
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRA 
GABINETE DO PREFEITO 

Tei n2  06/89, de 15 de Abril de 1.989. 
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Autozlza o Poder Exec.tivo a re 
ceber doaces onerosas de a reas 
de terras devolutas da IJnjo, / 
corn base na lei n 6.431, de 11 
de Juiho de 1.977, rep  ulamenta-
da pelo decrcto n g 80.511, de / 
11 de C'ujro de 1.977. 

A Cmara Liunicipal de Santa1-aria das Barreiras 
Estado do Pare, estatti e eu, Prefeito IT umici_/ 

pal de Santa Iiaria das Barreiras, sanciono e L 
ruande publicar. 

Art. 1 9  Pica o Poder Executivo autorizado a receber 
a titulo de doaçao onerosa, areas de terras onde se 

encontra inpiantadas a sede deste Liuniciplo, athd.a/ 
no iucorporada uo latrimonlo Publico Lunicipal. 

Art. 2 Para cosecuco dos objetivos, poder o Poder 
Executivo, abrir cr&Lito ouplementar ate' 0 JinrLte 

de 10 ( DEZ P0RC]T0S ) no orcamen.to disponivel / 
dentro da avaJ..iaço orçameutaxCas do presente exrc 

cio. 

Art. 3 Esta Lei cntrar em .gor na data de sua pu-
b1icaco, revoJadas as disposiç€s em contrrio. 

GABIIETE DO 2EPEIT0 TTNICIPAL DE SMTTA LARIA DAS / 
BARREIRAS? PA., aos 15 dias do ms corrente de 1.989 

PDefeito era Exercicio 	
ô 	

0 

Prefeitura Tunicipal de Santa Maria das Barreiras 
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coniercial pormonerite corn atividade similar nos referidas 'reas. 

Art. 97 	A autorizoçao do ambulonte e pessoal e intrans 
a' —  

ferivel e sera sempre concedida a titulo prec 
4
rio, corn as restiçoes 

estobelecidas nests lei 

Paragrofo Unico Tomborn, sao intronsferiveis as autori -. 

zoces porn cornercio ariibulnnto, concedida a pessoas juridicas, res-

solvadso os casos do sucesso ou incorporaço. 
If 

Art. 98 	0 1oc1 autorizado park 0 exerciclo de cOr!lercio 

eventoal, dever ser mantido polo licenciamento erri porfeitas condi 

coos do lirnpezn, serido obrigotorlo o uso de recipierites proprio paro 

a coleta do lixo ou res(duos atinentes.
le  .1 	X

Art. 99 	E obrigatrio C USC de uniformes Pu guorda-po 

pelos vendedores de generos alirnenticios 3fins0 

Art. 100 	Os vondedores ambulantes devero ter sempre em 

mnos a licença e sun carteirn de saude. 
I 

Art. 101 	0 exercocio do. 3tividade do 	dedor ambulante' 
4. 	el 

Sern a devido matriculs, geraro ao infator multa e i.preensao do merc 

doria. 

Paragrafo Unico — As rnercadoris apreendidas sero rerno 

Vidas Par- o deposito municipal e posteriormente vididas em 1ei10 ' 

para indenizoço dos despesas e cobrançr3s do multa respectivas, coso 

os mesnis no sejom pgos peic' infntor6 

C 	 CAPfT(JLO Iv 

DAS COMIDAS TfPTC AS, ThORES E FRUAS 

Art. 102 4 Pars permissao do uso de lugrodoures publico e 
- 	 S 

concessao de alvara de licence pars cotnercio do comidas tipicas, f12 
V' 	 4 

res e frutos, a adnanistraçao Municipal, observada a convenencia. c 
- 	 * 

1oca1izoao do negoclo, corn referenci
A

n do tronsito, a este
S
tica do  ci 

dade e ao interesse do populoço. 

Art. 103 parc 0 exercicio dos otividades definidos neste 

copitulo o Interessodo devera observar, alern de outras, as seguintes 

con di ç e si 

I 	aprcsentar-se asseado e convenienternente traj'ado; 

TI em pontos quo poasam encobrir a viso dos motoristas; 

III 4  a menos de lOOm (cern metros) do outro bonca 	ins 

talada; 

CAPI T(JLO V 

DAS BANCAS DE J0NAIS 2  REVISPAS E LTVROS 

Art. 104 	As bancas do Jorricis, reiistas e livrcq serir 

- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 • 	ne,. 
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Art. 106 	As 1rr7cas de jornais, revistas -e livros,, no 

podern ser 1oca1izadat 

T - junto os pontos de parades de veiculos; 

TI - em pontos que possam emcobrir • viso dos rnotorlas; 

III 

	

	a menos de lOOm (cem metros) de outra bta J6 Ins 

talada 

IV - em passelos de menos de 3m (trs metros) de largura. 

Art. 107 	As condlçes- pare funcion 3rnento e os formatos $ 

dos bancas sero estabelecidas em ato drnInIstrativo. 

