
EST!DO DO PARA 

PEPITUB.A LRTNICIPAL BE SANTA MARIJ DAS BARRIRAS 

LEI Ng IQ DE 26 DE MA TO DE 1.989 

Estabelece o Cd..io do Posturas 

do Lim±cpio de Suita Laria das 

Barreiras. 

A CMARA LTtJNICIPAL BE SANTA MARIA DAS B.ARREIRAS, aprova e eu, Pre 

feito i:imic±pal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Este Co'dio estabelece as relaç6es entre' 

o Poder Piiblico e a populaço e contrn as medidas de poJc±a ad - 

rninistra(--..o do iIunicIp±o de Saita Maria das Barreiras. 

a) - Para efeito deste Cdigo poder de polIcia a 

atividade da administraçao piIbl±ca, que, lini-

tando 	disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, reula a pr.tica de ato, em raz.o 

interesse pi.Iblico, concernente t seurança, a 

hlgien, 	ordern, aos costumes, a disciplina d 

da produçao do mercado d ao resreito proprie 

dade, aos direitos individuals d coletivos, e 

ao exercIcio do atividade econ6micas deoenden-

tea de concesso ou autorizac.o do poder p.bl± 

co, no territ6rio do LIunicIpio. 

b) - sero aplicadas as nornas deste c6di&o sempre' 

quo no conflitarem corn exincias contidas em 

• 	 lei especial. 

TTUIO I 

- 	 DO LICENCIALNTO MIL GERAIJ 

CAPTULO I 

DO A1VAR.. BE LIcENcA.- 

• 	 Art. 2 - Esto sujeitos a concessão de alvar. de ? 

ii C enç a. 

I - a localidade e funcionanento de estabelecimen 

tos comercials, industrials, profissionais, 

aropecurios, insti±uç6es de qualquer natu-

rena, quer civis, coinercials, esDortivas 

• 



III - realizaçi.o de obras e seriços de ur'oanizaç.o 

de areas particulares. 

Parrafo Inico - A convenincia da loco1izaç.o e 

atividade do esta'oelecirnento, assirn corno, as i.rnplica6esreferen 

tes a estticas e tr.fego urbana, o sossego, a saiide e a seguran-

ça da populao, sero observados pela Prefeitura quo decidir. pe 

concesso ou no do alvar. de licenca. 

kr -b. 39 - C alvar. de liceriça s6 sera' er concedido ne-

diante o preenchirnento do forniuJ.rio oficial e conprovação do pa-

grnento da taxa devida, se deferida. 

Art. 49 - 0 alvara'. dera'. concedido corn os seguintes' 

elernentos caractersticO3: 

I - none do interessado; 

II - local do esiabelecirnento, rarno de nega'cio e res 

tric6es ao seu exercIcio; 

III- inero de inscriç6es no (irgao Fiscal Conpetente 

IV - Hora'rio de ±'uncionarnento, quando houver. 

Art. 52 - 0 alvara'. de licenca sara'. expedicio pelo / 

órg..o conpe -bente e sera' substituido corn a ocorrncia de alteraçe 

que venhaxa modificar qualquer urn de seu: 3 eleientos. 

dLe 	 Para'grafo nico - No caso de rnodifiç.ação de licença 

conforme a disposto no presente artigo, o interessado devera'. re - 

ciuere -la no praso de trinta(30) dias a contar da data em que a 

al teraç.o se tenha verificado. 

Art. 6 - 0 alvarde licenca devera' ser afixado em 

local visivel e de fa'cili acesso a autoridade fiscalizadora, send 

renova'.vel anualmente e mantido sernpreem estado de conserva - 

çao. 

CAITUL0 II 

DA LICENA BE LOCLIZAO E FUNCIONAiITT0 

BA IIWUSTRIA E COLRCI0 

Art. 72 - Depende de alvara'. de licença d localiza - 

ço e funionaiaento de todo estabelecirnento comercial, industrial 

de produço, agropecua'rio, de ca:italizaç.o do seuro de presta - 

çao de serviço de qualcjuer natureza, profissional ou n.o, estabe 

lecimenta de eneino a erir' -'resa en geral, clube recreativo, assirn 

coma o exerccio de atividades decorrentes de rrofissao, arte, o 

fcio ou funçao. 

Para' -rafo linico - Todo e qusiquer local, mesno real 

denci&, em se que exergom quaiquer das atividades dn.uxaeradas nes 

te artigo a' considerado estabelecirnento. 

- 	Art. 82 - Sonente corn exane ra'vio do local e apro- 

vaç.o de autoridade sanita'ria competente poder.o ±'uncionar as aço 

uguos, boxes, ho±a'is, restau.rantes, sorvetrias e assernelhados. 

Art. 92 - No caso de anpliag6es, construçöes nova / 

ou reforma de ima'vel destinado a quaisquer atividades, a licença' 

de locslizaçao e funcionaniento s6 sera'  coneedida ap6s expedicá6 

do respectivo "habite-se". 



somente sera' concedida a 1icerça de 1oca1izaço e fundionsmento, me 

mediate a apresentaço da licença especial prevista neste Ccdigo. 

rt. 11 - Caso a tividade da elnpresa for desenvolvid.a em 

diversos estabelecimentos, sera' er expedido paracada urn deles e pespec 

tivo alvar de licenga. 

