.

Art. 2- - Cumpre ao Prefeito e aos servidores municipais ob-
servar e fazer respeitar as prescrições deste Código.

Art. 3- - As pessoas físicas ou jurídicas de direito público-
e de direito privado, sujeitas aos preceitos e regras que consti-
tuem este Código, são obrigadas a:

I - facilitar o desempenho da fiscalização municipal;

II - fornecer informações de utilidade_imediata ou mediata, pá.
rã planejamento integrado, como técnica de .governo.

TÍTULO PRIMEIRO

.DA HIGIENE PUBLICA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 4a - £• dever da Prefeitura de Almenara zelar pela higie.
ne pública em todo g território do Município, de acordo com as
disposições deste Código e as normas estabelecidas pelo Estado e
União.
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Art- 5e - A fiscalização das condições de higiene objétiva
proteger a saúde da comunidade e compreende basicamente:

I - limpeza e salubridade dos logradouros públicos;

II - controle da água;

III - higiene dos estabelecimentos industriais, comerciais e
prestadores de serviços;

IV - coleta de lixo;

V - preservação do meio ambiente;

VI - limpeza dos terrenos, cursos de água e das valas.

Art. 6e - Em cada inspeção em que for^verificada irregulari-
dade, apresentará o agente fiscal um relatório circunstanciado ,su_
gerindo medidas ou solicitando providencias a bem da higiene pu-
blica.

Parágrafo único^ Os órgãos' competentes da Prefeitura tomarão
as providencias cabíveis no caso, quando o mesmo for da alçada do
governo municipal, ou remeterão cópia do relatório às autoridades
federais ou estaduais competentes, quando as providencias coube-
rem a essas esferas de governo.

CAPÍTULO II
Da Limpeza e Salubridade dos Logradouros Públicos

Art. 7- - O^serviço de limpeza das ruas, praças e logradou-
ros públicos será executado direta ou indiretamente pela Prefeitjj
rã.

Art. 82 -^Para preservar a estética e higiene pública, pro.£
be-se toda espécie de conspurcação, quer à entrada, saída, inte-
rior da cidade ou povoados, em lagos, praças e vias não se podeji
do aí lançar em águas, materiais ou entulhos de qualquer nature-
za.

Parágrafo único: Proíbe-se em especial:

a) queimar, mesmo nos quintais, lixo, detritos ou objetos em
quantidade capaz de molestar a vizinhança e produzir odor
ou fumaça nocivos à saúde;

b) conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais
que possam comprometer a limpeza dos logradouros públicos;
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c) conduzir doentes portadores de moléstias i
sãs ou repugnantes pelas vias púbIicasT salvo am as neo=s
sárias precauções de higiene e para fins de trêêaeato £
internação.

9e - A limpeza do passeio e sarjetas fronteiriças ss rs
sidincias ou estabelecimentos, será de respcíisabilidade dos
ocupantes.

Parágrafo único: É absolutamente proibido em quaíaaar
varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para os ra-
los dos logradouros públicos.

Art. 10 - A ninguém é lícito., sdo qualquer prstHxts., iffissir
ou dificultar o livre escoamento das águas, pelos canos, valas,
sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo
tais servidões.

_Art. 11 - Inexístindo rede de esgotos, as águas servidas de
verão ser canalizadas pelo proprietário ou ocupante do prédio pá.

-rã a fossa do próprio imóvel.

Art. 12 - Para impedir a queda de detritos ou de materiais
sobre o leito dos logradouros públicos, os veículos empregados em
seu transporte deverão ser dotados dos elementos necessários ã
proteçao da respectiva carga.

§ 12 - Na carga ou descarga de veículos deverão ser adotadas
precauções para evitar que o passeio e o leito do logradouro fi-
quem interrompidos.

§ 2° - Imediatamente açós o término da carga ou descarga de.
veículos, o ocuçante do prédio providenciará a limpeza do trecho
do logradouro público afetado, recolhendo os detritos ao seu deão.
sito particular de lixo.

Art. 13^- O construtor responsável pela execução de obras na
área urbana é obrigado a tomar ou fazer tomar providências para
que o leito do logradouro público, no trecho compreendido pelas
mesmas, seja mantido permanentemente em satisfatório estado de
limpeza, observando as seguintes exigências:

I - colocação de andaimes e tapumes,^observadas as prescri-
ções á respeito, constantes do Código de Obras do Municí.
pio;

II - colocação de materiais de construção rtentro da área limi-
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tada pelo tapume, permitida apenas a permanência do refe-
rido material fora da área designada, pelo intervalo máxj.
mo de 02 (duas) horas contadas a partir da descarga;

III - limpeza e reparos no logradouro público fronteiro à obra
ou afetado por ela, até 24 horas após a retirada dos tapu.
mês e andaimes;

IV - no caso de não cumprimento das disposições do item ante-
rior, a Prefeitura mandará fazer os serviços, cobrando do
construtor a importância correspondente, -acrescida de 20%
(vinte por cento).

Parágrafo único: No caso de entupimento de galeria_de águas
pluviais, ocasionado por serviço partícular^de construção, conser.
to e conservação, a Prefeitura providenciará a limpeza da referi-
da galeria, correndo as despesas, acrescidas de 20% (vinte por
cento), por conta do proprietário, construtor ou ocupante do imó-
vel.

CAPÍTULO III
Do Controle da Agua

Art. 14 - Compete ao órgão concessionário do servi-ço de água
e esgota o exame çeriódico das redes e instalações com o objetiyo
de constatar possível existência de condições que possam prejudi-
car a saúde da comunidade.

CAPÍTULO IV
Da Higiene dos estabelecimentos industriais,

comerciais e prestadores de serviço

Seção I
Disposições Gerais

Art. 15 - Compete à Prefeitura exercer,__em colaboração com
as autoridades sanitárias do^Estado e da União, severa fiscaliza,
cão sobre a produção e o comércio de géneros alimentícios em ge-
ral e sobre os estabelecimentos prestadores de' serviço.

Art. 16__- A inspeção veterinária dos produtos de origem ani-
mal .obedecerá aos dispositivos da legislação federal aplicável.

Art. ]7 - É proibido dar ao consumo público, carne de ani-
mais que não tenham sido abatidos em matadouros sujeitos à fisca.
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lizaçao-

Art. 18 - A todo pessoal que exerce fanção aos stabelecimeji
tos cujas atividades são reguladas neste CffiutniB, é exigido:

l - exame de saúde, renovado anual̂ esse;

II - apresentação aos agentes fiscais -ás caderasa ou certifi-
cado de saúde passado por autoritsafe s=arrrtà~ia competejn
te.

Parágrafo único: Independentemente do exase periódico de gue
trata o presente artigo, poderá ser exigida, es qualquer ocasião,
inspeçao de saúde, desde que se co-nstate a sua necessidade.

Art. 19 - Os estabelecimentos em geral deverão ser mantidos
obrigatoriamente em rigoroso estado de higiene.

Art. 20 - Não será permitida __a fabricação, exposição, trans-
porte ou venda de géneros alimentícios deteriorados, falsificados,
adulterados ou nocivos a saúde.

Parágrafo único: Quando se verificar qualquer dos casos pro_i
bidos pelo presente artigo, os bens serão apreendidos pela fisca-
lização municipal e removidos para o local destinado à inutiliza.
ç ao dos mesmos.

Art. 21^- Toda água que tenha de servir_na manipulação • ou
preparo de géneros alimentícios, desde que não provenha do abaste.
cimento çúblico, dev-e ser comprovadamente pura, sob o ponto-de-
vista químico, bacteriológico, obedecidos os padrões de potabili-
dade estabelecidos no país, no estado natural ou após tratamento.

