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LEI Nº 3.065 DE 28 DE JUNHO DE2010

  

E
OS FINS, SP

DECLARO PARA OS PenneADO GaSÉ revoga a Lei nº 2.805/07 é institui o novo Código
QUEO PRESENTE aa EI se de Postura para o Município deJataí”.
NO PLACAR pi 20.4 e
JUTAÍ GOIS . A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprova e eu,

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Este Código estabelece as normas e procedimentos

disciplinadores do bem-estar público, da higiene pública, do funcionamento de instituições
comerciais, industriais ou de prestação de serviço e as relaçõesjurídicas correspondentes entre o
poder público municipal e os munícipes.

 

Parágrafo Único - São obrigadas a cumprirasprescrições desta Lei todas
as pessoasfísicas e/ou jurídicas do município bem comoa colaborar para o alcance de seus
objetivos e a facilitar a fiscalização pertinente dos órgãos municipais.

TÍTULO 1
DA HIGIENE PÚBLICA

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Ar. 2º - Compete ao poder Executivo Municipal zelar pela higiene
pública, de forma a garantir a melhoria do ambiente bemcomo a saúde e o bem-estar mínimo da
população.

Parágrafo Único — A Prefeitura Municipaldeverá fiscalizar higiene:

a - das vias e logradourospúblicos;
b- dosedifícios de habitação coletiva e individual;
c - das edificações instalações na zonarural;
d - dossanitários de uso coletivo;
e - dos poços de abastecimento de água;
f- dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços;
g - das instalações escolares (públicas e particulares), hospitalares ou qualquer outro local

que permita o acesso ao público em geral;
h- dos terrenos localizados nas zonas urbanase de expansão urbana;
i- das fossas sépticas, bem como sua existência e funcionamento adequado;

j - da coleta de lixo, fiscalizando sua existência, manutenção e correta utilização do
respectivo sistema;

k - da alimentação. ;
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CAPÍTULO |
DA HIGIENEDASVIAS PÚBLICAS

Art, 3º - É proibidonas vias e logradouros públicos:

I - lançar neles o produto de varreduras, resíduos, entulhos, qualquer objeto ou
detritos oriundos do interior das propriedades;

ll - A queima de qualquer material;
IL - suz utilização para a lavagem de pessoas, animais ou coisas nas águas das fontes e

tanques públicos;
IV - permitir que sejam lançadas águasservidas das residências, dos estabelecimentos

comerciais, industriais ou de prestação de serviço;
V - canalizar para as galerias de águas pluviais quaisquer águas servidas, qualquerqueseja

sua origem;
VI - seu uso para depósito de materiais de qualquer natureza;
VII - conduzir, sem as devidas precauções, qualquer material que possa comprometer sua

limpeza ou assei
VIII — depositar animais mortos, carcaças, ossadas ou restos de animais.

 

$ 1º - É obrigatória a construção de passeios em toda a extensão das
testadas dos terrenos, bem como de muros, nas áreas asfaltadas, atendendo às especificações
contidas no Código de Edificações Municipal.

 

52º - A retiradade entulhos ou de terras excedentes colocadasnas vias
públicas ou logradouros públicos deverá ser feita pelo proprietário do imóvel imediatamente,
para os locais indicadosoficialmente pela Prefeitura Municipal.

$ 3º - Os proprietários dos terrenos baldios localizados no perímetro
urbanoficam: cbrigados a mantê-los limpose fechados.

An. 4º - A limpeza e conservação dos passeios fronteiriços aos imóveis
são de absoluta responsabilidade de seus proprietários ou possuidores.

$ 1º - É permitida a lavagem dos passeios ou calçadas, desde que não
prejudiquem a livre circulação dospedestres.

5 2º - Nalimpeza dospasseios ou calçadas é obrigatória a adoção de
precauções necessárias para impedir a poeira e o acúmulo de detritos, que deverão ser
devidamente embalados e nunca lançados nasvias de circulação ou nas bocas-de-lobo situadas
nos logradouros públicos.

 

Art. 5º - No que concemeàsedificações, demolições ou reformas, além
s constantes do Código de Edificações do Município, fica terminantemente

 

1 - A utilização das vias ou dos logradouros públicos para o preparo de concreto,
argamassas ou similares, bem comopara a confecção de formas, armação de ferragens é
execução de outrosserviços;
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11 - depositar materiais de construção em logradouros públicos;
111 - obstruir as sarjetas e galerias de águas pluviais;
IV - comprometer, por qualquer modo ou sob qualquer pretexto, a higiene dasvias ou

logradouros públicos;
V -a construção de rampas nassarjetas de forma impedir ou dificultar o livre escoamento

natural das águaspelos logradourospúblicos;
VI - a construção de qualquertipo de obstáculo nos passeios de forma à impedir o livre

trânsito dos pedestres.