Art. 12 - vedada, em zona residencial, a loca1izaço de 

estabelecimento que pela natuxeza de suas atividades: 

I - produza ru(clos excessivos ou pertube o sossego dos ha 

bitantes; 

II - fabrique, dep6sito ott venda substnc±as qe despren - 

darn p6 vapores, emonaç6es nocivas ott resduao que con 

tarninain; 

III - venda, deposite ou utilize explusivos em imf1arnveis; 

IV - produza alteraço na rede de energia el6trica, domes-

ticos 

V - Utilize vecu10 de transporte de carga pesada ou tran 

sporte coletivo que impeça, por qua1uer meio, a loco 

noço de pedestre ott tr.fego de vecuios0 

1P- A licença de iocaiizaçao as enipresas que explorem 0 

transporte Rodovirio de cargas depender. das mesmas' 

disjporern de dep6sito e patio de estabelecimento de Se 

us veIculos, em condiço de atender a seus serviços. 

- 	 § 2- 0 poder piiblico, atravs de decreto, discip1inar. a 

condiçao exigidas para a expediçao dessa licença. 

Art. 13 - 	setor coinercial, n.o peder.o ser instalada 

industria e oficinas que trabaihem corn inflarnaves ou explosivos e 

produzain einanaç6es nociva saiSde e ru:(dos excessivos. 

CAPTUL0 III 

LA LICNA PJRA EXPL0RAç.D DE ATIVIDADES 

i LOGRADOURO PBLIC0 

Art. 14 - Dependem de a1var. de kicença a exploraç.o de 

atividades em logradoiiros pt.b1ico. 

Pgrafo llnico - Estende-se, entre outra, cono ativida 

des nos logadoros piiblicos, as seuintes; 

a) - de com6rcio e prestaco de servicos, em local pr6-

deterruinado, tais como: banca de revistas, jornais 

livros, frutas feiras livros engraxatess; 

b) - de comercio e prestaçao de serviços e anbulantes; 

c) - de publicidade; 

d) - de recreaco e esportivas; 

e) - de exposiç.o de arte popoular. 

Art. 15 - intransferlvel e sera' sempre concedda a t± 

tulo precario a licença pam expioraçao de atividades em bogradou±o 

ptblico. 

Art. 16 - A concesso de licenga para armaço de cirço 

parque de diverç.o e outras atividades correratas corn iocaiizaçao / 

fixa, a Prefeitura, ao concede-la, exigira se julgar conveniente, 

depsito de ate'...un±dade fiscais do Munic(pio como garntiade des-

pesas extraordinrias corn limpeza e retaiiraço do logradouro 

Prgrafo ilnico - sera restituido o dep6sito

'

se for ye 
rificado, atravs de vistoria, a desnecessidade de Umpeza e rest-au 

raço; e sera deduzido da quantia depositada o cabor das despesas 7 



de Santa Maria das Barreiras, estabe1ecer. as noias para execuo de 

o'oras de urbanizaço de areas particulTes, bern coma a conceaso deo / 

alvar de licença. 

CAPTULO V 

DA LIcENçA ESPECIAL 

Art. 18 - 0 alvari de licença sera'  expedido pal 0 ±'uncionaTnen 

to, em carter extraordin&rio e por prazo curto, de estabe1eimentos' 

industrials, comercials e de prestaço de serviços selnDre que, a cr1-

trio da Prefeitura2, niedida for considerada necessias para evitar / 

ddnos tais como: 

I -Instaçao de Aquinas, motor e equiparnento e1etromecnico em 

geral 

II -armazenamento de inflam.ve1, explosivo corrodivo; 

III -fu.ncionamento de atividade prejudicial .s condiç6es do rneio - 

anbienite. 

PaTTafo Inico - Na concesso do alvaral  especial a Prefditu-

ra considerard a segurança, a sai.de, o sossgo e o interesse da cole-
tividade0 

CAPTUL0 II 

DA PER2ERvçA2.o PAISAGSTICA HISTORICA 
E ESTTICA DA CIDAJJE 

CAPTU10 I 
DA PERsEvAcxo PAISAGISTICA E HISTORICA 

Art. 19 - Corn a finalidade de perservar o aspecto pacisagistie 

ci e hist6rico da cidacle, a prefeitura adotar., atravs de reulamen 

taçao, medidas, corn vista a: 

I - Preservar a vagetaç.o que caracteriza a flora natural da' 

regio: 

II - incentivar 0 reflorestamento 

III - preservar, tanto cjuanto possIvel, a geetaço nativa; 

IV - proteer, todo e qualquer conjunto aruitet8nico areas 

logradouTos piiblicos tombadths pelo instituto H±st6rico e' 

G-eogrIico Nacional. 

V - presservar, todo que estiver relacionado corn a tradiçao / 

histrica e foiclorica do Municipio. 

VI- fisc.1izar o cuinprimento das norrn.as deste artigo. 