Parágrafo único: O gelo destinado ao uso alimentar deverá
ser fabricado cos s&& sa£ái£ei isea±a á& guaitytor ca@±aaí nação.

Art. 22 - Não será permitido o anprego de jornais, capeis ve_
lhos' ou qualquer impresso para embrulhar géneros alimentícios,de_s_

que estes fiquem em contato com aqueles .

Art. 23 - Os estabelecimentos deverão ser írounizados a juízo
das autoridades.

§ 12 - A obrigatoriedade de imunização de que trata este arti.
go se estende às casas de divertimentos públicos, asilos, templos
religiosos, hospitais, escolas, hotéis, bares e restaurantes, pen.
soes e outros que, a juízo da autoridade fiscal, necessitarem de
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tal providência-
§ 2- - Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabe-

lecimento manterá consigo o comprovante de imunização e o exibirá
à autoridade competente sempre que esta o exigir.

Seção II
Dos Estabelecimentos Industriais

e Coraerciaís de Géneros Alimentícios

Art. 24 - Os estabelecimentos industriais e comerciais de gê.
neros alimentícios, além das__disposições do Código de Obras gue
lhes forem aplicáveis, deverão atender às deste Capítulo e Seçao..

Art. 25 - Os estabelecimentos ou setores de estabelecimentos
que se destinam à venda de leite deverão ter balcões com tampo de
mármore, aço inoxidável ou outro material impermeável sendo obri-
gatório o mesmo tratamento em relação às prateleiras-

Art. 26-0 leite deve ser pasteurizado e fornecido em reci-
pientes apropriados.

Parágrafo único: A comercialização de leite cru poderá . ser
autorizada a título precário, observada a legislação federal per-
tinente.

Art. 27 -^Os produtos que possam ser ingeridos sem cozimen-
to, colocados à venda a retalho, os doces, pães, biscoitos e prg_
dutos congéneres deverão ser expostos em vitrinas ou balcões para
isolá-los de impurezas e insetos.

Art. 28 -__Em relação às frutas expostas à venda ou destina-
das à preparação de sucos, deverão ser observadas as seguintes
prescrições:

I - serem colocadas sobre mesas, tabuleiros ou prateleiras rj_
gorosamente limpos;

II - não serem descascadas, nem ficarem expostas em fatias;
III - estarem sazonadas.

Art. 29 - Em relação às verduras expostas à venda,
ser observadas as seguintes prescrições:

I - estarem lavadas;

deverão
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II - serem despojadas de_suas adepêficias ináfesbs Asseias fsres
de fácil decomposição;

III - quando tiverem de ser consumidas sem csiasita á5*erão
ser dispostas convenientemente em mesas. ts«deírns ou
prateleiras rigorosamente limpos.

Art. 30 - As aves destinadas a venda, quando TÍTSST
ser mantidas em gaiolas apropriadas com alimentos e 2900 safícien
tes-

§ .1_2 - Quando abatidas, as aves deverão ser expostas à venda
completamente limpas, livres tanto da plumagem como das vísceras
e partes não comestíveis .

§ 2a - As aves a que se refere o parágrafo anterior deverão
ficar, obrigatoriamente, em balcões ou câmaras, frigorífícas.

Art. 31 - As casas de carne em geral deverão_atender as se-
guintes condições específicas para a sua instalação e funcionameji
to:

I - serem dotadas de torneiras e pias apropriadas;
II - terem balcões com tampo de mármore, aço inoxidável ou ojj

tro material de iguais condições de durabilidade e imper-
meabilidade;

III - terem câmaras frigoríficas ou refrigeradores com capacida.
de proporcional às suas necessidades;

IV - utilizar utensílios de manipulação, instrumentos e ferra-
mentas de corte feitos de material inoxidável, bem . como
mantidos em rigoroso estado de limpeza.

Parágrafo único: Nas casas de que trata o presente artigo só
poderão entrar carnes prxM̂ sÊ-HatiĤ  ̂ P? lEt̂ oerse li-
cenciados, regularmente inspecíonadas e carimbadas, e quando co_n_
duzidas em veículos apropriados.

Seçio III
Dos Prestadores de Serviço

Art. 32'- Os hotéis, pensões, restaurantes, casas de laíiches,
padarias, confeitarias e estabelecimentos congéneres, deverão ob-
servar as seguintes prescrições:

I - a lavagem de louças e talheres far-se-á era água quente
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(na mínimo 60e £i CHÁ siãâuinas de tipo aprovado;

II - a higienização áa losç* -e talheres deverá ser feita em es_
terilizadores OG côa pradBtos químicos adequados;

III - a louça e os ísJSaeres d=serao ser guardados em armários
com portas, veçnãlacfcs, ̂ 30 podendo ficar expostos à poe_i_
rã e insetos;

. IV - os alimentos não poderão ficar expostos e deverão ser co-
locados em baleies

V - as cozinhas, copas e despensas deverão ser conservadas em
perfeitas condições de higiene;

VI - a existêíTcia cfe sanitárias para ambos os sexos, não sendo
permitido entrada coeunu;

VII - nos salões de consumação não será permitido o depósito de
caixas ou qualquer material estranho as suas finalidades;

VI II - deverão ser mantidos escorredores de copos apropriados;
IX - os balcões deverão ter tampo impermeável;

X - serem dotados de torneiras e pias apropriadas.

Seção IV
Do Coraercio Anímlante

^Art. 33 - Considera-se comércio ambulante, ocasional e de ca.
melo, para os efeitos desta Lei, toda e qualquer forma de ativid.a_
de lucrativa ou não, que venha a ser exercida nas vias ou logra-
douros públicos, inclusive a realizada através de qualquer tipo
de transporte, automotor ou não.

Parágrafo único: O comércio ambulante, ocasional e de camelo
cons±i±uir-se-á. eau

a) Constante: o que se realiza continuamente, ainda que te-
nha caráter periódico;

b) Eventual: o que se realiza em época determinada, especiaj,
mente por ocasião de festejos ou comemorações.

Ari;. 34-0 exercício do__co»éTcio ambulante, ocasional, e de
camelo dependerá sempre do prévio licenciamento da autoridade com
petente, sujeitando-se o interessado no pagamento de taxa especí-^
fica.
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Ar.t. 35^- A licença, concedida a título precário, é pessoal
e intransferível, devendo ser requerida à Prefeitura Municipal,em
formulário próprio, servindo exclusivamente para o fim declarado,

Art. 36-0 alvará de licença deve estar sempre em poder do
seu titular, sob pena de apreensão da mercadoria e equipamentos
encontrados em seu poder,

Art. 37-0 vendedor ambulante, ocasional e o camelo não 1_L
cenciados ou com a licença vencida estão sujeitos à apreensão da
mercadoria e equipamentos.

Art. 38-0 comércio ambulante, ocasional ou de camelo será
exercido com o emprego de equipamento previamente autorizado pela
Prefeitura.

Art. 39 -. O vendedor ambulante, o camelo e o vendedor ocasio.
nal, somente poderão exercer suas atividades em área determinada
por decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo único: O licenciado poderá localizar-se em outra
área, à critério da Prefeitura, desde que explore os serviços de
engraxate, vendas de loterias, picolés, sorvetes, jornais e revijj.
tas, e pipocas.