 

Art. 6º - Nas operações de carga e descarga deverão ser adotadas as
medidas necessárias à conservação do asseio dos logradouros públicos. Quando findada a

operação, o proprietário ou responsável deverá providenciar a limpeza do trecho afetado.

CAPÍTULO NI
DA HIGIENE DAS EDIFICAÇÕES NA ÁREA URBANA

Art. 7º - Nenhuma edificação localizada em área urbana poderá ser
habitada sera que disponha no mínimo, das instalações de água, energia e instalação sanitária.

Art. 8º - É proibida a conservação de águas estagnadas nos quintais ou
pátios das edificações situadas em área urbana, de qualquer natureza, sob pena das sanções
cabíveis e multa pecuniária.

Parágrafo Ú - As providências para o escoamento das águas
estagnadas em terrenos particulares é de estrita competência dos proprietários dos referidos
imóveis, que deverão providenciar as medidas cabíveis de saneamento dentro do prazo
estipulado pela Prefeitura Municipal.

 

Am. 9º - Os proprietários ou inquilinos dos imóveis localizados na área
urbanaficam obrigadosa conservá-los em perfeito estado de asseio e limpeza.

 

$ 1º - Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósito de lixo ou entulho dentro da área urbana. Aos infratores
desteartigo, fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da autuação

para a devida correção da irregularidade, sob pena das sanções impostas pela Lei, além de multa
pecuniária.

 

$ 2º -Fica terminantemente proibido o aterramento de terrenos no
perímetro urbano com entulhos ouresto de material de construção.

 

Am. 10 - Cabe ao Poder Executivo Municipal à responsabilidade ps

 

extinção gradativa dasedificaçõesdeclaradas insalubres após vistoria e laudo técnico emitids
porprofissional habilitado, servidor do município.

o

 

5 1º - Entende-se por edificações insalubres aquelas que não possuam
condições de habitabilidade ou uso e/ou que se constituam em risco para à população em geral,
inclusive as não acabadas ou emruínas e ou abandonadas ouemáreas de risco declaradapela
Defesa Civil.
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$ 2º - Nas edificações onde se constatar insalubridade e a mesma for

sanável ou removível, seus proprietários ficarão obrigados a proceder, de imediato, os devidos
reparos, mesmosem desabitá-las, quando permitido.

 

5 3º - Os proprietários ou inquilinos das edificações que por suas
condições sanitárias, estado de conservação ou problemas construtivos não puderem servir para
uso sem prejuízo à saúde pública, serão intimados à fechá-los até que as irregularidades sejam
sanadas, e, só poderão reabitá-las após liberação da Prefeitura Municipal. Emcaso de não ser
possível a eliminação da insalubridade, a habitação será interditada definitivamente e,
providenciada à sua condenação e demolição sem ônus para o Município.

Art. 11 - Osproprietários, inquilinos ou possuidoresde estabelecimentos
comerciais, industriais ou de prestação de serviços são obrigados a conservá-los em perfeito
estado de asseio e salubridade, inclusive as áreas internas, pátios e quintais.

Parágrafo Único — Deverão ser removidos por conta dos proprietários:
resíduosde fábricas e oficinas, de casas comerciais, terra, folhas, galhos de árvores e jardins de
áreas particulares.

Art. 12 = É proibido a qualquerpessoa nas habitações coletivas ou em
estabelecimentos localizados em edificações de uso coletivo:

1 = introduzir nas canalizações, bocas-de-lobo ou galerias pluviais, qualquer objeto ou
volume que possa danificá-las, provocarentupimento ou causar incêndios;

1 - cuspir, lançar lixo ou detritos, resíduos, pontas de cigarros, líquidos, impurezas ou
objetos em geral, através das janelas, portas, aberturas em áreas internas, corredores e
demais dependências comuns ou em qualquer local que não seja recipiente próprio
mantido em condições adequadasde utilização.

111 - estender ou deixar secar quaisquer tecidos ou tapetes sobre janelas, portas externas ou
sacadas;

IV - lavar janelas e/ou portas externas lançando água diretamente sobre as vias públicas ou
ocais de circulação comum;

V- usar churrasqueiras ou fogão a carvão ou a lenha, excetuando-se aquelas construídas em
áreas adequadasà edificação e de acordo coma normalização do Código de Obras;

VI - depositar objetos sobre janelas ou parapeito de sacadas e/ou terraços ou em qualquer
local de uso comum.

 

 

Parágrafo Único - As convenções dos condomínios das edificações
coletivas ou uso coletivo deverão constar obrigatoriamente as exigências de sanidade
discriminadasneste artigo.

Art. 13 - Em toda edificação de uso coletivo é obrigatória à colocação de
recipientes para lixo ou pontas de cigarro noslocais de estar, espera e corredores e demais
lugaresde uso comum.