CAPITULO VI 

DAS ESPOSIçOES 

Art. 103 	Os pintores, escu.ltores, livreiro, artesos e' 

entidedes culturals ou de asistncia social, podero expor, n1u - 

gradouros publicos, Independente de qualquer onus. 

Art. 109 pedido pare autorIzeço ser dIrigidoao Prbito 

Municipal, contendo incaço do local, netureza, cnráter e przo do 

exposio. 

Art. 110 - 0 local de exposiçO dever ser mantido sempre' 

limpo, responsabiflizando-se o responsve1 por qualquer dano c a us a dot 

so lugradouro ou bern publico. 
Ir 

cApTTtJLo VII 

C) 	
DOS METOS DE PUBLIC TDADE 

Art. ill 	Depende de permlssao de orgeo municipal cornpeteri 

te a exploraço ou colocaçc de cartazes e outros engenhcs publici - 

tarios. 

Art, 112 Os pedidos de licence para a publicidade oU pro-

paganda e que se refere 0 artigo precedente devem conteri 

a) indicaço dos locals em que sero colocados; 

b) natureza do material de contecço; 

c) aimisses; 

d) dizeres. 

Art, 113 - Tratando-se de jnuncios luminosos, ospedidos I' 

devero, ainda, indicers 

a) * sistema de i1uminaco a ser adotado; 

tipo de 11uminaço, se fix - , Intermitente ou movi 

mentada; 

c) a dIscrImIneço des Thixas luminosas e no IimInosas' 

do anuncio e des cores emprege-dos* 

Art. 11 	Em hipotese alguma sert permltida a co1ocaç'o de 

de nturen lDermanentei 



Este dodo Per. 

PREFEITURA MtJNICIPAL Pg SANTA MARIA DAS BARREIR 

'C 	 C 	 'C 	 'C 

Pargrcfo Unico 	ved,-da em edificios publicos a coicce 

ço de certaes de quciquer nntureza. 

CAPTULO VIII 

DAS ATTVTDADES DIVERSAS 

Art. 115 - Dependere de licence do Prefeiture o use do

gr•dcuro publico pare co1ocaeo, em carater permenente ou trensito 

rio, do alegorica ou smbo1o, quelquer quo seja ou seu significado, 

bern como outres criaces representativ. 

Art. 116 - Dependern de aprovaco a armaco do palanaucs , 
em 1ugr.dores publicos, em ccreter providorie, pare festividedés ro-

ligiosnsi civices ou populeres, desde que 

a) no prajudiqudm o trnsito ptb1ico; 

b) no impeern celçadas nem 0 escoemento des tguas plu 

vials, correndo por conta dos responsveis pe2z fe 

tividades a repraço dos defoe porventura causades; 

C) - sejam removidos no prazo mExlmo de 2h (vinte equa 

tro) horas, a conter do encerrarnento do festejos0 

Art, 117 Pare instalar coberture fixa ou rernovivel sobre' 

passelo area do recuo e a co1oceço de mesas e cedeires, depender. 

de prvla verificeo do sue oprtunidade e convenIncie tendo em vb-

to as lmp1icaçes relativamente as este'tica da cldde e no trnsito. 

§ 10 - N ooncesso de 1içn sero lovados em contc' 

a cetegorie do estabelecimento e a drnensao de are pare sua ativide. - 

do. 

§ 20 - 0 pedido do licença dever ser acoranhado de 

plsnta ou desenho cotedo indicnndo a testede do prdio, largura do 
- - 	passelo corn o nurnero e disposiçao des mesas e cedeires. 

§ 
tv 30 - Quando so tratar de prdio em condorninio, 0 

alvara do licence so sore concedido Se o interesscdo eprosentar per 

misso outorgode polo condominlo. 
Ic 

Art. 118 - A insta1aço de postes de linhas te1egrflces , 

telefonices e de orçe e luz, essim conic a co1ocoço do caixes paiS, 

extintores de incendlo, etc, nes vies publices, dependem do autoriza- 

ç'o do. Prefeiture. 

?ITtJLO VIII 

DOS MERCADOS, MATADOTJROS, CCSA 1)3 CARNE, AVES 

E PEIXARIA 

CAPfTULO I 

DOS MERCADOS 

Art. 119 - pare os efeitos destn  id, consiere-ca merco 
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Art. 120 — 1,s stividades comorc1is nos mercados sero de- 

4' senvolvidns nos boxes oeas internas abertss,•.sendo vedadas a von-

do de qunlquer produto que no sejs esposto em mesas t'ibuleiros, b 

coes ou mostrarios apropriados. 
S 

Art. 121 	Cabe 	rninistraso dos mercados, adetermins — 
'4 	 '4 

q-70ao do hor' 
4
rio de funcionamento, a msnuntençao da rodern e disciplin 

intara dos mesmos, bern corno a protaço dos cinsumidores no qtse refe 

re a garantis e salubrldade dos attigos expostos -a Vefl,. 

Art. 122 — isproibido nos mercados a fsbicsço de pdut  

slimenticios e a existencia de matadouros de animals. 