Art. 40 - É proibido ao vendedor ambulante, camelo ou vende-
dor ocasional:

a) estacionar ou permanecer em local não determinado pela Pré.
feitura Municipal;

b) apregoar mercadoria ou serviços em voz alta, ou molestar
transeunte com o oferecimento do artigo ou serviços postos
à venda;

c) o uso de buzina, campainha, corneta e outros processos rui.
dosos de propaganda;

d) exercer atividade diversa da licenciada; .
e) utilizar qualquer equipamento que não esteja de acordo com

o modelo aprovado pelo órgão municipal competente;
f) utilizar caixa, caixeta, vasilhame ou similar nas proximi-

dades do equipamento licenciado, ainda que para depósito
de mercadoria;

g) alterar o modelo de equipamento aprovado pelo órgão municl
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pai competente^

h) poluir as vias ou logradouros públicas.

Art. 41 - Não será licenciado o coraérão aae exponha à venda
as seguintes mercadorias:

I - alimento preparado no Blocai, qnajxio csosíderado Impróprio
pela autoridade sanitária

II - pássaros e outros animais;

III - armas e munição;

IV - Inflamável, explosivo e' corrosivo;

V - outroŝ  artigos que^a Jorro do órgão oaapetente, ofereçam
risco à segurança, à saúde pública, aos bons costumes, ou
possam apresentar quaisquer outros Incortvenlentes.

Art. 42 - Cumpre ao licenciado além de outras exigincias a
juízo da autoridade competente:

I - manter seus equipamentos em bom estado de conservação e
aparência;

II - conservar limpa a área num raio de 05 (cinco) metros, por.
tando recipiente para recolhimento de .lixo.

CAPÍTULO V
Da Coleta de Lixo

Art- 43-0 lixo das habitações, dos estabelecimentos comer-
ciais e industriais, será acondicionado em vasilhame adequado, ou
em sacos de plástico sempre com a boca amarrada,, para ser recolhi.
do pelo serviço de limpeza públlca.

§ 12 - Êfèo sersõ i.uit:>Iuerctirus conto lixo, os resíduos industri.
ais, os restos de materiais de construçao_e os entulhos provenie_n.
tes de obras ou demolições, que não poderão ser lançados nas vias
públicas e serão removidos às custas dos respectivos proprietári-
os ou inquilinos.

§ 2e - Os resíduos de que trata o parágrafo anterior poderão
ser recolhidos pelo órgão de limpeza publica da Prefeitura median,
te prévia solicitação do interessado, sendo o recolhimento pago
pelo interessado de acordo com as tarifas fixadas pelo Prefeito.
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Art. 44 - Os estabelecimentos hospitalares deverão, obrigato.
ríamente, ser providos de incineradores de lixo apropriados, dev_i_
daraente dimensionados e construídos de acordo com-projeto aprova-
do pela Prefeitura,

CAPÍTULO VI
Da Preservação do Meio Agfoiente

Art- 45 - No interesse do controle da poluição do ar e da
água, a Prefeitura exigirá parecer técnico do órgão- competente,
sempre que lhe for .solicitada licença de funcionamento para esta-
belecimentos quê se configurem em eventuais poluidores do meio am.
biente-

Art. 46 - É proibido podar, cortar, danificar, derrubar, re-
mover ou sacrificar árvores da arborização pública, sendo estes
serviços de atribuição exclusiva da Prefeitura, obedecidas as di_s_
posições do Código Florestal Brasileiro.

§ 12 - Quando se tornar absolutamente imprescindível, e obede.
eido o caput deste artigo, o órgão comçetenite da Prefeitura pode-
rá fazer a remoção ou o sacrifício de árvores a pedido de particu
lares, mediante indenizaçao arbitrada pelo referido órgão.

§ 22 - Para que não^seja desfigurada a arborização do logra-
douro, cada remoção de árvores importará no imediato plantio da
mesma ou de nova árvore em ponto cujo afastamento seja o menor
possível da antiga posição.

§ 3S - Qualquer árvore ou planta poderá ser considerada imune
de corte por motivo de originalidade, idade, localização, beleza,
interesse histórico ou condição de porta-sementes, mesmo estando
em terreno particular, observadas as disposições do Código Florej.
tal.

Art. 47 - Não será permitida a utilização da arborização pú.
blica para colocação de cartazes e anúncios ou fixações de cabos
e fios, nem para suporte ou apoio de objetos e instalações de
qualquer natureza.

Art. 48 - Para evitar a propagação de incêndios, observar-
se-ão, nas queimadas, as medidas preventivas necessárias.

Art. 49 - A ninguém l permitido atear fogo em roçados, palha,
das ou matos que limitem com terras de outrem, sem tomar as se-
guintes precauções:

I - preparar aceiros de, no mínimo, 07 (sete) metros de largjj
13



ra;

II - mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima se
12 (doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lançasea
to do fogo.

Art. 50 - É proibido comprometer, por qualquer forma, a l is
peza das águas destinadas ao consumo público ou particalar.

Art. 51 - As indústrias instaladas ou a se instalarem no Mu-
nicípio sap obrigadas a promover as medidas definidas pelos ór
gaos federais competentes, necessárias a prevenir ou corrigir os
inconvenientes e prejuízos da poluição e contaminação do meio-am
biente.

Parágrafo único: Toda indústria em instalação deverá apreseji
tar à Prefeitura, projetos dos sistemas de controle ambiental com
memorial descritivo.

Art. 52 - Visando^a prevenção e controle da poluição ambíen
tal a Prefeitura deverá, em colaboração com os órgãos federal e
estadual competentes:

I - cadastrar as fontes causadoras da poluição de som, do ar
e da água;

II - estabelecer limites de tolerância dos poluentes . ambien-
tais e do ar interiores e exteriores das edificações;

III - constituir padrões de níveis dos poluentes do ar dos ambõ.
entes interiores e exteriores;

IV - instituir padrões de níveis dos poluentes nas fontes emis.
soras, revisando-as periodicamente.

Art- 53 - Para controle da poluição das águas s. Pseí
deverá, em colaboração com os órgãos federal e BStarnral competen-
te:

I - promover coleta de amostras de águas, destinadas a contro.
lê físico, químico, bacteriológico e biológico;

II - realizar estudos objetivando o estabelecimento de medidas
para solucionar cada caso de poluição.

Art. 54 - As autoridades incumbidas da fiscalização ou insp.e
cão para fins de controle de poluição__ambiental terão livre aces-
so a qualquer dia e hora, às instalações industriais, comerciais,
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agroçecuárias ou outras .particulares ou públicas, capazes de poljj
ir o meio-ambiente.

CAPÍTULO VII
Da Limpeza de Terrenos, Cursos de Águas e de Valas

Art. _55 - Os terrenos situados na área urbana deste Municí-
pio deverão ser mantidos limpos, capínados e isentos de quaisquer
sateriais nocivos à saúde da vizinhança e da coletividade-

Art. 56 - É proibido depositar ou descarregar qualquer espé-
cie de lixo, resíduos ou__detritos em terrenos localizados nas
áreas urbana e de expansão urbana deste Município, mesmo que os
referidos terrenos não estejam devidamente fechados.

Parágrafo único: A proibição do presente é extensivo às mar-
gens das rodovias federais e estaduais, bem como às estradas e ca.
minhos municipais.

Art. 57-0 terreno suscetível de erosão, desmoronamento ou
carreamento de terras, materiais, detritos, destroços e lixo para
logradouros, sarjetas, valas ou canalização pública e particular,
será obrigatoriamente protegido por obras de arrimo.

Art. 58 - Quando as águas de logradouros públicos se concen-
trarem ou escoarem em_terreno particular, será exigida do proprie
tário faixa de servidão ou "non aedificandi" dos terrenos, para
que a Prefeitura proceda a execução de__obras que assegurem o es-
coamento das águas sem prejudicar o imóvel.