   

Am. 14 - Nãoé permitido que as canalizações sanitárias recebam, direta
ou indiretamente, águas pluviais ou águas resultantes de drenagens.
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8 1º - As águas pluviais ou de drenagem provenientes do ime

imóveis, deverão ser canalizadas através do respectivo imóvel, rumoà galeria pluvial existent
no logradouro ou, no caso de suainexistência, para as sarjetas em tubulações adequadas sob o
passeio.

  
 

 

possível a solução especificada neste artigo, as águas de que trata este
artigo poderão ser canalizadas através do imóvel vizinho mais favorável, observadas as
disposições pertinentes do Código Civil e mediante a concordância por escrito do proprietário
vizinho.

  

Art. 15 - Os reservatórios de água potável nas edificações deverão
atender às seguintes especificações:

1 - possuírem tampa removível ou abertura para inspeçãoe limpeza;
II - não possuírem possibilidade de acesso ao seu interior de elementos que possam

contaminar e/ou poluir a água;
HE - possuírem extravasor com telas ou outros dispositivos que impeçam a entrada de

pequenos animais ou insetos no seu interior;
IV - para os reservatórios inferiores deverão ser observadas também as precauções

necessárias paraimpedir sua contaminação por esgoto sanitário.

Art. 16 — As edificações de habitação ou uso coletivo deverão dispor de
recipientes para o armazenamento provisório de lixo devidamente acondicionado, até a sua
coleta dentro de suas propriedades, mantidos limpos, sendo proibida a construção de coletores ou
dutos verticais para coleta de lixo.

Art. 17 — É proibida o preparo, exposição e/ou venda de produtos
alimentícios deteriorados, falsificados, contaminados ou adulterados, os quais deverão ser
apreendidose inutilizados.

5 1º - Toda atividade destinada à produção ou comercialização de
alimentos de qualquer natureza, dependerá de licença própria segundo especificações da
Vigilância sanitária.

$2º - toda água usada no preparo de gêneros alimentícios, desde que não
provenha do sistema de abastecimento público, deverá ser comprovadamente pura, segundo
especificações da Vigilância Sanitária

 

Art. 18 — Oshotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares deverão:

 

— Utilizar água corrente para a lavagemde louças e talheres não sendo admitidos à
lavagem em baldes ou vasilhames;
2 Osguardanaposserão de uso individual;
3 — Os alimentos como catchup, mostardas e maioneses e similares serão oferecidos aos

consumidoresacondicionados em embalagens individuais, descartáveis, tipo sachê;  

Art. 19 — As edificações destinadas à prestação de serviços de
gências legais, impostas pela Vigilância Sanitária.   deverãoatenderas exi
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Parágrafo Único — Todos os ambientesdestinadosà recepção ao público
jo possuir bebedourosde águapotável e i es sanitárias, separadas por sexo, com no

imo um vaso sanitário e um lavatório para cada um, adaptado ao uso dos deficientes físicos
conformeespecificações da NBR 9050 da ABNT.

    
  

Art. 20 — Todas as edificações que possuam acesso ao público em geral
deverão possuir acessos adaptados aos portadores de necessidades especiais conforme
especificações da NBR 9050 da ABNT.

  

  

   

devendoser observadasas exigências da Legislação Estadual e Federal competente.

 

Art. 22 Aspocilgas, currais, galinheiros, estrebarias, depósitos de lixo
ou estrumeiras deverão se localizar a uma distância de no mínimo 50,00 m(cinquenta metros)
das edificações destinadas à moradia.

 

Parágrafo Único - Nestes locais não será permitido a estagnação de
líquidos, resíduos ou amontoamento de dejetos e as
local adequado sob o ponto de vista sanitário.

residuais deverão ser canalizadas para

 

CAPÍTULO V .
DOS POÇOSE FONTES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA

Art. 23 - Quando sistema público de abastecimento de água potável não for capaz de promover
o pleno suprimento de água a qualqueredificação,este poderá serfeito através de poços.

$1º - Os poços artesianos ou semi-artesianos somente poderão ser
construídos casos de grandes demandas e se o lençol freático possibilitar o fornecimento de
volumesuficiente de água potável.
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CAPÍTULO IV
DAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL

Amt.21 Para as edificações e instalações localizadas na zona rural
deverão ser observadas:

1-as fontes e os cursos d'água usados para abastecimentos domiciliares ou uso humano ou

de animais deverão ser poupadasde qualquer tipo de poluição capaz de comprometer a
saúde dos usuários;

1 - as águas servidas deverão ser canalizadas para fossas sépticas ou outro local

recomendável sob o ponto de vista sanitário;
HI - o tixo ou qualquer outro detrito que por sua natureza possa comprometer a saúde das

«pessoas, não poderão ser conservados a uma distância inferior a 50,00 m (cinquenta
metros) das edificações, nascentes ou curso d'água;

IV - É terminantementeproibido, sob pena das sançõescabíveis e das multas pecuniárias
previstas em Lei, o despejo ou a lavagemde recipientes de agrotóxicos, pesticidas,
herbicidas, inseticidas, fungicidas ou outros produtos químicos nos cursos d'água,
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$2º - Além dostestes dinâmicos de vazão e do equipamento de
se for o caso, os poçosartesianos e semi-artesianos deverão obrigatoriamenteter a necessár
proteção sanitária por meio de encamisamento e vedação adequada.