CAPTUL0 II 

DA PRESERVA9XO ESTATTICA 

Art. 20 - Visondo a preservaçao da esttica urbana, cabe a 

ministraço adotar, atravs de normas complementares, as seguintes me 

didas: 

I - regulamentar o uso de letreiros e anincios que pela sua 

1oca1izaço, forma ou tamanho possam prejudicar a paisage 

m ou 0 livre trnsito; 

II - determinar a demoliçao de adificaç.o em ruina, ou condena 

da por autoridade piS.blica;- 

III - discip1inar a exposiço de mercadoria e orçamentaço d ast 

facbhdas dos esta'oelecirnentos conierciais de prestaç.o de' 

serviços, nos perodos de carnaval,vfestejos, juinos, na* 

taLinos e outras festividades populares; 

IV - impedir que, em reas residenciais, visIveis dos logradou 

ros Dublicos, sejam expostas nenas t1 



DA HIIEE POBLICA 

CA13 TULO I 

DISPOSIçOES GERAIS 

Art. 21 - Cabe ao rgo especializado do L.tuaiciiio a fisca-

lizaço s normas de higiene pb1ica visa.ndo thritar e sanar as viola 

ç6es regulainentares. 

Art 22 - Compete . autoridade Municipal constatar periodie 

caniente a insalubridade das estabelecimentos comerciais, industriais 

hoteleiros, de prestaco do serviços em geral e outros que n.o possu 

sin o niinhmo necess&rio de condiç6es 1igin±has. 

Par ' argrafo nico - comprovada a insalubridade a autoridade a 

dotard' as medidas necessrias interdi ào dos esta'oelecimentos em 

cjuesto. 

Art 23 - A autoridade administrativa que constatar infraç6 

es as nommas de higiene afetas a fiscal±zaçao federal ou estaclual, 0 

brigatoramente coniunicr. o fato aos 6rgo cornpetente. 

Art., 34 - Esto sujeitas . fisca1izaço do setor higiene do 

Mu.niciio os esta1oelecimentos: 

I - industrials, aue fabricjuein o4 preoareni gneros almmentI-

cias, tais coma: 

II - pani±'icadora, torrefadora, fbricas de bbidas em geral 

niinhos de trigos, f.bricas de doce. 

II - conierciais, que depositem ou vendem gneros almmentcios 

tais como: ammazm supermerc ado, açougue, peixaria, tios 

que, cafe: 

III - de prestaç.o de serviços, tais como: hotel, motel, res - 

taurante, matadouro, hospital, casa de sailde, pronto-so-
corro, barbearia, salão de beleza, sauna. 

Art.., 25 - Nos hotel, moths, restau.rantes, cafes e estabele 

cmmentos smmilares, dever. ser observado oi seguinte: 

I - utensIlios donisticos, roupas e m6veis permanentemente h 

higienizados e mantidos em prefeito estado de conserva97 

ço; 

II - instalaçães hidre'ulicas, eltricas e de esgoto em prefe± 

tas condiç6es de funcionamento; 

III- aparelhos solitrios prfeitarnente asseados e providos / 
de assess6rioB indispens.veis utilizaço de seus usu 

rios; 

IV - utensftios dornsticos guardados em m6veis clue pemmitain / 
a seu'-arejamento e no prejudiquem higienizaç.o; 

V - graç6es e servicais convenientemente trajados de prefe - 

rencia unifonnizaë[o. 

Art. 26 - Nas areas conaums de circulac.p internas dos edifI 

dos destinados a firmas prestadora do serviços, consultrios, etc, 

obrigat6riamnte dever.o ser posta caixas coletoras de detrites 

Art. 27 - Nenhun arazern frigorIfico, entrepostos ou cma-

ra refrigeraçao coder. funcionar sen clue este jam em condiço de per-
servar a pureza e qulidade dos Drodutos neles depositados. 

CAFTULO II 

	

DA HIGIEE DAS 	13E fl.oBILIJRIAS 
-.~ 	oP 	, .. 	 - 	 i 	-- 	 -------- --- -- --- , 



I 

Estado do Pare 

PREFITURA MtJNICTPAL 	SANTA MARTA DU BARRFJ TR 

Pargrafo Unico 	Afim do eviter as estagneço dengua, e 

polulçao do meth - ambiente, as condiçes exigidas nestaartgose ±n-

cinem as providncies do saneamento. 

Art. 30 • Os proprieterlos do terrerios no edifis On * 

em qu.e houver construço em mines, condeneda, incendiada, on pare 11 

Sede, ficarn obrigados a doter providnclas no sentido de iedir o 

ecesso do publico, o scurnulo do lixo, a estagnsço de egun e 0 sur 

g irnento do focos nocivog a saude. 

CAPTTJLO Ill 

DA HIGIENE DOS ALIMENTOS 

Att. 31 - Corn a coleboreço dosautoridides sanityles 

federals e estduals, a Prefeitura exercera a fiscalizaço sob 	a 

producao, o comercio e 0 consumo dos generos a limonticlos em geral. 

Pare'grafo Unico - Pare efeltos deste Codigo e do acordo 

Co o regulamento do saude publica, excetuados Os medicamentos, cons 

derern-se gneros alirnenticios todas as substnclas solidas ou.liqul - 

des destinedas ao cunsumo, devendo Os produtos congelados conter o' 

periodo de respective velidade. 

Art. 32 - Os generos alimentl'ciot deterioredos e falsifi- 
•1 

cados on nocivos a saude, serao -apreendidos pelo funclonerlo encarre 

gado da flsceliaço e removidos pare local destinado a inuti1lzaço 

dos mesmos. 