Art. 59 - Os^proprietários conservarão limpos e desobstruí-
dos os cursos de águas ou valas que existirem em seus terrenos ou
com eles limitarem, de forma que a seção de águas se realize de-
sembaraçadamente .

Art. 60 - Quando for julgada necessária a canalização, capea_
mento ou regularização de cursos de água ou de valas, a Prefeitu-
ra poderá exigir que o proprietário do terreno execute as respec.
tivas obras.

TÍTULO SEGUNDO

DO BEM ESTAR PUBLICO
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CAPÍTULO I
Da Moralidade e Sossego Públicos

Art. 61 - É expressamente proibido aos estabelecimentos co-
merciais, às bancas de jornais e revistas e aos vendedores ambjj
lantes, a exçosição ou venda de gravuras, livros, revistas ou jor
nais pornográficos ou obscenos -

Parágrafo único: A reincidência na infração deste artigo de-
terminara a cassação da licença de funcionamento.

Art. 62 - Os proprietários de estabelecimentos onde se ven-
dem bebidas alcoólicas serio responsáveis pela manutenção da mora.
lidade e ordem pública em seus estabelecimentos.

Art. -63 - É proibido o pixamento- de casas e muros, ou qual-
quer inscrição indelével em outra qualquer superfície, ressalva,
dos os casos' permitidos neste Código.

Art. 64 -__São expressamente proibidas pertubações do sossego
público com ruídos ou sons excessivos e evitáveis, tais como:

I - os de motores de explosão estacionários, desprovidos de
silenciosos ou adulterados, ou com estes em mau estado de
funcionamento;

II - os de veículos com escapamento aberto ou carroceria semi-
solta;

III - usar para fins de esporte ou jogos de recreio as. vias pjj
blicas ou outros logradouros a isso não destinados;

IV - os batuques, congados e outros divertimentos congéneres,
sem licença das autoridades.

Art. 65 - Em zonas estritamente residenciais é proibido exe-
cutar trabalho ou serviço que produza ruído e/ou que venha a per.
turbar a população antes das 06:00 (seis)horas e depois das 22:00
(vinte e duas) horas.

• Parágrafo único: Ficam proibidos os ruídos, barulhos, rumo-
res e sons excessivos nas proximidades de escolas, igrejas, hosp_i
tais, casas de saúde e sanatórios.

CAPÍTULO II
Dos Divertimentos e Festelos Públicos
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Ari- 66^- Nenhum divertimento ou festejo pode ocorrer sem au.
torização previa da Prefeitura.

' § .1.° - O ̂requerimento para funcioctaaarto ás ãsJquer casa de
diversã"o será instruído com a prova tfe isrea ̂ ijp satisfeitas as
exigincias regulamentares referentes i consíraças e higiene do
edifício e procedida a vistoria policial.

§ 2° - As exíge-rtcias do presente artigo aãs stlngeín as reu-
niões realizadas por clubes ou entidades profissionaiŝ  e benefi.
centes, em suas sedes, bera como as realizadas ess residências,

Arf- 67 - Em todas as casas de diversões, circos ou salas de
espetáculos, os programas anunciados deverão ser integralmente
executadas, não podendo existir scdrficsções ssos òorãrios,

Parágrafo único: No caso de modificação de programa e de ho-
rário, o empresário deverá devolver aos espectadores que assim o
preferirem, o preço integral das entradas.

Art. 68 - Em todas as casas de diversões públicas serio ob-
servadas as seguintes disposições, além das estabelecidas no C6d_i_
go de Obras:

I - tanto as salas de espera, quanto as de espetáculos serão
mantidas rigorosamente limpas;

II - as portas e. os corredores ̂para o exterior deverão ser am-
plos, livres de grades, móveis ̂ou quaisquer objetos que
possam dificultar a retirada rápida do público em caso de
emergência;

III - todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição
"SAÍDA", legível à distância e luminosa, se abrirão de
dentro para fora;

IV - os aps-siâ  fe reasssecie áe BT deàÊSS-ie ser santidos em
perfeito funcionamento;

V - haverá instalações sanitárias independentes para ambos os
sexos;

VI - possuirão bebedouro automático de água filtrada em perfe_i_
to estado de funcionamento;

VII - durante os espetáculos deverão as portas conservarem-se
abertas, vedadas apenas por cortinas.

Art. 69 - A armação de circos de pano, parques de diversões,
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acampamentos e outros divertimentos semelhantes, sé gxxiérá ser per.
mitida em locais determinados pela Prefeitura.

§ 12 - A autorização de funcionamento dos estaõelecljnentss ée
'que trata este artigo não poderá ser por prazo superior a 68 {5̂
senta) dias,

§ 22 - Os circos, parques de diversões e ̂
autorizados, só poderão ser franqueados ao público õsaâs de vis-
toriados em todas as suas instalações pela autoridade áa Prsfeií:n_
rã.

CAPÍTULO III
Da Utilização das Vias Públicas

Art. 70 - É proibido embaraçar^ou impedir por qualquer seio,
o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, pas-
seios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras
públicas ou quando exigências de segurança o determínarem.

§ 12 - Sempre que houver necessidade de interromper o trânsi-
to, deverá ser colocada sinalização claramente visível-

§ 22 - Compreende-se na proibição deste artigo o depósito de
quaisquer materiais, inclusive de construção', nas vias públicas
em geral.

§ 32 - Proíbe-se em especial ̂ a retirada de sinais colocados
nas vias, estradas ou caminhos públicos, para advertincia do per_i.
go ou impedimento de transito.

Art. 71 - Assiste à Prefeitura o direito de impedir o transi
to de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar
.danos à via pública e/ou perturbar a tranquilidade de seus morando.
rés.

^Parágrafo único: A proibição contida neste artigo é extensi-
va às concessionárias de serviço público ou de utilidade pública,
ressalvados os casos de autorização específica da Prefeitura em
cada caso.

Art. 72 - A colocação de bancas de jornais e revistas nos lo_
gradouros públicos só será permitida se forem satisfeitas as se-
guintes condições:

I - serem devidamente licenciadas, após o pagamento das res-
pectivas taxas;
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II - apresentarem bom aspecto estético, obedecendo aos padrões
propostos pela Prefeitura;

III - ocuparem exclusivamente os lugares que lhes forem destina
dos pela Prefeitura;

IV - serem de fácil remoção;

V - não se localizarem a menos de 10 m das esquinas e de tal
maneira a não prejudicar a visibilidade nos cruzamentos;

VI - serem colocadas -de forma a não prejudicar o livre trânsi-
to público nas calçadas.

Art. 73 - A ocupação de vias com mesas e cadeiras ou outros
objetos será permitida quando forem satisfeitos os seguintes re-
quisitos:

I - ocuparem, apenas parte do passeio, correspondente à testa_
da do estabelecimento para o qual foram licenciadas;

II - deixarem livre, para o trânsito público, uma faixa, de pa_s.
seio de largura não inferior a 2m (dois metros).

Parágrafo único: O pedido de licença deverá ser acompanhado
de uma planta do estabelecimento, indicando a testada, a largura
do passeio, o número e disposição das mesas e cadeiras.

Art. 74 - As empresas ou particulares autorizados _a fazer
abertura no calçamento ou escavações'nas vias públicas são obriga,
dos a colocar tabuletas indicativas de perigo e interrupção de
trânsito, convenientemente dispostos, além de luzes vermelhas du-
rante a noite.

Art. 75 - Para comícios políticos e festividades cívicas, re_
ligiosas ou de^carater popular, poderão ser armados coretos ou pa_
Tanques provisórios nos logradouros públicos, desde que seja soH_
citada à Prefeitura a autorização de sua localização com antece-
dência mínima de 05 (cinco) dias.