$3º - A implantação de poçosartesianos ou semi-artesianos somente será
executada após a liberação do órgão responsável pela fiscalização Municipal do Meio
Ambiente, observadas as legislações Federal e Estadual pertinentes.

54º - Qualquer queseja o caso, a perturação de poçosartesianos ou semi-
artesianos deverá ser executada por firmas especializadas e não poderão em nenhuma hipótese, |
localizar-se nos passeios ou vias públicas.

85º - Durante a perfuração de poços de qualquer natureza é proibido o
despejo de lama ou detritos nos passeios ou vias públicas sob pena de sanções, multas
pecuniárias e embargo imediato da obra pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

56º - As fontes de captação d'água, quaisquer que sejam sua natureza
deverão localizar-se a uma distância de no mínimo 15,00 m (quinze metros) de raio das
instalações de fossas ou sumidouros situados no mesmo terreno ou em terrenosvizinhos.

87- Caberáà Secretaria Municipal do Meio Ambiente a autorização para
a perfuração e fiscalização da execução da obra, bem como o controle de suas localizações de
maneira g não danificar o lençol freático.

CAPÍTULO VI
DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO PÚBLICO EM GERAL

Ar. 24 - As instalações e/ou edificações escolares (públicas ou
particulares), hospitalares ou qualquer outra edificações destinada ao público em geral deverão
ser construídas conforme a normatização competente do Código de Edificações Municipal,
acrescentanco-se ainda as exigências contidas nesta Lei que lhes forem aplicáveis.

CAPÍTULO VII
DA LIMPEZA DOS TERRENOS LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANASE DE

EXPANSÃO URBANA

Am. 25 - Os proprietários, inquilinos ouusuários responsáveis pelos
terrenos não edificados localizados nas áreas urbanas ou de expansão Urbana Municipal já

parcelada, sio obrigados a mantê-los limpose isentos de quaisquer materiais ou substâncias
prejudiciais à saúde da coletividade.

 

$1º - Nos terrenos especificadosneste artigo é proibido conservar fossas
ou poços abertos bem como qualquer buraco capaz de oferecer perigo à integridade física das
pessoas, conservar águas estagnadas e depositar animais mortos.

82º - É proibido. depositar, despejar ou descarregar entulho, lixo ou
resíduos de qualquer natureza em terrenos localizados nasáreas urbanas ou de expansão urb
do município, mesmo que o terreno esteja fechado e os detritos se encontrem devidamente
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acondicionados. A proibição de que trata este parágrafo é extensiva às margensdas rodovias,
estrada margina! ou vicinal.

$3º - Os terrenos deverãoser preparados para as construções de maneira
a permitir o livre escoamentodas águaspluviais e convenientemente drenados os pantanosos e
alagadiços.

Art. 26 - Os proprietários, inquilinos ou responsáveis pelos terrenos
sujeitos a erosões que venham a comprometer a limpeza ou a segurança das áreas adjacentes,
serão obrigados a realizar as obras necessárias determinadas pelos órgãos competentes da
Prefeitura Municipal.

Art. 27 - Os proprietários, inquilinos ou responsável de terrenos
marginais às rodovias e estradas vicinais são obrigados a permitir o livre fluxo das águas
pluviais, sendo proibida a sua obstrução e/ou danificação das obras feitas para aquele fim.

Art. 28 - Quando,as águas pluviais recolhidas nas ruas e logradouros
públicos desaguarem ou transitarem em terreno particular, com volume tal que exija a sua
canalização, deverá ser buscada uma solução que permita ao Município o direito de escoar essas
águas através de respectiva tubulação subterrânea passando pelo imóvel.

. CAPÍTULO VIII .
DA EXISTÊNCIA E DO FUNCIONAMENTODAS FOSSAS SÉPTICAS

Art. 29 — As edificações em vias não dotadas de rede de esgoto deverão
possuir sistema de fossa séptica e sumidouro de acordo comas especificações do Código de
Obras e asespecificações da ABNT, sendo sua construção e manutenção de responsabilidadedos
respectivos proprietários ou inquilinos.