CAP fTtJLO IT 

DOS MAT D0TJROS 

Art. 123 	veddo 9 abate de anim3is destinados aO cunsunlO 

publico fors dos matadouros licenciados. 

Art. 124 — Nenhum animal ser abatido sern prvio e Indispen-

savel exame sanitarlo. 

?rt. 125 — qualquor qua seja o processo de matanga adotao, 
le 	 t 

G indlsperisvel a sangra lrnediatae ôescoanianto do sangue das reses' 

bstlds. 

Art. 126 . 0 sangue, pars uso alimentar ou fins I.ndustriais 

sera recoihido em reciplentes apropriados, sepsrsdamente. 

Pargrsfo Unico — Verificads a condennco do anIm3l, cujo 

sangue tiver ,sdo recoihido e rriistursdo so de outro, sera inutilizado' 

todo o conteudo do respectivo recipiente. 

Art. 127 — pois da mstsnça do gado e a inspeço necesria , 

sero as vcersa, consideradas boss pars fins alimentares, lavadas em 

lugar proprio e colocadas em vaslihas aproprindas pars o transporte 

dos açOugUes. 

Art. 128 — Os couros soro emediatarnente ret5rsd 	oars OS 

curturnes proximos ou salgados em lugar pars tal fim destin3dc. 

Art. 129 — E proibido, sob pens de sproensao e inutllizaçao 

a insuf1sço do ar ou qusiquer gas nas carnesdos animals ntstidcs.  

Art. 130 Se qusiquer doença elizootica for verlficn&i nos 

animals recoihidos nos pstos ou currais do matadouro, o enrregado 

providencitra 0 imediato isolamento dos doentes e sustparlos ft  

apropriados. 

Art. 131 — 0 serviçOO do transporte do carnes do mats douro 

pars os açugues far-so-a em vecu1os apropriados con modele 9prvao 

pela Prefelturs, resguardandO-Se a higiene e saude di populsç-ao. 
I.  

4 	 CAPTTtILO ITT 
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por lei epecif1cs. 
4 

Art. 133 - Cdbe nos proprietdrios dos est.bs1dcinertos: 

* 	 1 -' rndnter permrnentemonte nllmpez2 do ioc.?1; 

TI no contrtr como empregado pessoas no portdor. 

I 	 do crteira expedid' por Centro do Saude; 

III obrignr o Uso pelos cortdores e vendodores, e a - 

ventr1s e gorros. 

Art. 134 - Pnr -i a limpeza do peixos e ayes dever 	existir 

obrigatoriamorite 1ocis apropriados, bern corno recipientes porn reco - 

mento do detritos, no podendo estes serem jog'dos no chc ou deposi.' 

tados sobre os rness, 

TfTULO TX 

DOS CMTPRTOS 
CAPTTtJLO II 

DO SPULTMENTO 

4 

Art. 135 - Os cerniterios sao administrados e fiscalizados 

diretarnente polo Prefeitura Municipal do Santa Maria das Barrairis. 

Art. 136 	No recito dos cemtrios, a1rn das reas 	do 

enterramento, der runs e avenidas, sero reservados espaços pa.con 

truço de Urns Co pela. 

Art. 137 - E permitido a tod as re1igies porticar ' 

seus riris nos cemiterios. 

CAPI TULO II 

DO PULTAMNO 
4 

Art. 133 - Nao ser 
4 
 perrn1tidonos cemiterioso sopuitarnento 

4 

seN a apreseritoçao do atestado do o
4
bito firmado polo medico asslsten - 

to. 

Art. 139 	Os sepulternentos sero feitos em sepulturas tern- 

porarias ou perpetuas. 

Art. 140 - Nos sepulturas gratuitas, Os enterramentos sero 

feitos polo prazo de cinco (5) anos pars adultos e ntr4es (3) anos pars 

menores, no so ddrnitindo corn re1aço a elas progaço de prazo. 

Art. 41 - As concesses do perpetuidede sero fettas pars 

sepultura do tipo dostthado a adultos e cri-an çss, em iruso1eus sim 

pies ou geminados sob as seguintes condiçes quo custaro do tftuio: 

a) poss.ibilidades do uso do rnausolau pars sepultsmen-

to do c&ijuge e do parentes consangulneos ou fins; 

outras possess so poderao 3cr sepultedos rnedi.ani 

autorizaço de concessionnrio por escrito e paga - 

mento dos taxas devidas; 

b) obrigoço de construir, dentro do trs (3) rneses' 
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do disposto na alienes "b". 
it 

Art. 142 — nenhum coricessionarlo de sepu1tur- ou m-suso1u 
I 	 - 

podera negociar sua concesao, seja a que ti
.
tulo for. 

Art. 1143 	Na ocorrncla de suceso "causa mortals", at- 
 le 

ve's de instrurnento legsl, o herdeiro registrada seu dircito perana 

adrninlstraçao do cemiterlo, 

CAPfTULO III 

DA8 CUNsTRUccS 

Art. 1413 — Dependem de alvara de licerica do orgo cornpe —. 

tente, as construç6es funerarlas executadas nos cerniterlos. 