§ 12 - Na localização de coretos ou palanques deverão ser OJD
servados, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

a) não prejudicarem o calçamento nem o escoamento das águas
pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festi-
vidades os estragos por acaso verificados;

b) serem removidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do encerramento dos festej.os.
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$ 2?̂  - r®é&••& ̂ r-âzo estabelecido na alínea "b" do parágrafo
anterior,, a Prefeitura promoverá a remoção do coreto ou palanque,_
dando ao aaterial o destino que entender e cobrando dos respons_á_
veis ES õespesss áe remoção.

Art_ 76-9 fechamento de terrenos urbanos deste Município
deverá sxender às disposições contidas neste artigo e outras que
lhe seja» reíerssEtes-

§ 1* - Os TerTBnos não edificados com frente para vias e lo-
gradouros públicos serão obrigatoriamente fechados em todos os
seus liaites côa muros.

§ 2̂  - SGS terrenos edificados na área urbana ficará a crité-
rio do proprietário o seu fechamento devendo-se, no entanto, em
caso de não fechamento, manter visível os limites do terreno,atra.
vês da construção de cerca viva ou marcos ou muretas de concreto,
madeira ou outros materiais.

Art- 77 - Os proprietários_de imóveis, edificados ou não, si
tuados em vias ou logradouros públicos pavimentados e dotados de
guias ou sarjetas, são obrigados a construir ou reconstruir os
respectivos passeios e mante-los em perfeito estado de conserva-
ção. '

CAPÍTULO IV
Da Numeração das Edificações

Art. 78 - Todas^as edificações existentes e que vierem a ser
construídas no Município serão obrigatoriamente numeradas de açor.
do com as disposições constantes dos diversos parágrafos deste ajr
tigo, para fins cadastrais.

5 ̂  -'-S •aasarscio das edificações e terrenos e, bem assim,
das unidades autónomas existentes em uma mesma edificação ou em
um mesmo terreno, só poderá ser designada pela Prefeitura.

§ 29 - É obrigatória a colocação de numeração do tipo .ofi-
cial,- no rauro do alinhamento, na fachada ou em qualquer outra.par.
te, desde que visível, entre o muro de alinhamento__e a f achada, pa_
rã caracterização da existência física da edificação no'logradou-
ro, não podendo ser colocada em ponto que diste mais de 2,50 m
(dois metros e cinquenta centímetros), acima do nível da soleira
do alinhamento, superior de 10 m (dez metros) em relação à distân.
cio do alinhamento.
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§ 3a - A Prefeitura,, quando julgar conveniente, ou quando for
requerido pelos respectivos proprietários, poderá designar numera,
cão .para lotes de terrenos.

§ 42 - As edificações e aos terrenos localizados em novos Io
gradouros ou^que ainda não tenham sido oficialmente numerados, se.
rão distribuídos os números em correspondência com a distância., em
metros, entre o início do logradouro e o centro da testada respec.
tiva, com aproximação de 1 m (um metro). Essa distância será toma.
da em cada lado e para cada imóvel, a partir da interseção do ali.
nhamento respectivo com: os mais próximos alinhamentos do logradojj.
ro de origem.

§ 52 - Para os imóveis situados à direita de quem percorrer o
logradouro do início para o fim serão distribuídos os números pj.
rés e para os imóveis de outro lado, os números ímpares; nas pra-
ças,, largos, orienta-se pelo seu maior^eixo e toma-se, para in£
cio, a extremidade desse eixo, mais próxima, da rua principal de
penetração.

§62^- Os prédios_de apartamento ou de habitação coletiva te-
rão uma única numeração, de conformidade cera o parágrafo anterior

§ 72 - Quando um edifício ou terreno, além da sua entrada
principal, tiver entrada por outro ou outros logradouros, o pro-
prietário, mediante requerimento, poderá obter a designação da nu.
meraçao suplementar relativa à posição do imóvel em cada um des-
ses logradouros.

§ 82 - Ocorrendo o caso .previsto no parágrafo anterior, fica.
rao os proprietários sujeitos ao pagamento, juntamente com o Im-
posto predial ou^territorial, da taxa estabelecida no Código Tri
butárlo do Município.

§ 9a - A numeração dos novos edifícios e das respectivas uni.
dades será designada por ocasião- do processamento da licença para
a edificação e distribuída para todas as unidades autónomas proj-e.
tadas sobre a planta de cada pavimento.

CAPÍTULO V •
Da Exploração de Pedreiras, Cascalheiras,

Olarias e Depósitos de Areia e Saibro

^Art. 79 - A exploração de pedreiras,, cascalheiras, olarias e
depósitos de. areia e de_saibro^dep_ende de licença da Prefeitura,
precedida da manifestação dos órgãos públicos estaduais e fede-
rais competentes.
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Art. 80 - As-licenças para exploração serão sempre por-prazo
fíxo-

Parágrafo único: Será interditada a pedreira ou parte da pe-
dreira que embora licenciada pela Prefeitura, demonstre posterior
isssite que a sua exploração acarreta perigo ou dano à vida ou ¥
propriedade.

Art. 81 - A_exploração de pedreiras a fogo fica sujeita às
seguintes condições:

I - intervalo mínimo de trinta minutos entre cada série de ex
plosoes;

II - içamento, antes de explosão, de uma bandeira a altura COJT.
veniente para ser vista à distância;

III - toque por três vezes, com intervalos de dois minutos de
uma sineta e o aviso em brado prolongado, dando sinal de
fogo;

Art. 82 - É__proibida a extração de areia em todos os cursos
de água do Município:

I - a jusante do local em que recebem contribuições de esgo-
tos;

II - quando modifiquem o leito ou às margens dos mesmos;

III - quando possibilitem a formação deslocais ou causem por
qualquer forma, a estagnação das águas;

IV - quando de algum modo, possam oferecer perigo a pontes, mu.
ralhas ou qualquer obra construída nas margens ou sobre
os leitos dos rios-

CAPÍTULO VI
Das medidas referentes aos animais

Art. 83 - É proibida a permanência de animais nas vias p ú b l j.,
cãs, bem como a criação de porcos ou qualquer espécie de gado na
área. urbana do Município.

Art. 84 - Não será permitida a passagem ou estacionamento de
tropas ou rebanhos na cidade, exceto em logradouros para isso de-
signados .
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Art. 85 - Os animais de qualquer espécie encontrados nas
ruas, praças, estradas ou caminhos públicos serio recolhidos ao
depósito da Municipalidade.

Art- 86-0 animal recolhido ao depósito- :da .Municipalidade
deverá ser retirado dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, me.
diante pagamento de multa e de taxa de manutenção.

_Barágrafo único: Não sendo retirado o animal nesse prazo de.
verá a Prefeitura efetuar a sua venda em leilão ou, no caso de bo.
vinos ou suínos,, providenciar o seu__abate e posterior doação para
entidades filantrópicas e-escolas públicas.