 

Amt. 30 - No planejamento, instalação e manutenção de fossas sépticas,
observar-se-á:

1 - deverão ser construidas de acordo com as s da NBR- 07229;
1 - não poderão, em nenhumahipótese, serinstaladas nos passeios ou calçadas e nem nas

vias públicas;
111 - deverão ser localizadas emterrenos secos e emárea descoberta de modoa impedir o

risco de contaminação das águas do subsolo, fontes, poçose águas superficiais;
1 - não poderão se situar em relevo superior aos dospoços simples, distante deles no

mínimo15,00 m (quinze metros), ainda que localizadas em imóveis distintos;
V deverão possuir suas medidas de acordo com o n. º de seus usuários e instaladas de

forma a impedir a proliferação de insetos e a facilitar sua periódica limpeza é
manutenção;

VI - quando no momento da limpeza, os dejetos coletados das fossas deverão ser
transportados em veículos adequados e lançados em locais previamente indicados pela
Prefeitura, não podendo em nenhuma hipótese ser lançados nas bocas-de-lobo e na rede
de águas pluviais;

VII - os sumidouros deverão ser revestidos de tijolos em"crivo" ou sistema
sendo vedados com tampa de concreto armado provida de orifício para saí
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  localizados acimada cobertura, cumprindo ao responsável a obrigação de providenciar a
sua imediata limpeza no caso de início de transbordamento.

CAPÍTULO IX
DO ACONDICIONAMENTOE DA COLETA DE LIXO

Art. 31 - É da competência do órgão municipal responsável pela limpeza
urbana o estabelecimento das normas próprias e a fiscalização de seu cumprimento quanto ao
acondicionamento, coleta, transporte e ao destino final do lixo.

  

Art. 32 - É obrigatório o acondicionamento do lixo em recipiente
adequados20 seu posterior transporte.

51º - É proibid
entrepistas, ilhas ou rótulas do sistema vi:

 

a colocação de lixo, acondicionado ou não, nas

  

$2º- O lixo acondicionadodeverá permanecernointerior do imóvel, em
local adequando, devendo sercolocado nopasseio somente no horário previsto para sua coleta

 

$ 3º - Quando existentes nas edificações, as lixeiras deverão ser mantidas
limpas e em perfeitas condições de asseio, não sendo permitida a colocação de lixo fora delas.

 

a $ 4º - O lixo hospitalar deverá permanecer acondicionado em recipiente
adequados, no depósito específico do próprio estabelecimento e daí transportado diretamente ao
veículo coletor; os funcionários responsáveis por sua coleta deverão usar uniformes identificados
e luvas adequadas.

5 5º - Cabe à Prefeitura, através de seu órgão responsável e em ato
próprio, definir o tipo de recipiente adequado para o acondicionamento do lixo,inclusive o lixo
hospitalar ou especial.

 

$ 6º - O lixo industrial, conforme o caso, deverá receber adequado

tratamento que o tone inócuo, antes de ser acondicionado para a coleta.

8 7º - Os estabelecimentos que suas características específicas.
gerarem grande volume de lixo deverão armazená-lo no interior da edificação, em loc.
apropriado, até que se realize a coleta.

 

  

58º - O destino final do lixo urbano de qualquer natureza e o meio
técnico de seu manejo deverá ser indicado pela Prefeitura Municipal, obedecendo às normas
técnicas pertinentes à matéria, através de seu órgão competente.

$ 9º - O lixo hospitalar, depositado em aterro sanitário deverá ser
nte coberto.

 

imediatan:

Ar. 33 - Caberá ao PoderExecutivo Municipal a promoção, assim que se
fizer necessário, de campanhas públicas destinadas a esclarecer a população em geral sobre o
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correto manejo do lixo de formaa facilitar o sistema de coleta em vigor e a mantera ci
condições de higiene satisfatória.

CAPÍTULO X
DA ALIMENTAÇÃO

 

Art. 34 - Cabe à Prefeitura exercer, em colaboração com as autoridades
sanitárias dos níveis estadual e federal, umafiscalização rígida sobre a qualidade dos gêneros
alimentícios em geral, tanto na sua produção, na comercialização e no seu consumo.

Art. 35 - É proibido vender ou expor à venda gêneros alimentícios
deterioradoscu estragados, sob pena de multa apreensão e inutilização dos mesmos.

51º - Os produtos ou gêneros alimentícios comprovadamente estragados
ou deteriorados, ou nocivos à saúde deverão ser apreendidos pelo funcionário encarregado da
fiscalização e removidospara o local destinado suainutilização.  

82º - Se julgar necessário, o funcionário encarregado dafiscalização
poderá requerer a presença da autoridade policial e intimar o responsável para assistir a remoção
e inutilização do material apreendido.

83º - Os produtores e/ou comerciantes que venderem produtos
deteriorados ou estragados, serão multados e poderão ter cassada a licença para funcionamento
do estabelecimento. A mesma penalidade será aplicada ao comerciante oufabricante que, por
qualquer processo, adulterar ou falsificar seus produtos.

 

54º - As instalações, utensílios, equipamentos e vasilhames das padarias,
açougues, restaurantes, lanchonetes, barese demais estabelecimentos ondese fabrica ou vendem
produtos ou gêneros alimentícios, deverão ser conservadas em perfeitas condições de asseio e
higiene, em cumprimento às exigências da Vigilância Sanitária, sob pena das medidas previstas
emLei, além da multa pecuniária cabível.