Pargrsfo tnico — Apos aprovaço, visto e licençs d1s auto-

ridade competente, sera entregue ao lnterezado, uma d5 s viss do Projo 

to do construço. 

Art. 145 -Cabe a Prefeitura e o direito de reeittr Os' 

projetos que efetarm boa ap a rencis da necropole, e higiene e a Se-

gursnca. 

Art. 1146 	1 permitlda a construço de b 5 idr5rnes a te altu- 

r de 0, 40m, pars  suporte de lepide. 

Art. Li7 — A administsrçao municipal, exigira, sernpre " 

que necess-ario, que as construços sejam executadas pop construtores' 

legalmente hablittados, cabendo a mesma, a fisca1izsço cia execuço '' 

dos projotos 3provados. 

Art. 1/48 — Os sarviços do con3ervsço e limpeza de jazigo 

so podera sar exocutado por pessos registardo por pessoa re:-,td-, 
I 

na administrada nn administrsçao
- 
 do cernitero. 

Capftulo ni 
DA ADMINISTRAO DOS CEMITERTOS 

Art. 149 — Cbe a administraçao do cerniterlo os poderes do 

policis, fisca1izaço dog asscnt 3 mentos, registro e controle cia orgnii- 
e. 

zaço interns dos necropoles a gorarlo de funcionsmento 

Art. 150 	0 registro dos sepultamentos ser felto em livro 

proprio a em ordem nu merico, e contora o nome do falecido, idade, ccx 

estado civil, fi1iaço, naturalidade "causa mortis), data e lugar do 
Ic 

obito e outros escisrecimentos que forem neces-arios. 

Art. 151 — Excetuados Os casos cia investigoço policial do-

vidamente autorizados por mandato judicial e transferncia dosdespoj 

nenhuma sapuiturs podara ser aberta, mesmo a pedido dog intoressado, 

antes de decorridos os prazos pars inumaces previstos nests 1l. 

Art. 152 — ErqUisitOlndispesave1 pars o sopultnmento em ' 

jazigos perpetuos a apresontaço do titulo do concesso. 

Art. 1 	— 	norril dnq r 
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§ - 19-Parn ease fim, a 	instraço far publicnr cdi 

tis do oviso aos iriteressados de quo, no prazo do trinto (30) dma, 

ser'o as cruzes e embremas retirados depositada na vain comum. 

§ 2 — As grades, cruzes, ernblo!nns, lapides e outros 

objetos retirados das sepulturas sero postos, por espoço do sessen- 
- 

t (60) dins, a disposiçao dos iriteresados, quo poderao roc1 a ma 1t 

findo o quni passaro a perthnecer a Prefeitura. 

I — muitas; 

TI — apreeflSO; 

III - perda de bans e mercadorias; 

IV suspenso e cassnço de licença; 

VT — dernOiicoO. 

Przgrafo TJñico — As penolidades previstas neste capitulo' 

Serao apli.cadns pain autoridade compotente, atraves deprocesso Cl;-

c1 

Art. 161 — A penalidade no onera e inf'ator da obrign 

do fazer e desf zer, narn 0 isenta da obrigvr,%Z3 do reparar 0 dano 

resultante da infrnço, na forma prevista no Codigo Civil, 

Art. 162 — A multa scm '  aplicada em pcesso fiscal, ml-

cindo polo auto do infraço. 

Art. 16 	Alem da multa, conate a admin.istraçoo impor 

outras penalidades a quo o infrator estiver sujeito. 

Art. 164 No caso do reincidncla, apllcar-se-a a malta 

em dobro. 

sFço III 

DA APREENS0 E PERDA EE B12S 

E MERCADORIAS 

Art. 165 — Geram a apreensO de mercadoriasr. 

I — 0 exerctcio iltcito do cornercio; 

IT a transgressao do norms a hifiene publica; 

III — medidas asseguradoras do cunrinnto da pena-

lidade pecuninrla. 

Paragrafo Unico — Sointe em casos do reinciclencia 0 re — 

diante auto do infrcao ocorrera a infraao0 

Art. 166 — Os bens ou mercadorlas apreendidos sero reco 

ihidos a deposito do. Prefeitura ate que se,sm cunridas polo infra — 

tor, no prazo estbelecido, as exigncios legais ou regularnentares. 

Pr3grofo Unico — Cs bens ou mercadorias liprendidosserao 

levados a 1ei10 corn observancle do 1egis1aço pertthente, no cso 

nocunritnento dos exigncias a que estiver obrigado a infrator. 

Art. 167 	Ca bans e mercadoris sote serc dOVOIVIdOS '' 

Of dl. 
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Art. 169 	icerrndo p lolo, no mesmo dia ser recoThdo o 

sinai de vint por certo (20) pelo arrematante, sendo-ihe fornecida  

fula Pam 0 recolhirnento do diferença sobre o total do arremco. 