Art. 87 - É expressamente proibido, a qualquer pessoa maltra-
tar os animais ou praticar ato de crueldade contra os mesmos,tais
como:

I - transportar, nos veículos de traçao animal, carga ou pas-
sageiros de peso superior às suas forças;

II - fazi-los trabalhar quando feridos, doentes, extenuados,
aleijados, enfraquecidos ou extremamente magros, bem como
mante-los sem alimento e repouso;

III - martirizar animais para deles alcançar esforços excessi-
vos;

IV - conduzir animais com a cabeça p_ara baixo suspensos -pelos
pés ou asas, ou qualquer'posição anormal, que lhes possa
ocasionar sofrimento;

V - transportar animais amarrados à traseira de veículos ou
atados um ao outro pela cauda;

VI - abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenua-
dos, enfraquecidos ou feridos;

VII - amontoar animais em depósitos com espaço insuricíentre era
se« água, ar, luz e alimentos;

VIII - usar de instrumentos diferentes do chicote leve, para e_s_
tífflulo e correção de animais;

IX - empregar arreios que possam constranger, ferir ou magoar
o animal ou usá-los sobre partes feridas, contusões ou
chagas do animal;-

X - praticar, todo e qualquer ato, mesmo não especificado nes.
te Código, que possa acarretar violência e sofrimento p_a_
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fa o animal.

Art. 88 - É proibida a construção e manutenção de currais ou
pocilgas (chiqueiros), na área urbana do Município.

Art. 89 - Todo proprietário de terreno, cultivado ou não,den_
tro dos limites do Município é obrigado a extinguir os formiguei-
ros existentes dentro de sua propriedade.

tÍTULO TERCEIRO
DA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

CAPÍTULO I
Do Licenciamento dos Estabelecimentos

Art- 90 - Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou
prestador de serviço çoderá funcionar sem prévia licença da Pre-
feitura a qual só será concedida se observadas as disposições des_
te Código e -as demais normas legais e regulamentos pertinentes.

Parágrafo único: O requerimento deverá especificar com clare_.
za o ramo da atívidade a ser licenciada ou tipo'de serviço a ser
prestado, bem como o local em que serão os mesmos exercidos.

Art. 91 - Não será concedida licença, dentro do perímetro ujr
bano, aos estabelecimentos industriais que pela natureza dos pro-
dutos, pelas matérias-primas utilizadas, pelos combustíveis empre.
gados, ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde piP
blica-

Art. 92 - A licença para o funcionamento de açougues, pada-
rias, confeitarias, lerterias, cafés, bares,, rp^t_aiirantpt: bntp-t ̂
pensões e outros estabelecimentos congéneres, será aetiiprK preuetí5_
da de aprovação da autoridade sanitária competente.

Art. 93 - Para ser concedida licença de funcionamento pela
Prefeitura, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabeci
mento comercial, industrial oujprestador de serviço deverão ser
previamente vistoriados pelos_órgaos competentes, em particular
no que diz respeito às condições de higiene e segurança, qualquer
que seja o ramo de atividade a que se destina.

Parágrafo único: O alvará de licença só poderá ser concedido
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)Ó5 informações, pelos órgãos competentes da Prefeitura, de que
estabelecimento atende às-exigências estabelecidas neste Códi-
k_

ÍTT- 94 - Para efeito de fiscalização, o proprietário do es.
sLecimento licenciado^colocará o alvará de localização em lu~
risível e o exibirá à autoridade competente sempre que esta o

Art. 95 - Para^mudança de local de estabelecimento comercial
oo industrial deverá ser solicitada a necessária permissão à Pré.
feitura, que verificará se o novo local satisfaz as condições exj_
gidas.

Art. 96 - A licença de localização-poderá-ser cassada:
I - quando for instalado negócio diferente do requerido;

II - como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do
sossego e segurança pública;

III - se o licenciado se negar a exibir o alvará de localização
à autoridade competente, quando solicitado a faze-Io;

IV - por solicitação da autoridade competente, provados os mo-
tivos que fundamentarem a solicitação.

Parágrafo único: Cassada a licença, o estabelecimento será
imediatamente fechado.

CAPÍTULO II
Do Horário de Funcionamento

Art- 97 - A abertura e o fechamento dos estabelecimentos in.
dustriais, comerciais e prestadores de serviços, será regulamenta,
do por Decreto do Poder Executivo.

TÍTULO QUARTO
DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 98 - Constitui infração toda ação ou omissão contrária
às disposições deste Código ou de outras leis, decretos, resolu-
ções ou atos baixados pelo Governo Municipal no uso do seu poder
de polícia.
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Art. 99 - Será considerado infrator todo aquele que cometer,
mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração, e,
ainda, os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimen.
to da infração deixarem de autuar o infrator.

Art. 100 - A pena, além de impor a obrigação de fazer ou de_s_
fazer, será pecuniária e consistirá em multa.

Art. 101 - As penal idades__a que se refere este Código, não
isentam o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da
infração, na forma do disposto no Código Civil.

Artl 102 - Não são diretamente passíveis de aplicação das pe-
nas definidas neste Código:

I --os incapazes na forma da lei;

II - os que foram coagidos a cometer a infração.

Art. 103 - Sempre que a infração for praticada por qualquer
dos agentes a que se refere o artigo anterior a pena recairá:

I - sobre os pais, tutores ou pessoa em cuja guarda estiver o
menor;

II - sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver o indi-
víduo.

CAPÍTULO II
Da Advertência. Suspensão e Cassação de Licença

de Funcionamento de Estabelecimento
Comercial, Industrial ou Prestador de Serviço

Art. 104 - Os proprietários de estabelecimentos comerei a i s, i_n_
dustriais ou prestadores de serviços que infrigirem dispositivos
deste Código, poderão sofrer penalidades de advertincia e ter
suas licenças de funcionamento suspensas por prazo determinado,
conforme arbitramento do Prefeito.

Art. 105 - A licença de localização ou funcionamento de esta-
belecimento comercial, industrial ou prestador de serviços çoderá
ser cassada quando sua atividade se^tornar prejudicial a saúde, à
higiene, à segurança e ao sossego público, após o não atendimento
das intimações expedidas pela Prefeitura.
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iii
Das aafcas

Art- 106 - As multas previstaŝ neste Código serão arrecadadas
tendo-se por base múlrísíos e sananltiplos do "Valor de Referin.
cia Fiscal do Município* - VEFM_

Art. 107 - A aplicação da «titã poderá ter lugar, em qualquer
época, durante ou depois de coosratada a infração.

Art. ̂108 - As multas frâo pagas nos prazos legais serão inseri
tas em dívida ativa e, se necessário, judicialmente executadas
com os débitos corrigiíkts. na__Tis ad do disposto .neste Código e
acrescidos de custas e honorários advdcatícios.

Art. 109 - Quando em débito de^multa, nenhum infrator poderá
receber quaisquer garantias ou créditos que tiver com a Prefeítu.
rã, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, ce-le
brar contratos ou termos de qualquer natureza nem transacionar, a
qualquer título, com a Administração Direta ou Indireta do Municí.
pio.

Art. 110 - Nas reincidências, as multas serão aplicadas em do
br o.

Parágrafo único: Consi-dera-se reincidência a.repetição de in
fraçao de um mesmo dispositivo deste Código pela mesma pessoa fT
sica ou jurídica, depois de passada em^julgado, administrativamen.
te, a decisão condenatória, referente à ínfração anterior.

l Art. 111 - Os débitos decorrentes de multas não pagas nos pra.
l zos legais terão os seus valores monetários atualizados com base
' sãs ?/i:ip̂ r-fe=gfeac: de csTreçãs sastàãria fixados pelo Governo Fede.

ral em vigor na data de liquidação das importâncias devidas.