TÍTULOII
DO BEM-ESTAR PÚBLICO

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 - É da competência do Poder Executivo Municipal o zelo pelo
bem-estar público, coibindo o uso indevido ou mauuso dapropriedade particular e o abuso no
exercício dos direitos individuais que possam afetar a coletividade, nos termos desta Lei.
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CAPÍTULO 1
DO SOSSEGO PÚBLICO

Art. 37 - É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público ou da
vizinhança com ruídos, barulhos, algazarras, ou sons de qualquer natureza e sob qualquer
pretexto, evitáveis e excessivos, produzidos por qualquer meio,sendoa penalidade aplicada aos
inquilinos, podendoser aplicadaaos proprietáriosdos imóveis caso a infração nãoseja resolvida
após notificação, podendo a atividade ser suspensa oucassada sua licença, quandose tratar de
atividade comercial, prestacional ou similar.

 

$ 1º - Em casos que possaminterferir no sossego público não será
permitida a produção ou reprodução de música nos bares, lanchonetes, restaurantes ou
estabelecimentossimilares que não estejam convenientemente instalados de forma a impedir a
propagação de som para exterior.

$2º - Deverá ser respeitadoa reprodução de música aovivo e eletrônica,
nos bares, lanchonetes, restaurantes ou estabelecimeto similares de segunda a sexta-feira de
00:00 horas até as 07:00 horas e entre 01:30 horas até as 07:00 horasaos sábados, domingos é
feriados, salvo música ambiente que não poderá ultrapassar o limite pré-estabelecido pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

$ 3º - Deverá ser respeitado o horário de funcionamento de bares,
lanchonetes, Pit-Dog e estabelecimentossimilares que deverão obedecerosseguintes critérios:

 

a Todo o horário diumo;
b=No horário noturno, de domingo a quinta-feira, entre 18:00 horas até 01:30 horas do dia

seguinte; sexta-feira, sábado e feriados, poderá se estender até 03:00horas do dia
seguinte, salvo se o estabelecimento possuir revestimento acústico dentro das normas da
ABNT,fiscalizado anteriormente pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.

$ 4º - Para casosespeciais somente serão permitidos os previstos no Art.
112 deste.

$ 5º - Os estabelecimentos tipo “Lan House” somente poderão funcionar
a umadistância minima de 100,00 m (cem metros) de escolas de ensino fundamental, médio ou
superior, e desde que atendidasas demais exigências para a atividade,

Art. 38 - Fica proibido:

1 - soltar balões movidos por material incandescente;
1 - acender fogueiras nos logradouros públicos ouneles queimar qualquer material;
H1 - queimar fogos de artifício, bombas ou demais fogos ruidosos em edifícios de

apartamentosou nas habitações de uso coletivo, assim comoa umadistância inferior a
500,00 m (quinhentos metros) de estabelecimentos de saúde, templos religiosos, centros
comunitários, escolas ourepartições públicas, quando emfuncionamento.

 

 

At, 39 - Nas proximidades de estabelesimentos de saúde, asilos, escolas,
templos religiosos,habitações individusioucoletivase reparições públicas, é terminam

niipal nº 3.065, e 29 de junho de
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proibido a execução, antes das 08:00 hs (oito horas) e depois das 19:00 hs (dezenove horas), de
qualqueratividade que produza ruído em níveis que comprometa o sossegopúblico.

Art, 40 - Osproprietários de bares, restaurantes ou similares emque se
vendam bebidas alcoólicas serão inteiramente responsáveis pela adequada ordemdos mesmos.
As desordens ou badernas porventura verificadas nos referidos estabelecimentos, sujeitarão seus
proprietários ou responsáveis à multa pecuniária e à cassação da licença para seu funcionamento.

Parágrafo Único- Osproprietáriosde bares, restaurantes ou similares são
proibidos de venderem bebidas alcoólicas, cigarros e derivados a menores de 18 (dezoito) anos
de idade, sob pena de ter suaslicenças de funcionamento cassadas e seus estabelecimentos
fechados, além do pagamento de multa.

CAPÍTULO KI
DA COMODIDADE PÚBLICA

Art. 41 - É expressamente proibido fumar no interior de veículos de
transporte coletivo de passageiros ou táxis, de hospitais, clínicas e demais estabelecimentos de
saúde, de creches e salas de aula, de cinemas, teatros, de elevadores, repartições públicas, de
depósitos de inflamáveis ou explosivos e postos de abastecimento de combustível ou qualquer
outro recinto fechado destinado à permanência do público em geral. 

81º - Nos veículos e locais especificados neste artigo, deverão ser
afixados placas indicativas, emlocal de fácil visibilidade, com os dizeres "É PROIBIDO
FUMAR", registrando a norma legal proibitiva.

$2º - Os motoristas de veiculos de que trata o caput deste artigo e os
responsáveis pelos estabelecimentos onde é proibido fumar deverão advertir os infratores desta
norma, sob penade responderem solidariamente pela falta.