	

Art. 170 	Qu 8ndo 0 arrematante, no prazo do quarenta e 

olto (L) horas, a partir do 1ei1o, no corrlet5r a preco &i arre - 

mataço, perdera o sinai pago e as ntrcadorias sero flovaflEnte WIQ  

ados 

Art 171 - A1m dos casos previstos neste Cdigo, a perda 

de mercadoria ocorrern quando a apreenso recair sobre substncia e 

tropecentes, nocivos a saude cu outras do venda ilegai 0  

Paragrafo &ico - Na hlpotes deste artigo a autoridade'' 

admiriistrativa doterminara a remessa do mercadoria apreendida 00 or-

go federal ou estadual competente, eom as necessrias indicac 

sEco Iv 

DA 8USPENSIO E cASSAço DA LICENcA 

Art. 172 A suspenso do licenço consiste no interupço, 

por prozo nao superior a urn ano, do atividode constante do o1vara 

em consequencia do nao cumprimento de norma prevista pa seu regular 

exerciclo, funcionaniento ou, no caso do esta11ecinnto, qu=o o in 

teressaclo se opuser so exarne verificoço ou vistoria par agente cb 

fisca1izaço municipal. 

	

Art. - 	173 	A cassaco delicença consisir no 	ali 

saço do atividade constante do alvar3, nos casos seguintest 

I - no curnprtmento, nos prazos estabelecidos, de exi-

gencia quo motivarem a suspens0o d3 licenca, embar-

go ou indenizaço; 

TI - quando ocorrer invalidao do 1iceno ha forn pro-

vista neste Codigo. 

	

Art. 1714 	Cessados Os rnotivos que determinarem ü cssscç0' 

do licença 0 interessado podera restabe1er 0 exercfcio cTh atividade , 

%subordinando-se as exigenci-s estabelecidas Para outorga noi1ecen-

ca 
sEco V 

DA cAssAço DE MATRfCUtM 
N 

	

Art. 175 	A cassaçoo podor ocorrr nos c 0 sOs seguiritest 

I - polo revalidaçao da carteira do snude; 

TI - quando 0 vendedor for acometido do mo1estia in 

fecto-.contagiosa; 

11`1Q= venda de mercadoria deteriorada, do cednc1  

	

- 	clandestino, ou nociva a saude; 
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caus e , quatro vezoes consecutive a feipara a qtxl foi 

matriculodo; 

VI sonegaço de mercadori3s ou majoroço do preços elem 

dos limitea estabelecidos polo orgao coipeteru ; 

VII - agrcco fisica ou moral a terceiros durnnteo exerciclo 

do atividede de ferante; 

VIII - frade nos pesos, medidas ou balanças; 

IX 	admisso do empregado sern matrfcuia a qixesti 	oiig- 

do no Prefeitura; 

X - no pegamento dos texas muniQipais nos przcx$esthleci-' 

dos. 	
S0 VI 

D. M0LIO 

Art. 176 - Procedida do vistoria tecriica e e interdiçao, a 

Prefeitura podere determiner a derno1ico total ou parcial cle cortru-

ço que coloque em risco a segurança do popu1oç 	ou quendos tr-,tr de 
64 	 40 

ruines quo esteSam corornetendo a estetics ou esecto p1sagfstico do 

cidode. 

§ - 10 	Esgotedo o prozo per- dotermina do sern quo a 

proetario ou responsve1 tenhe ef'etuado a demo1iço, a Prethr a exe-

cutorc, ressa'rcindo-se posteriormente des despesos ocorrides a crescida  

do 30 (trite por cento) coma preço do prestaço do serviço. 

§ 20 A Sero inscrites em divide ati, OS pespess 

treta a pargrafo anterior, noo pagos ate 30 (trinto) dins apos o tr-

mino da demo1iço0 

P±TTJLO XII 

1)0 PROCESSO 

CAP fPULO I 

DAS WDTDAS PRELIMINARES 

ART;' 177 - So medidas pre1im1n.res do Processo e feces - 
* 

sarias a constataçoo da 1nfraao, 0 exame, a vistoric e a diligenclo. 

	

§ 19 	Comprovada a existncia de infroço, 1avar.-- o 

coreten auto. 

	

20 	Sempre que se exacutar as porov1dncias de que 

trata este artigo, a autoridode vistoriadora apresentar iatrio ' 

circunstancie do0 

Art. 178-. l7erificando-se fato ou ato apoz do por Gfl risco 

a segUrer1a, a seude ou o bern-ester do popul.açao, proceder-ze$a vistori 
* 

Par6gr0fo Unico - A providencia aciifsr.-.c: em dia e hare 

pre-determinados, na presenço do eutorldade municipal e do resps', 

Ou em coso de ausencia desto, a sue revelia. 

Art. 179 - Em caso do infracao, alem da pe1idede aabi11 
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SEC 10 T 

DO EMBARGO 

IF 

180 - Exercendo o seu poder depoilcia, a Prefeltu 
44 	 If 

raapliccire 0 Embrago Administrativo que impedira a pratica ft ato ' 

contrerlo cc interesse publico on que seja proibido por lel on regi-

mento, 
0. 