- Art. 112 - Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado
»' do cumprimento da exigência que a tiver determinado.i

CAPÍTULO IV
Do Eabargo e da Interdição

Art. 113 - O embargo ou a ínfração serão aplicados nos seguiji
tes cascos :
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I - quando as construções, habitações, estabelecimentos, eqcri.
pamentos e aparelhos, por constatação do^órgão competen-
te, vierem a^constituir perigo para a saúde, higiene e se.
gurança do público ou do próprio pessoal ocupante ou "em-
pregado;

II - quando estiver sendo executada qualquer obra ou funcionan.
do qualquer equipamento sem o respectivo alvará de licen-
ça, regularmente expedido e registrado, ou o respectivo
atestado ou certificado de funcionamento e de garantia;

III - quando estiverem sendo executadas obras em desobediência
ao projeto aprovado, ao alinhamento ou nivelamento, ou a
qualquer prescrição do alvará de licença;

IV - quando a construção ou assentamento de equipamentos esti-
verem sendo feitos de forma irregular ou com o emprego de
materiais inadequados ou por qualquer outra forma gue po_s_
sã ocasionar prejuízo para a segurança da construção ou
do equipamento;

V - quando se verificar desobediência a limites, a restrições
ou a condições determinadas em licenciamentos ou estabel_e
cidas nas licenças nos atestados ou nos certificados para
funcionamento de equipamentos mecânicas e de aparelhos de
divertimento;.

VI - quando não for atendida intimação da Prefeitura referente
ao cumprimento das prescrições deste Código.

Art. 114 - Os embargos e as interdições serão efetivados pelo
órgão municipal competente e, salvo nos casos de ameaçará seguran.
ca pública, deverão eles ser precedidos da autuação cabível.

§ 1e - Os órgãos interessados na efetivação de embargos e
interdições solicitarão a providência diretamente as órsps câ e
tente da Prefeitura, por ofício ou em processo já existente, med_í_
ante petição contendo os elementos justificativos da medida.

§ 2a - Recebida__a petição referida no parágrafo anterior, o
setor de fiscalização, dentro^de 48 (quarenta e oito) horas, acu-
sará o recebimento e informará as providencias que houver tomado.

Art. 115 - Após a lavratura de auto de infração serão expedi-
dos, quando couber, editais de embargo e de legalização, concedeu
do a este último prazo de até 30 (trinta) dias'para o seu cumpri-
mento .
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:Art_ 116 - O levantamento do embargo só poderá ser autorizado
áe|>oÍ5 de CHBeridas as exigências constantes do auto e de efetua-
dos os pagasraã-Qs devidos.

Parágrafo ónico:__ Se a obra, o assentamento de equipamentos
00 B funciaa»entQ não forem legalizáveis, o levantamento do em-
bergo só poáerá ser concedido depois da demolição, do desmonte ou
às. retirada ae tudo que tiver sido executado em desacordo com a
ieí_

Art. 117 -_fto caso de género alimentício suspeito de altera-
ção, adulteração, fraude ou falsificação, deverá ser o mesmo i_n_
terdítado, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 20
fesfe Codltp-

§ 12 - Da interdição deverá ser lavrado termo pela autoridade
competente especificando o prazo da interdição, a natureza, quan-
tidade, procedência e nome do produto, estabelecimento onde se eji
contra, nome do dono ou detentor, dia e hora da interdição, bem
como a declaração da responsabilidade do dono ou detentor por
qualquer falta que venha a ver verificada na partida ou lote do
produto interditado.

§ 2a - No ato da interdição do groduto suspeito, deverão ser
colhidas do mesmo, amostras que serão destinadas a exame bromato-
lógico.

CAPÍTULO V
Da Apreensão de Bens

Art. 118 - A apreensão consiste na tomada dos objetos que cons.
tituíres) prova material de infração aos dispositivos estabeleci-
dos neste Código, lei ou regulamento.

-f T5 - Ba- apreensão lavrar-se-ã auto que conterá a_ descrição
das coisas apreendidas e a indicação do lugar onde serão deposita,
das.

§ 2- - A devolução da coisa apreendida só se fará depois de
pagas as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizada_a Pre-
feitura das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o
transporte e o depósito.

Art- 119 - No caso de não serem reclamadas e retiradas dentro
de 10 (dez) dias, as coisas apreendidas serão vendidas em hasta
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pública pela Prefeitura,
§ 1S - A importância apurada na venda em hasta pública das

coisas apreendidas será aplicado na indenizaçao das multas e des-
pesas ̂de que tratado artigo anterior e entregue o saldo ao "pró.
prietário, que será notificado no prazo de 05 (cinco) dias^ .para
receber o excedente, se já não houver comparecido para fazê-lo.

§ 22 - Prescreve em 01 (um) mês o direito de retirar o saldo
da coisa vendida em hasta pública; depois desse prazo, ficará ele
em depósito para ser distribuído, a critério do Prefeito a insti-
tuições de assistência social,

§ 32 - Nojcaso de material ou mercadoria perecível, o prazo
para reclamação ou retirada será de 24 .(vinte e quatro) horas.

^§ 4a - As mercadorias^não retiradas no prazo estabelecido no
parágrafo anterior^ se próprias para o consumo humano,poderão ser
doadas ã instituição de assistência social. Caso estejam deterio-
radas deverão ser inutilizadas.

TÍTULO QUINTO
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I
Da Notificação Preliminar

Art. 120 - Verificando-se infração a este Código, lei ou regu.
lamento de posturas, será expedida contra o infrator notificação
preliminar para_que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, regu-
larize a situação.

Parágrafo único: O -prazo para regularização da situação será
arbitrado pelo agente fiscal, no ato da notificação respeitado o
prazo limite fixado neste artigo.

Art, 121 - A notificação preliminar será feita em formulário
destacado do talonário próprio, no qual ficará cópia a carbono
com o "ciente" do notificado, e conterá os seguintes elementos:

I - nome do notificado ou denominação que o identifique;
II - dia, mês, ano, hora e lugar da lavratura 'da notificação

preliminar;
III - prazo para regularizar a situação;
IV - descrição do fato que 'a motivou e a indicação do dispos_l
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tivo legai infringias.;

V - multa ou pena a ser aplicada;

VI - assinatura do notiflcasêe.

§ 1& - Recusando-se e TKftifícaào & <fer o "ciente", será 'tal
recusa declarada na notificação prelí«ínar pela autoridade que a
lavrar; o fato deverá ser tescsaeíiiiaão pear duas pessoas.

§ 22 - Ao infrator dar-se-ã cópia âa notificação preliminar.

Art. 122 - Não caberá notificação preliminar devendo ser o in_
f.rator ser imediatamente autuado:

I - quando pilhado em flagrante;

II - nas infraçoes aos dispositivos do Título Primeiro deste
Código.

Art. 123 - Os infratores analfabetos ou impossibilitados de
assinar o documento de fiscalização e os incapazes na forma . da
lei não estão obrigados a faze-lo.

Parágrafo único: O agente fiscal competente indicará o fato
no documento de fiscalização.

Art. 124 - Esgotado o prazo de que_trata o art. 120, sem que
o infrator tenha regularizado a situação perante a repartição com.
petente, lavrar-se-a auto de ínfracao.

CAPÍTULO II
Do Auto de Infraçao

Art_ 125 - Au±o de Lnfração é o instrumento no qual é^lavrada
a descrrç3o óe ocorrência iqce, por see wãtoreza, característica e
demais aspectos peculiares, denotem ter a pessoa física ou jurídi,
ca contra a qual é lavrado, infringido ou tentado infringir dispo,
sitivos da legislação de posturas municipais-

Art. 126-0 Auto de Infração, lavrado com^precisão e elare-
za, sem entrelinhas, emendas oa raztrras, deverá:

I - mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura;-

II - referir-se ao norae do infrator ou denominação que identi-.
fique 'e das testemunhas, se houver;
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•LU - descrever o fato que constitui a infração e circunstânci-
as pertinentes, indicar o dispositivo legal ou regulamen-
to violado e fazer referência à notificação preliminar
que consignou a infração, quando for o caso;

F? - conter a intimação ao infrator para pagar as multas devi
das ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos;

Y - conter a assinatura'de quem o lavrou.