$3º - Nosveículosde transportes coletivo, o infrator deverá ser advertido
da proibição de fumar, caso a desobediência persista, o mesmo deverá serretirado do veículo.

Art, 42 - É proibido o conserto e lavagem de veículos de qualquer
espécie e sob qualquer pretexto nos logradourospúblicos. Osinfratores do disposto neste artigo
poderão ter seus veículos apreendidose a licença para seu estabelecimento cassada, além da
aplicação de multa pecuniária prevista em Lei.

Art. 43 - É proibido queimar na zona urbana, lixo ou restos de vegetais,
de modo provocar fumaça ou fuligem, tanto em áreas públicas como particulares.

Art. 44 - É proibido, mesmo nas operações de carga ou descarga de
caráter provisório, a utilização de logradouros públicos para depósito de mercadorias e bens de
qualquer natureza. Os infratores deste artigo que não promoverema imediata retirada dos bens
sujeitar-se-ão a tê-los apreendidos e removida, alémda aplicação da multa pecuniária cabível,
prevista em Lei
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 Art.45 - Não é permitido o estacionamento ou a parada de veicu
qualquer natureza ou sob qualquer pretexto, nas entrepistas, jardins, ilhas, rótulas e passei
públicos de forma à obstruir O livre trânsito dos pedestres, sob pena de remoção, além a
aplicação de multa pecuniária cabível.

  

Art. 46 - É proibido aos veículos das empresas locais de transporte de
carga ou de passageiros pernoitarem estacionados nos logradouros públicos, sob pena de multa e
remoçãodo veículo.

CAPÍTULOIV .
DOS FESTEJOSE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

Art. 47 - Divertimentos públicos, para osefeitos desta Lei, são os que se
realizam nasvias públicas ou em recintos fechados mediante pagamento ou não de entrada.

$1º - Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem a prévia
licençada Prefeitura Municipal.

82º - Excetua-se das exigências deste artigo às reuniões de qualquer
natureza, sem convites ou entradas pagas, realizadas por clubes ou entidades beneficentes ou
profissionais, empresas ou órgãos públicos, em suas sedes bem como as realizadas em
residências.

$3º - A licença para funcionamento dos estabelecimentos de diversão, de
qualquer natureza, somente poderá ser concedida pela Prefeitura Municipal, depois de satisfeitas
as exigências regulamentares referentes à vistoria das Edificações, atendidasas exigências do
respectivo Código, à vistoria e laudo do Corpo de Bombeiros, bem comoàs medidas fiscais
cabíveis.

84º - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas nas escolas municipais
em eventos de qualquer natureza.

Art, 48 - É proibida a interdição e/ou utilização de vias e logradouros
públicospara a prática de esportes ou festividades de qualquer natureza.

g1º - Excetua-se das exigências deste artigo, as competições e
festividades promovidas por órgãos públicos ou instituições em vias secundárias, com anuência
da Superintendência Municipal de Trânsito.

$2º - Os requerimentos deverão ser apresentados por empresa ou entidade
constituída devidamente registrada nos órgãos competentes.

83º A autorização será concedida após recolhimento aoscofres públicos
do município do valortaxaa ser estabelecida pela Secretaria da Fazenda.

  

Art. 49 - Atendendo a situações de especial peculiaridade, a Prefeitura
Municipal poderá, provisoriamente, interditar vias ou outros logradouros públicos destinados a
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eventos públicos, devendo, entretanto, cuidar para diminuir os incômodos para a co:
vizinhae usvária.

Art. 50 - Nas competições esportivas ou nos espetáculos ou
divertimentos públicos em que se exija o pagamento de entrada, é proibida modificação nos
horários estabelecidos ou alteração no programa anunciado depois de iniciada a venda das
entradas e as condições de venda e o programa deverão estar de acordo como Código de Direito
do Consumidor, onde os programas anunciados deverão ser executados integralmente, não
podendo o espetáculo iniciar-se depois da hora marcada, salvo por motivo de força maior
justificável.

 

Parágrafo Único - Em caso de modificação do programaestabelecido ou
transferência de horário o empresário deverá devolver aos espectadores o valor da entrada.

Art. 51 - Em todosos locais onde se realizarem competições esportivas
ou espetáculospúblicos de qualquernatureza, é proibido, por ocasião destes, o porte de garrafas,
latas, mastros, ou qualquer outro objeto ou material com que possa causar danosfísicos a
terceiros.

  Art. 52 - Os empresários ou promotores dos divertimentos públicos ou
eventos esportivos serão inteiramente responsáveis pela fiel observância das exigências
constantes nesta Lei, respondendo por todas as medidas fiscais punitivas ou judiciais cabíveis.  

| CAPÍTULO V .
DA UTILIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

SEÇÃO 1
SERVIÇOS E OBRAS

Art. 53 - Nenhuma obra ouserviço poderá ser executada nos logradouros
públicos sem prévia licença do órgão competente da Prefeitura Municipal, exceto quanto se
tratar de reparo de emergências nas instalações elétricas, hidráulica ou telefônica, desde que
executados pelas respectivas concessionárias ou suas empreiteiras credenciadas.