Paregrefo Urilco - 0 Embrego neo impede a apiicaçec d 	ieli4a 

dade prevista neste Codigo 0  

Art 1l C Embrego ser determinedo, a1m de outroé, nos  

segtes cz•'sos, 

I - uendo o estebelecimento estiver func.onando 

13 - sem dyers de licence. 

b) em local no autorlzado 

c) - COT!1 atividade diferente on a1rn dequele pare oqual fol 

deierida a 1lcene 

II - corn medida de segurcna da populeço on dos ernprados 

nos serviços do estabelecimento; 

III pare evitar a polti0 ambientel on perservaço da hi-

giene publica; 

IV quando a obra se construço desobedecer as especif'ice 

çes do projetos oU no dispor de a1vrt de 1lceça on 

per asegurer a estabilidede a sistncla des obras ' 

em exercuceo, dos edificics, dos terrenos on dossequi o 

pamentos; 

V pare suspender a execuço de qualquer ftc ou ato, con 

tr'rio ao bern ester de coletividade; 

VI quendo ocorrer dosobdlncla a lim.ltes, restriG on" 

coridiçes estipuledas nas licençes, pare exp1c'ro de' 

jazlde minerals on funcionemento de euipT1ento nenico' 

e de apereiho do dlvertirrtos; 

VII quando se tretar de moquinas, motores a equipnitos e - 

1etrom criicos funcionando sam o necessrlo a1ve4 do 

licence especial. 

Art. 182 4 Lavredo o ate do Embrego, pole eutordede compe 

terite, em dues vies ficart em poder do infrator a segunde vie pw'a 
cincIc des exignclas contidos, procedendo-se a intimao ne form  

deste Cdigo. 

Pare'grefo tnlco -. Somente sern4  suspenso o embargo apos o re 

movimento da cause qua rnotivou. 

Art. 183 	Havendo desrespeito a ordern do embargo, 	iqui- 

sitede fcrçe policiel pare o seu fiel cumprirnanto. 
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funcionomento de iiaquinas, motores e equipamentos eb tromocn1cos em 

gerol do uso on ocupaço do predio on local, e, ainda da execuço de 

obrns desde que ponham e risco a seguranca, higiene e 0 bem -estar 

da poluço on estabilidode do edificaQes. 

19 - A1crn dos casos previstcs nesart1go, aintardl- 
imp 	 * 

çao ocorrera quanclo noc forern cumprildas as exlgencias do auto cb ern -' 

bargç 

§ 20 - A intordiçoo sern sempre de vistoria. 

§ 30 - A interdiço no impede a ap1icoço do penali 

dade previst- neste C&igot 

§ 40 - Ate"que cessern os motivos do interdices, 0 hrn 

interditado ficara'  sob vigilncia do fisaHzaço municipal. 

Art., 185 - tavrsdo o ato de interdiço , procedcr-se-a 

didjs estobelecidas. 

Paragrafo Urilco .. Expirsdo o prazo e persistindo os motiva 

do interdiço, 1a'a-se-s'  o to de infraço, aplicando-se ao infrtor 

a penalidade cabivel, cern preuizo do oto de interdiço. 

Art. 186 - Quando a interdiço reca5r em obrde construço 

civil on prdio , e atravs de victoria, for coMrovdda a- sua ircu - 

rabilidade, a Prefeltura determinar3 sua demo1iço fIXrfldo 0 pro so no 

forma disposta neste Ccigo, 

ciptrTo ITT 
DO micic no PROCESSO 

Art, 187 - Cornprovado a vio1aç'o do dispositivo do lel oi 

regulrjmento municipal dar-so-a o incio do processo port 

I 	auto do infr.ço; 	 - 

IT auto administrativo que resulte e nalidode pervista' 

no 1egis1aço municipal.  

Art. 188 	Incidindo o processo, far-se-a a intthçoo do in-. 

frotori 

	

	 - -. 

I pesoalma nte, mediante assinn-turri ou auto on instru 

mento fiscal; 

IT - atraves de correiO, corn avizo do recepço on entrega' 

protocol ado, nos cocos dot 

a) recuca do recebimento de copia do auto instrumto 

fiscal; 

b) aus&icio do infrator. 

III - por editol , qdOt 

a) - impossivel a intimaçao ia fOrma dos itens anteriores 

b) - descorthecido ou Incerto o endereço do infrotor. 
If 	 - 	- 	-- 	 - 	 -- 
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b) - no caso do item It, do data do ontrega do visto do 

rocepçao ou do do recebimento do -auto ou instru 

mento fiscal, atravs de protocolo; 

c) - no ceso do inciso ITT, do data de puh1icaço no Or-

go oficiel. 

CAP fTrJLo IV 

DO AUTO DE IN?RAco 

Art. 189 - C auto do infraço urn dos instrunntos uti11z 

dos porn o inicia do processo apurador de infrç.0o as Leis e Regula - 

mentos municipois. 