10 	Considerarn-se alterados ou falsificedos Os gnerc 
I 

alirnentcios, 

I - os quals tenham sido adiclonedos, ret- irad4 on ' 

substituidos, no todo ou em parte, substncia pe' 

reduzm son valor nutritivo, modifiquem sue corn ti-

tuiço normal ou provoquern sue deterioraco; 

II - que tenham seido corados, rovestidoc, aromatiados' 

on tratndos por substetmncles, corn firn do ocultr fr o  

U de 
I 

§ 20 - Os ge
*
neros alimenticios serso considerad de t en- 

oredos quendo epresenterem decornposlço on dernostra 

rem a eço de parasites de quciquer especie. 

Art. 33 - Os locals, utencilios e vaslihemes des padinias, 

hotels, cafes, resteur3ntee, lanchonetes, confeitarlas, qulosques e 

cong&ieros onde fabniquem on vendarn gneros alimenticios sero con- 

servados sempre corn maximo asseio e higlene, do acordo  corn as exi - 
* 

gencias do regul 3 rnento sanitaric. 

Art. 3L - Para Os estebelecirnentos no artigo anterior, n, 

sera perrnitido o funclonamento scm quo Os mesmos disponham do apare- 



6 

Estd. d. Para 

PREITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRSIRAS 

apresento de carteira de saude atuali2ada e renovads anun1ente. 

Art. 36 	Dever• estir sernre limpos e conserv5dos cr,' 

veiculos que es destinam no transporte de gneros alimentlelos. 

§ 19 	Devero set' fechados e revestidos corn materl 
6 

al inOidave1, Os veiculos destinados 00 transporte do restos do a 

nimais, sebo on ossos. 

§ 2 	Aos motoristas on ocupantes dos velcu1ctrnns- 

portadores nao e permitldo o descanso sobre generos alimenti' Cicc  

quo estiverem transportando. 

Art. 37 	Antes do serem utilisados Os apareihos, vasliha- 

mes, rttensilios e materiss destinados 00 perparo, manlu1aço e ocon 

dicionarnento do gneros, devero ser os rnesrnos aprovados pelas auto 

ridades sanitariss cornpeterites. 
6 	 A 

Paragrofo Unico Noo perrnitidi a guards de generos a]lmen 

ticios acidos em recipierites do ferro galvanizado. 

Art. 39 4 E obrlgatorlo 0 uso do aventais e gorros, dcvi ' 

domente limpos, a todos os empregados de auques, peixarias, quo ' 

em servlço. 

Art. 3 4 Corn o objetivo do resguardor as mercodorlas 	do 
6 

açao do tempo, do poera e de outros elomentos nlcivcs a sou, a von 

da ambulonte so podera ser felts em carrinho fechados ou tebu1elrc 

cobertos. 

C.AP±PULO IV 

DAS HTOIENE DOS LOORADOUROS E hAS PtJBLICA 

Art. 40 A E obrigno do todcidado respeitor os princfa 

pbs de higbene e do conservao dos logradouros publico. 

Art. 131 	Nos 1ogradoes e visa publicas e vedodo, 
I . Impedir ou dificu1t'a passagem do nguas, servldos ou 

on no , polos conos, volas, sarjetcs on canals, donl 

fbcando-os ou obstruindo-se, 

II 	impedir o livre trnslto do pedestres nas coladas corn 

tapumes ou corn material do construço on demo1iço; 

III - deposlt0r on quelmor lixo, reslduos on etritos; 

IV - lavor veiculos ou animals; 

V inst•1nr apareihos do or condbcbonado do maneira que 

a residuo aquoso so projete sobre 0 trnsito do pe - 

destres; 
* 

a) - Os apareihos is Instados aern a observancia deste ni-

ciso tom trs meses a contar do pub1icaco desto Lob, 
pars a devido correço; 

b) 	os spareihos instalados em altura inferior a trrrtr, 



I 

Estado do Pars 

PRFEIPURA MtJNICTPAL DE SANTA MARIA DAS BARRETRAS 

(flFM), 

VI - construir qualquer tipo do piso sobre o leito da rus, 

permitinclo-se apenas o rebsixarnento do rneio fio ate 	o 

nivel do rus, nas entrdss de velculos. 

a) - Os proprietarios que is tenharn construido forc dos espe-

cificsçes deste artigo tm 0 prnso de 0.0 dias pars as 

necessarias adapt:çoe 

Art. L2 - A co1et de lixo dornici1ir, bern como a lirnpeza 

dos logradouros e vies publicas, so serviços executado pelo Departs-

mento do limpeza publics Munickal. 

Art. 43 	Cabe sos ocuparites do predios, a limpeza dpasse1 

Os do Suas residenciss ou de seus estabelecirnentos. 

Psrgrrfo Unico - A lavagern cu vsrriçes dos passelos do es-

tabelecimento comercial ou do prestnço do serviços devero ser efetu-

r3dcs fora do ho rrio normni de atendimento publico. 

Art. 414 - Compete aos proprietarios de terrEmboldios, a 

lfmpezs dos mesmos, sendo obrigatorlo a construço de cercasou muros 

de testada em slvenari. 