S 1S - As omissões ou incprreções do auto não acarretarão sua
nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para
a determinação da infração e do infrator.

§ 2S - A assinatura não constitui formalidade essencial à ^v_a
lídade do auto, não implica em confissão, nem a recusa-agravará a
pena.

§ 3- - Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não
quiser assinar o auto,- far-se-á menção dessa circunstância.

Art. 127-0 Auto de Infração poderá ser lavrado cumulativã-
mente com o de apreensão e, então, conterá também, os elementos
deste.

CAPÍTULO III
Da Defesa

Art. 128 - O infrator terá o prazo de 05 (cinco) dias para
apresentar defesa contra a açao dos agentes fiscais, contados da
lavratura do Auto de Infração.

Art. 129 - A defesa far-se-á por petição, facultada .a juntada
de documentos.

Art. 130 - A defesa contra, a ação dos agentes fiscais terá
efeito suspensivo da cobrança de multas ou da aplicação de penaH_
dades.

CAPÍTULO IV
Da Decisão em Primeira Instância

Art. 131 - As defesas contra a ação^dos agentes fiscais serão
decididas pelo Chefe do Departamento próprio da Prefeitura, que
proferirá decisão no prazo de 10 (dez) dias. .-
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§ 12 - Se entender necessário, a autoridade julgadora poderá,,
no prazo deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar
vista sucessivamente ao autuado e ao autuante, ou ao reclamante e
ao impugnante, por 05 (cinco) dias a cada um, para alegações fi-
nais.

§ 22 - Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a autori-
dade terá novo prazo de 1.0 (dez) dias, para proferir a decisão.

§ 32 - A autoridade não fica adstrita às alegações das par-
tes, devendo julgar de acordo com sua convicção em face das pró.
vás produzidas.

Art. 132 - A decisão, redigida com simplicidade e clareza3coji
cluirá pela_procedencia ou improcedência do auto de infração ou
da reclamação, definindo expressamente os seus efeitos, num e
noutro caso.

Art. 133 - Não sendo proferida decisão no prazo legal,nem co£
vertido ojulgamento em diligencia, poderá a parte interpor recur.
só voluntário, como se fora procedente o auto de infração ou . im-
procedente a reclamação-, cessando, com a interposição do recurso,
a jurisdição da autoridade de primeira instância.

CAPÍTULO V
Do Recurso

Art. 134 - Da decisão de primeira instância caberá recurso ao
Prefeito.

Parágrafo único: O recurso de que trata este artigo deverá
ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência
da decisão em primeira instância, pelo autuado, reclamante ou au-
tuante.

Art. 135-0 autuado será notificado da decisão de primeira
instância:

I - sempre que possível, pessoalmente, mediante entrada de có_
pia da decisão proferida, contra recibo;

II - por edital, se desconhecido o domicílio do infrator;
III - por carta, acompanhada de cópia da decisão com aviso de

recebimento datado, e firmado pelo destinatário ou alguém
de seu* domicílio,
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. 136 - O recurso far-se-a por petição, facultada a junta,
& ias. documentos,

Parágrafo único: É vedado, em uma só petição, recursos refe-
resÉes a mais de uma decisão, ainda que versem o mesmo assunto e

o mesmo autuado ou reclamante, salvo quando proferidos
es nrn nico processo.

. ̂Art. 137 - Nenhum recurso voluntário interposto pelo autuado
será encaminhado sem o prévio depósito de metade da quantia exigi.
áa como pagamento de multa, extinguindo-se o direito do recorren-
te que não efetuar o depósito no prazo de 85;(cinco) dias conta.
dos da data da' ciência em primeira instância.

CAPÍTULO VI
Da Execução das Decisões

Art. 138 - As decisões definitivas serão cumpridas:

I - pela notificação ao infrator para, no prazo de 05 (cinco)
dias_satisfazer ao pagamento do valor da multa e, em coji
sequência, receber a quantia depositada em garantia;

II - pela notificação ao autuado para vir receber importância
recolhida indevidamente como multa;

III - pela notificação ao infrator para vir receber ou, quando
for o caso, pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a diferen.
ca entre o valor da multa e a importância depositada em
garantia;

IV - pela notificação ao infrator para vir receber no prazo de
05 (cinco) dias, o saldo que trata o parágrafo 1e do art.
119 deste Código;

V - pela liberação das coisas apreendidas;

VI - pela imediata inscrição, como dívida, ativa, a remessa de
certidão à cobrança executiva dos débitos a -que se refe-
rem os itens I e III deste artigo.

Art. 139 - Os prazos previstos neste Código contar-se-ão por
dias corridos.

Parágrafo ̂único: Não será computado no prazo o dia inicial e
prorrogar-se-á para o primeiro dia útil o vencimento de prazo que
incidir em sábado, domingo ou feriado.
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Art. 140 - Os casos omissos, as dúvidas suscitadas na aplica-
ção deste Código e as propostas para sua alteração serão obrigato
riamente encaminhados a Assessoria Jurídica, que opinará a raspei
to, sendo depois encaminhados ao Prefeito Municipal para resolu-
ção final.

Art. 141 -^Os dispositivos deste Código aglicam-se no sentido
estrito, escluídas as analogias e interpretações extensivas.

Art. 142 - O Poder Executivo expedirá os decretos, portarias,
circulares,' ordens de serviços e outros atos administrativos que
se fizerem necessários à fiel observância das disposições 'deste
Código.

CAPÍTULO VII
Disposição Final

Art. 143 - Este Código entrará em vigor 60 (sessenta) dias
após a sua publicação.

Art. 144 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Almenara, 28 de dezembro de 1990.

ROBERTO MARTINS MAGNO - Dr. OOSÉ^RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal Secretário'Mun. Administração
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MEXO I - iRfraçoes e valores 'de Multas referentes à Lei na 612/90

IMFRAÇfiES MULTA
EM UF

Depositar lixo em via pública
Distribuir ou espalhar papais oa psrrletos em vias
públicas
Escoar água servida para via pública
Obstruir via publica cora entulho

Danificar ou retirar sinais de trânsito
Estacionar ou conduzir veículos em passeios
Armar coretos ou palanques sera autorização

Cortar ou danificar a arborização pública

Provocar queimadas sem medidas preventivas
Poluir águas destinadas ao consumo público

Poluir as praias
Manter terrenos urbanos sem muros ou cercas

Fazer funcionar estabelecimentos comerciais fora dos
horários estabelecidos

- Comercializar alimentos Impróprios ao consumo
- Manter estabelecimentos de comércio de géneros
mentidos sem condições de higiene

ali-

Manter atividade de comércio ambulante sem licença
Comercializar carnes provceoisaíes áa sbatedouros não

Colocar propaganda ou cartazes em locais' não autori-
zados
Utilizar alto-falantes ou equipamentos sonoros
autorizados
Manter animais soltos em logradouros públicos
Manutenção de animais apreendidos
(por dia de recolhimento)
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Págs. Arts.
TÍTULO I - Da HIGIENE PÚBLICA 03 42 s 60

CAPÍTULO I - Disposições Gerais 03 42 a 62
CAPÍTULO II - Da Limpeza e Salubridade dos Lo-

gradouros Públicos 04 l- a 13
CAPÍTULO III - Do Controle da Água 06 14
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industriais, comerciais e presta,
dores de serviço •• . 06 15 a
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CAPÍTULO V - Da Coleta de Lixo 12 43 a 44
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VIÇOS 24 90 a 97
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