Art. 190 	So elementos indispensvei5no auto do inriço, 

3. identiftcoço do aUtDdo e autnante, a discriniinnço clara e prod 

a do fato ou ato e a indicao do tipo de infra ço. 

Art. 191Sort intimado 0 infrotor, m diante entrgn c' 

cpia do instrumento fiscl, obeservodo o est(ibelecirento do capitulo' 

anterior, 

Art. 192 o prazo pro defasa sore do dez () dis m&1 -" 

ante petiço rocebida no ptoco10 do dftno coento contido-se 0' 

prozo do dote do intimsço. 

Art. 193 - Esgotando-se o pr-so fixado par3 defes;, sam quo 

a rnesma tenhe ocorrido, se$ lavrado no processo o Termo do Ree1ia. 

Art. 194 - Aprosentado a defesai 0 autoanteterh4  o préo do 

dez (10) dies porn instruço do processo. 

§ 10 	0 praso flxado neste artigo poderti ser pirrodo I 

per igul perodo, a critrio do diretor do crgo. 

§ 20 	Em case do impediment  legal do autuantla ou no 

apresentao da instruo no prazo detorminodo no porgrofo anterio 

o processo serl reclistribuido aO outro funciornirlo quo •a formular 	ft 

contando-se novo prazo. 

Art. 195 	A autoridade julgedors tern 0 prazo de dez (10)' 

dies, a cent-ar do rocebirnento do processo, pare ezarar despocho dcci 

sorio 
§ 10 	Em caso do duvida porn decedir, a autoridade pod 

rdentro do 453 hors do recebimento do processo, convert-10 em di-

ligencia ou submete-lo a parecer tecnico ou juridico, passando a con 

tar, do data do retorno do processo, o prezo estabelecido pao dcci - 

§ 2 -. P3r currçrimento do di1ignci-a ou eniisso do pare- 
4f 

cer, ser f1do prazo no superior a dez (10) dias do auto de infra 

ço. 

A,'f.. 104 	 !n 	rroferidn nor escrito concluindo' 
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para pagrnento pa penalidade pecuni 	
* 

aria, a contar do ciencia da do c - 

Art. 198 - Os processos de quo resultem multe de vior in - 

ferir a urna unidade fiscal do inicipio sero julgados em primeira 
0 	 * 	If 	

0 

intflcia, instancia UfliCa 

Prjragrafo T1co - Quando a splicoço do ru1ta des artigo,' 

for acurnulado corn outra penalidade, cara recurso par ju1gannto de 

outra penalidade. 

Art. 199 - 0 desacato a funcionarlo no exerciclo &s fun 

çe de agente fiscal, sujeita o autor do multa correspondonte a doz 

(10) vezos o valor da penalidade prevista a infrsço cometida, sern 

prejuizo do oq7,o criminal e casaaço do licença quando couber. 
I 

Pragrafo tYnico - Para fins de instaursçeo do processo po- 
ol 

mol, sera levrado auto de desacato pars enceniinhsrmento a out- oridade  

coretente. 
CAPITtJLO 17 

DO APO ADMINISTRATIVO 

Arts 200 	Cabe OS Secret9rios Municipais em suns ftreas ' 

de atuaQao, inicier o processo atraves, do auto administrativo. 

Pai4grafo Tnico - 0 processo tort o mesmo rito gocessual 

no iniciado por auto do infrao. 

Art. 201 - 	assegurado O thfr5tor o direito de defea no 

prazo do dez (10) digs a contar do notificaço ou publicaço do 	to' 

edmi.iistrt1vo. 

CAPfTtJLO VI 

DE RECURSO VOLUNthTO 

Art, 202 - Dc decao do primeira instncia cabe rcurso 

vo1untrio, corn efeito suspensivo a autoridade imediat3rnente superior, 

dentro do prazo de dez (10) dins a contar do data cbcie%nci.9 da deci 

S!3O. 

- No sera 3drnitido recurso nos processos quetharn so- 

frido pen1idades do valor a uma unidade fiscal do Muniipio. 

§ 29 	0 recurso do trats eats .artigo, acre interposto pr 

a •5utoridade prolatora do decisso, que o encaminhara os seus superior 

hirquico, devidarnente instruido. 

§ 3Q - vedado reunir em uma pet1ço recursos refrentes 

mais do uma dociso, salvo quondo proferidea em urn mesmo pcesso fica 

Art. 203 - 3ulgadddrnproce dent e o recurso, ser intlr.o e re 

corrente pars, no prazo do dez (10) dies, a contr do recebirno d 
H 

intirnaçao do infracao, dar cumprirnento a decisso. 

(AO11T1T.fl irTT 



Estodod Para 

PREFFJTI'[JRA MtJNIC TPAL D7 SANTA MARIA DAS BARREIP 

infraco, cuja penalidode seja a urna unidade fiscal do Municipio, a 

autoridade do primeira inst&cido oficio con efeito suspenci. 