Art. 145 	Cabe ao proprietrio do terrenos onde corrarn ca-' 

SOS do eroso e conse qute desmoranamento ou correamento deterrs pa-

rs logradouros, vies publicos ou propriedades particul.'r 	impedi-los 

atravs de obros do arrirno e drenagem. 

Art. 146 	Aos propriet 'rios ou empreiteiros do ohr, cabe,' 

P 	obrigatoriamerite, a remoço dos restos do materiel ou do objetos del- 

xados nas Vls puhilcase 

TfTUL0 IV 

DA POLUIçO AMBIENTAL 

CAPtTULO I 

DISPOSIçOES OFJRAIS 

Art. 147 	A fim do impedir ou reduzir poluiço smbientsl, a 

adrnin.istrsçao municipal utilizars Os melos necessarios pars perser - 

var 0 estado do saiubridod.e do ar respitavel, evitar a contminaçao 

das oguas, born coniC ruldos e Sons excessivos. 

Art. 148 4 No defess da perservaço smbient;1 a Prefeitur t 

sempre quo necesrio, inspecionara'  Os estabelecirnentos infrator 

impedindo as modificsçes saneadorns. 

CAPfTULO IT 

DA POLtJIçO DO AR 

Art. L - A administr3ço municip, cabe a sdoco das se- 
.r 

guintes medids preservadoras do salubridade do ar respiravels 



Estsdocb Pars 

P.RFtJTTURA MtJNICPAL DE SANTA MARIA DAS BAIR 

ue produzam fumsçs, odores doss
%r 	 I 

a populsçao, sendo obrigatorlo a 

tivos que eiirninem ou reduzam os 

III - irrigar os locals poerentos; 

TV - executor Os serviços do lirnpeza 

cos, estabelecendo os locals de 

do lixo. 

I 

rndveis e 

ins to laço 

fatores da 

dos logado 

dl stlnaço 

* 
incomados 

do diposi 

poluiç'o; 

ilros publi 

e quelma' 

CAPfTULO III 

DA poirço DAS AGUAS 

Art. 50 - Para irnpodir a contsminaço dos aguas, a adrni 
nistr-,q70 municipal adotar, dentre outrs, as seguintes normas* 

I A impedir quo as Industries, fabrics e oficinas depo 

sitem ou encaminhem pare as praiss, rios, lagos ou 
I 	 j 	 I 

reservatorios de oguas, residuos ou detritos proveni 

entes do suns etividodes; 

II 	impedir a canslIzaço de esgotos e iguas servidas pa 

re as prales e crregos; 

III proibir a locallzao de estbu1os, cocheircs, pocil  

gas, currais e congneres na s proximi& des dcscursos 

d'guas. 

I 

CAPITULO IV 

PA POPUTO SONORA 

Art. 51- Pars impeclir ou reduzir a poliiço sonor a 

Prefeiturs adotara as seguinte medidost 

Ia proiblr a localizaço, em areas rsIdenciais ou 

cornercicis, do estabelecirnentos Industrials, cu-

jas atividades produzam rudos, Sons excessivos ou 

incrnodos; 

	

II 	dlscipilnar em ato admlr1istrativo, o uso de mnqu 

mria g  dispositivo ou motor de exploso que produ 

zam ruidos ou sons, alem do limote toleravel; 

III impedir a localIznço, em zons do slienclo ou so-

tor residencial, de cbsreis, boites ou outrcsI-

milares; 

TV prolb±* a propaganda sonora externa corn projetor es  

do Sons e alto -falantes nas casrs comercials. 

TtTULO V 

DOS CUO-TONMS 	ORDEM E 

TRANrtITLIDADES Pi13LTCA 

CAPITULO I 



Estsdo cb Para 

PREFEITtIRA 14tThTICIPAL DE SANTA MARIA fl BARRTRS - 

medlante pagamento ou do entrado. 

	

Art. 53 	nhurn divertimento publico serb realizado scm 

licena da Profeltura. 

	

Art. 5! 	Necessarlmente, Os estabelecimertos do diverse 

pubU.cas obedeccro os scguin.tes requsitos, 

	

I 	conservar as dependnclas higienicsmendisp.. 

tas, corn desinfetaçes perioclicas e lnstalaes 

hldraulics em perfeito funcionamento; 
II . 

 

minter lndicaço visivel dos locals do entrada e 

saida, do recinto, permanecendo corn ports aber 

tas, serido permitido a usa de reporteiros e cor 

tthns ; 

III possuir instaces sanitarias, em sepor5do, para' 

ambos Os sexos; 

Vi ' dotar 0 estobelecimento do dispositivos de combs-

te incondio, em perfeitas condiçes do funclona 

mento, sendo obrigtrla a insta1sço 	estint 

rca, em iccais visiveis e do fcil acesso, do ' 

acordo corn as normas legals de piwençoe combs-

to no incndio; 

V 4' manter em perfeito funcion 3 mento Os aperelhce, 

exaustores, acondiclonadores, refrigeradores do 

ar, assim como, manter em born estilo do coriserv-

ço o moMlirio. 

	

VT 	apreserit5r Os empregados convenientemenitrados, 

de preferncla uniforrnizodos. 

	

Art. 55 	pende de licena, 0 funclonamento do atividades 

cornercials no interior do prças deoportivas e estabecirientos do di-

versoes. 

	

Art. 56 	Cabe no responsovel polo estabelecirnto, a mnun- 

tençao de ordem por ocasiso dos espetaculos; 

Art. 57 C horarlo de furicionamento dos divertimentos publi 

cos devem ser aflxdo em local visfvel e n .  progarnaço pr-estabelecl-

da executada lntcgrlrnente corn iniclo no hora previamente fixada. 

PARAGRAFO T1TICO - Em csO do rnodificaço de programs ou 	de 
oil 

horrio, a empress devolvera aOS reclomentes 0 preço inirsl do nigres 

so. 

Art. 58 - A vends dos ingressos no poder exceder a lots; 

ç'o do estabelecimento, constarido nos messos o preco, data e irri.o 

do espetculo. 

	

Art. 51 	Alem dos norm3s constantes no artigo 5LL, pari a 
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acesso e cujo a cunstruço esteja corn material incombtLq.  
tivel; 

II 
- no manter no interior da gabine de produço, numero de 

peifcuias superior as progamdes parn as sess&de Ca-

da dia; 

TIT 
- as pe1fcu1asdevero ser acondicionadas em recipiente ' 

especial, incombusti'vel e hermeticarnente fechado. 

Art. 60 	Os locals pare armeco de circo e parques de di- 

verçoes, serao indicados a criterlo de Prefeiture 

§ XQ A A licence pare funcionaniento desses esibe1eclm-  

tos sornente podera ser concedida por przo nno superor a sels meses, 

depols d vIstorled- as insta1açes. 

§ 2 	Ao conceder a licence, podera a Prefeiture estebe.' 

cer restriçes que julgar conveniente, no sentido de assegurer a ordem 

e o sossego da populeço, elem des exlgncias do deposito previo em 

dinheiro de que trate 0 artigo 16. 

I 

CAPITtJLO II 

DO TRNS ITO PTBLICO 

Art. 61 	A fim de manter a ordem, e segurençe e o bern es- 

ter dos transeuntes e do popu1aço, ser disciplinado o trnsito de pe 

destres, a de veiculos e de animals. 

Art. 62 - Soment sera suspenso o trnsito nes vies publi 

cas, em face do obr-s public-,is ou por exigncie de edministraço, corn 

previo aviso ao orgao de transito. 

Art. 63 	Quendo o material de quciquer especie no puder 

ser descerregado no interior da proprie obra, tern o przo de seis 

(6) hor-s par SUC rernoço de via pub1i 
I 

Art. 64 	Mediante docreto do Poder cecutiivo, sere esti-. 

boleeldo urn hora'rio p-are cargo e descerga do materials e merc'dorias. 

Parrafo Unico - 0 hora'rio de cue treta esteartigo, se-

ma fixedo spos previe enteridirnento corn a entldde representative do 

empreserlo local. 

CAPITULO ITT 

DA TR .
ANQUTT,TDADE PUBLICA 

Art. 65 - Considera-se ateritatorie a tranquilidade publica, 

atos Individuals ou grupals, que perturbem o sossego da popu1aço. 

Art. 66 - Avisando a perservnço da trenqullidede publica 

a Prefeitura regul ~)mcntarfo o horrio de rea1izeçO do rode de sambes 

e atividades afins. 	
J. 

Art. 67 - 

vedado a instaço de diverses publicas em lo - 

ceis distando menos de 200 (duzentos) metros de asilo, cepela mortu - 

ncZ 011 •fpni1 OR rip n ii1riic 	1'H 
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DIsPOSIçEs GRATS 

Art. 68 — A Prefeitura exercer' 0 sen poder do po11c1 so-

bra os estabalecimentos industrials, do prestiçes do serviços e on-

tros qUe, pel.s natureza de suas atividdos coloquern em risco a  segu 
rnçs cia popu1aç'o, adotndo Os soguirites medidas: 

	

I 	determinar a instsla'o do apareihos e dispositivos do 

segurriça pars elizilnar riscos a populaco; 

TI negar on cassar licençs para instalaço do funcionarnen- 

' to do rnaqunis, motores e oquip 5 metos e1etromecnico * 

em geral on pars o exerdcio de qusiquer atividade quo 

possa causar emlnernte arneaçs a segurana cia populiçao; 

	

III 	impedir o funcionarnento de aparelhos e equiparnentos quo 

ponham em risco a segurana de seus ususrios; 

IV determinar a instalaçao de apareihos do ar condiciona.e 

do em recipientes quo i1eçarn a queda d'gua pars a viss 

e lagradouros publicos. 

CAPITULO IT 

DAS INsALAçEs ELEPROMCNICAS 

Art. 69 	Dependern de licença especial, a instalaço, refor 

ma ou suhstituiço de elevadores, escadas rolantes e equipamentos so-

milhantes, quando Se destinerorn ao u.-,o publico0 

Paragrafo Unico — A licença especial do quo trats esto ar 

tigo so sera concedids mediante 0 fornecimento por pardo interessa — 

do, do plant's e docornentos exigidos pels admlnistrsço municipal. 

Art. 70 ' Os eatabelecimentos quo tenham por finslidade a 

lnstslaco, reforms, substituiço on assistncis tcn1ca de equipn 

tos eletromecanicos sao obrigados ao reglstro no orgao cootente cia 

Prefeitura. 