§ 19 	0 recurso do oficlo serb interposto no oprio 

deso.cho docisrio medionte simples doclaroço. 

§ 2 	1 decsoo sujelto a recurso deoficlo, so sera 

concedida definitiva no instencia adxninistrativa, apos o ju1gonito do 

recurso interposto. 

CAPfTtJLO VIII 

DOS FETTOS DA CCTSO 
4.  

Art, 205 	Apos ser cons , 	defenitiva, a decis0o pro - 

duz os seguintes efeitos? 

I em processo origina'rio do auto do infraço, obriga o 

	

infrator ao pogarnento do penolidode de auto 	infroço 1  

do penalidade pe cunirio, no prazo do dez (10) dias; 

IT em processo do qual resulto op1icoço do outra penas 

11ddo, ainda quo cumulative, esto sera cunridà no 

estobelecido polo autoridode julgadora. 

Art. 206 - Em eguido instncio, a compet&icio paro julgar' 

o processo cabe do 3ecretario Municipal a quo subordirnr-se 0 direito' 

do Deportarnento quo decio o processo em primeira instncia, ou 0 Pro-

feito, nos CsOs em quo a deciso do primeiro instncio f exrdo.o 

ecreto'rio !&inicipal. 

TfPtILO xiii 
DO FtThTCIONAMENTO DAS FARMCIAS 

Art, 207 	Somente sers
0•
o concedidos avoros do licence pro lo- 

/ 
co.lizoçao o funcionamento de.farmácias, apos o curiprintnto dos oxige

*
n 

dOS do Secretnro do Estado do Saude0 

§ 19 - 0 hgrario do funcon0mento dn farrnoci0 serb estab-s 

lecido polo Prefeitura, 
_ 	 4. 

§ 2 - 0 plantao d0farrnacias, sore feito otrovos de escola 

orgniz'da polo Prefeitura. 	 - 

TfTULO XIV 

DAS DIsposrçoS GERAIS 

Art. 203 - As infrnçes as dispos.içes deste C&ligo sero ' 

punidas com multa vorlavel do ocordo corn a nature, graviade, risco e 

intensidade do oto, son projuizo, do outras penalidodos a que estir 

su alto eo infrator. 

PAragrafo tnico - Em coso do reincidncia, a multa ser1'  

aplicada em doblo e em progresso geomtrico. 

Art. 209 	Sendo necessrio , atraves do Decreto, o Prefel- 
S.. 	•t ------.- 	 - ___, _t_ 	- 1 	- 
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su-n. pub1ica0 revogadas as disposiçes em contrrio 

GABINE'E DO PRFTTO 11tTh1TCTPAL DE SANTA MARTA DS BAR 

REIRAS, 26 do malo de 1999. 

Joo Irineu cia Tiiz 

Prefeito Municipal 

Joc) cia aixo dos Srita 

Chofe de Oabinete 

I 
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PREETTtTRA MLTTICTPAL JE SAMTA MABTA DAS EMRSITRAS 

TABELA BASE PARA APLTCAO DE MtJLTAS 

Da licença de Loca1izço e Puncionamento 

do Comercio e Industria 	. 	. . 	a 	. 	. 	. 	. 	a • 	. 

2 Da Licença para Exp1oraço 	do Atividade 

em Logradouro Pblico • 	. 	. . 	. 	. 	. . 	. 	. a • 	• 	•• U.F.M. 

3 Da licença Especial . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	a 	a 1J.F.M. 

13 D3 Proteco Esttica 	Paisagista e Hist 

rica 	da Cide 	. 	. 	a 	• 	a 	a 	• 	0 	a 	• 	• 	• 	• 	• • 	a 	a 	•U.F.M, 

5 — Da higiene 	os Logradouros e Vias Pubicas • • o 	a 	• U.F'.M. 

6 Da higiene dos Esabeleeimentos em Geral . . . . 	. • UJ.M. 

7 IDa higiene das Unidades Imobilirias 

IDa Higiene dos .Alirnentos . 	. 	a 	a 	• 	. 	a 	a 	• 	• a 	• 	•a U.?.M. 

9 Da 	Poluiçao 	do Ar 	. 	. 	• 	• 	• 	a 	• 	a 	a 	• 	a 	a a 	a 	a 	• U.F.M, 

10 — Do po1uço Sonor 	• 	a 	• 	a 	• 	a 	a 	• 	. 	• 	a 	0 a 	a 	. 	..U.F.M. 

11 — Da po1uiço da 	Agua 	a 	• 	• 	a 	a 	a 	• 	a 	• 	a a 	• • UF.M. 

12 — Is Divertimentos P'b1icos • • 	a 	• 	• 	a 	a 	• • 	• 	a 	• U,?.M. 

a1DinOte do Prefeito Municipal de Santa 	das 

Barreiras, 26 de maio de 199. 

I- 

/ 	 3oo Irineu da Juz 

Prefeito Municipal 

5- 
g7 	

300 da 'ixo dos S 5nt 

Chef e de Gbinete 

9 
U 