Art. 71 0 funcionamento de qusiquer equiparnento eletrorr 
A 

canico, destinado 30 USO da popuiacao, somente sera permitido nin- 
* 	 I 

te comprQvaçao, cia existencla de contrsto de msnutençao corn firma t2 

cnicn especia1iz'da. 

§ 10 	0 proprletarlo on responsavel polo predio onde fun-. 
* 

cionarn equiparnontos eletrornecanicos devera cornunicar a Prefeitur arm-

almente, 0 norne cia firma encsrreg3d5 cia prestaço cia asslistencir.1tcni-

Ca, Juntando copis do contrato. 

§ 2Q 	QuandO ocorrer substituiço cia firma do prestaço 

d asslstencia tecn, o proprietario ou responsavel do prëdio comuni 

ri ofato a Prefoitura, dentro do prazo dequinze (15) dias, encorni & 
dw 
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preatadora de serviço do ssistncis; 

TI - a indicaço da capacidade de peso e lotço; 

III - o certificado do seguro acldente. 

- CAPfTULO iii 

DOS ILAMAVEIS E EXPLOSIVOS 

Art. 73 Somente son '  concedid a 1icena pars a fabrl 

cao, comercio e armzenamentos do inflamaveis e explosivos,. apos 0 

cumpnimento, pelos interessados, das exignciss estabelecidas pelos 

ogos federals e estsdusis coetentes 

Art. 74 	Ao interesse publico, a Prefeitur fiscs1izar' 

a fsbnicaç'o , o cornrcio, o transporte e o enreg.ado de inf1am'veis 

e explosivos. 

Art. 75 	So considerados inf1amveis, 

I - o fsforos e materials fosforados; 

TI 	a  gasoliria 0 os denials de-rivados de petrolco; 

III - os eteres, a. . lcoois e oleo cumbust(veis; 
I 

IV - os carburetos, o a1ctr7o e as m5terias 	bumlnosas 

liquldas; 

V - qualquer substncia cujo ponto de inf1lmabi1ldae so 

ia .5 cim3  do cento e trinta (130) graus centlgra 

Art. 76 	Consideram-se explosivos, 

I - os fogos do artificios; 

TI * 	nitroglicenina, seus compostos e deriv.dos; 

III - a po1vra e 0 s1gudo de polvar° ; 

TV - as espoletas e Os estopins 

V os fulminantes e congnres; 

VI - os cartuchos do guerra, do caca e minas. 
6 	 6 

Art. 77 - A fsbricaçao, o comerclo, 0 deposito e uso de c-

plosivos e fogos do 5rtificios, sero regulamentsdos pelm Prefeltura, 

strves de ato adrnistrativo0 

Art. 78 - Respeitadas I s mortna fixadas pals Prefeitura, fi-

Ca permitido o uso de fogos do artificio e outros apropridos nos dl-

as do fe 5 ts rHglos5s 7  publens, etc. 

Art. 79 - Dependem do licençn especial da Pr'.?ltur 	a ins - 

talaço de bornbns do 1cool, gasoline ou outro qualquer combustivi, 

bern coma deposito do Inflamovels, mesmo pars uso exciusivo do scu pro 

prietanlos. 

§ 10 	no pedido de 1lcnça, a interessado anexara as plan 

tas tecnlcas e arquitet&iic-ss e indicar o local e tipo dos inf1am ye-

is. 
I 
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DA PRV.NçO DE INCNDIO E COMBATE o FOGO 

Art80 - Dentro do suas possibiiid3 des, cabo a Prefitura 

organiznr sistma pare peevançao e extenço de t acndios deritro I 

do quo dispe o art. 131, incisos XII e XXI da Lel nv 13. 827, do 15' 

do fevereiro do 1979. 

CA?fTULO V 

DAS PEDREIRAS E JAZIDAS MINERAlS 

Art. 81 	suSelta a licena especial, a exploraço de' 

pedrelras, solos laterificos, arelas e jazidas minerals, nos cnsos ' 

do utllizaQao de esploalvos. 

Art, 82 A explorao de quo trats 0 irtigo antecédente I  
obedecerg a seguintes exignclas* 

I 	evitar obstruçao de cursos e manunlals d'aguas; 

TI - irnpodir o carreamento do material explorado porn os 

leitos das estradas; 
I 

III - evitar o acumulo do agua em dopresoes resuitantes de 

esp1oraço; 

TV * Os limites explorados devem altuar-se fora das fai - 

xas de dominlo des municipais, no sentido do no coi 

promoter a instabilidade dque1 rodovia; 

V - o transporte do material extraido no exceder a 

capacidade nominal dos iculos evitando-de a evasao 

desses mtarlals pore as vias publicas. 

CAPITULO VT 

DOS ANIMAlS 

Art. 83 No sentido do impedir a perman&icla do animals ' 

soltos, rica vics e logradouros publicos, a Prefeiturexercera o poder 

do poileis, visando a segurança e a tranquilidade do popu1nço. 

§ - 19 - Sero 5preondldos e recoihidos a  deposito, os ani-

mals quo forem encontrados soltos, podendo ser retirados, polo Into 

ressadodo, mediante pagamebto des tas devidas. 

§ 2 - No retirados Os animals e findo o prazo de que tra 

ta o paregrafo anterior, serco os mesmos leiloados ou encari'.nhados 	a 

entidados do pesqulsa cientifica 0  

Art. 913 	obrigatoria a vacinaço dos 3nimcls por parte 

Setis proprietarlos, quo deverd mariter 0 docomento comprobatorlo death' 

exigcia, corn ebservncie do prazo do validade. 

Art. 95 	Pare a conduço dos ces C animals perigoscspelas 

Viaslogodouros publicos, dovemos proprieterios ou condutores adotar' 
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TITtJLO VII 

DAS ATIVIDADES EM LOGRADOUROS E VIAS PTBLICAS 

CAP±TULO I 

DIsP0SIç0 GRAIS 

Art. 87 	Deponde do licenço o exerciclo de qualquer ativi 

dade cornerciol, prestaço de sarviços profissionais ou no nas vias' 

e logrodouros publicos. 

§ 	10 - Cabe proviamente j Prefeitur indicar o loc 0 l 

ondo poasa ser exorcida a atividade do interessdo. 

§ 20 	Considers-se logridouro publico: as runs, traves - 

SS alarnedas, praças, galerias, pontes, bosques, praiss, Sardir, 1 

b3cos passelos, estradas e qualquer via aborts no publico no terito-

rio do Municiplo. 

Art. 8.9 - Visando manter a segursnç 3 , higiene e o conforto 
- 	 i 	 i 

da populoçao atraves do ato compotente, regulamontara a prtca dos 

ativid5 des nos logradouros publicos, 

CAPAITULO IT 

DS FEIRAS LTVRES 

Art, 89 - 0 funcion 5 tnerito do feirns livres ser discipli - 

nado pela Prefeitura e scu obSetivo e o do facilitar o abasticimonto 

do gneros alimenticios, especialmente Os de origem hortigranjeir 

a preçp rn3is fvoraveis a popul5ç5o. 

Pargrsfo Urilco - As areas do est 5belecionnnto serso pre 

viamente estobelecido2 pela administrsço municlp0l em lo rio pr 

judici5is o trrnsito. 
r 

Art 90 - So poderao comercir nas feir3 s as pessoasliccm-

ciadas pelo org5rn Municipal competente. 

§ 10 - junt 5 monte corn o peclido de m 5 triculs sero apre - 

sentadost 

a) - cort0irs de identidade; 

b) carteiro de soude. 

§ 20 	As matr5culas e permisses paro excrcicio it ati 

vidades nas feirs livres sc concedidas a titulo precrio, podondo 

ser suspensas ou csssdas a crlterlo exclusive do orgo municipal corn-

petente. 

§ 30 ' Na eoncesso de liceriço, 	Prefeituro da profern - 

cia aos produtores ruris desde quo devidarnente registrados nos or -' 

gos cornpetentes0 

Art. 91 - As mercadori:s serso expost5s a venda em borrac 

padronizsdas desriontives ou tabuleiros, em perfeitas condices do hi 
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permitir o iniclo imediato da lirnpezn do local. 

Art. 93 	E expressamente prolbida a vendri de bobidas al 

coolicas nos feiras livres. 

Art. 914 - Os feirantes, por sI 0 por zeUs pretostos, SO 

obrigados a s 

a) -. acatar ;s determinaces regulrnentares feitas plo' 

fiscal e guardnr decoro para o pblico; 

b) ' manter em perfeito est - do do higiene as suas barracas 

ou balces apareihos, born corno Os utonslilos em preft  

dos no venda dos seus artigos; 

c) no iniclar a Yerido do sta mercadorias antes hors 

rio regimentar, nern prolonga'a-lo alem do hora do en-

cerramen.to; 

	

ci) 	no ocupar afrea malor do quo a quo lhes for conce - 

dida no dlstribulço de locals; 

e) * no deslocar as suns barracas ou tabubeiros pars p  

pontos diferentes 4iaqueles qua ihes forem determi - 

nacios; 

f) colocar etiquetas corn os preçes dos mercadori 

CAP fTtrLo III 

DO COMEROTO EVENTUAL E AMBUINTE 

Art. 95 - Depender de licença o exerci'cio do cornercio e 

ventual e ambulante, bern corno cia rnstrfcuia concedido e titubo pei,a-

rio, par: todo vendedor ambulante. 

§ 19 4 Cons lder&-se cornerclo eventual o qu e exercido em 

deterrninadas epocas do ano por ocs17o de festejos e conrnornçoes 

populares, em locals previamente attorizados pels Prefeiturs. 

§ 2 Consider::.sse arnbulnnte todo aquebe quo exercer a 

atividade profisslonal ou comercizDl em logradouro publico, sern ins*,' 

tslso ou bocalizaço fixa. 

Art. 96 	0 predido do licence dever '  5cr instruido corn' 

Os seguintes docornentose 

I - carteiri do identidade; 

II 4& carteira de saude pare os quo negocirem corn gene-

ros alimenticios; 

III - especiflcsço dosmelos quo sero utilizados pars 0 

exerciclo cia atividade. 

	

§ l 	Sempre que necessrlo, a Prefeitura deteinsr, 

quando da concesso do licence. os locals e Os 
hors#rios  de escio 

nemento dos velculos a serem utilizados pare 0 exerctcio do ativld3- 
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