$1º - As danificações causadas nos logradourospúblicos serão reparados
por seu responsáveldentro de no máximo de 24 h(vinte e quatro horas) sob penada Prefeitura
realizaros serviços, exigindo-se, em seguida, indenização acrescida de 20% (vinte por cento) ao
mês, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis.

82º - A interdição de via pública para realização de obras ou serviços,
ainda que parcial, depende de autorização prévia dos órgãos competentes da Prefeitura,
especificamente da Superintendência de Trânsito e ainda do compromisso de comunicação do
término das obras ou serviços para posterior reconstrução da sinalização e devida liberação do
tráfego.
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da testada do imóvel ou para facilitar a locomoção de pessoas deficientes, conforme a NBR -
9050.

Parágrafo Único - A violação da especificação deste artigo, obriga o
proprietário ou responsável a restaurar o estado anterior ou pagar as despesas efetuadas para este
fim, acrescidas de 20% (vinte por cento), além da aplicação de medidas legais cabíveis.

 

Am. 55 - Os monumentos, fontes, esculturas, placas, totens de
publicidade ou similares somente poderão ser instalados em logradouros públicosapós licença
do órgão competente da Prefeitura Municipal e sem prejudicar o livre trânsito dos pedestres.

Art. 56 - É proibido o pichamento ou qualquer outra forma de inscrição
nos logradouros, bens e equipamentos públicos, exceto as de publicidade regulamentadas por
Lei.

Art. 57 - É obrigatória a construção de passeiosnas testadas dos imóveis
localizados em áreas asfaltadas, obedecendo-se especificações do Código Municipal de
Edificações.

Art. 58 - É proibido, sob qualquer forma oujustificativa,a invasão de
logradouros e/ou áreas públicas do município sob pena de, após notificação, demolição através
do órgão competente desta Prefeitura da obra ou construção permanente ou transitória, seguida
da remoçãodos materiais resultantes e aplicação de penalidadescabíveis.

Art. 59 - É proibida a depredação e/ou a destruição de qualquer obra,
instalação, equipamento ou bem público, ficando o infrator obrigado a ressarcir a
Municipalidade dos danos causados, sem prejuízoda aplicação de penalidadeslegais ou medidas
judicial cabíveis.

 

Art. 60- É obrigatória a instalação de tapumes em todasas construções,
demolições ou reformas conforme especificações do Código Municipal de Edificações.

- SEÇÃO II .
DA ARBORIZAÇÃO E DOSJARDINS PÚBLICOS

Amt.61 - Alémdas exigências específicas da legislação de Preservação
do Meio Ambiente, fica proibido:

 

1 - danificar, de qualquer forma osjardinspúblicos;
11 - cortar, danificar, remover, derrubar e/ou sacrificar qualquer unidade da arborização

pública;
IL + plantar nos logradouros públicos plantas venenosas ou vegetais que venham prejudicar

a saúde das pessoas;
IV - colocar nas árvores ou demais componentes da arborização pública cabos, fios ou

ouros materiais e equipamentos de qualquer natureza;
Y = derrubar oucortar, para qualquerfim, vegetação protetora ou matas de mananciais ou

fundos de vales.
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Ar. 62 - Os proprietários somente poderão remover uni
vegetação pública mediante compromisso assinado junto ao órgão competente da Prefeitura
Municipal, de plantar de imediato outra espécie indicada tecnicamente, no mesmo local ou
próximo daquele, com grade de proteção apropriada e, responsabilizando-se pela realização dos
serviços e limpeza do local.

 

  

Art. 63 — O ajardinamento e arborização de praças e vias públicas serão
atribuições exclusivas da Prefeitura Municipal.  

SEÇÃONI
DA OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 64 - À ocupação de passeios, praças ou logradouros públicos com
mesas e/ou cadeiras somente será permitida pelo órgão competente desta Prefeitura, a título
precário, para lanchonetes, bares, sorveterias, pamonharias, choparias, pit-dogs e similares.

 

$1º - A autorização de que trata o caput deste artigo poderá ser concedida
mediante o atendimento das seguintes exigências:

a - a ocupação não poderá exceder a 2/3 (dois terços) da largura da calçada correspondente
a testadado imóvel, a contar do alinhamento do lot

b - deve ser deixada livre uma faixa de no mínimo 1,50 m (um metro e cingienta
gentímetros) a contar do meio-fio;

c.- as mesas deverão distar entre si, no mínimo 1,50 m (ummetro e cingiienta centímetros),

  

82º - O requerimento para autorização de funcionamento deverá ser
acompanhada de umcroqui de localização das mesas e cadeiras, com medidas indicativas da
largura do passeio, da testada do estabelecimento e da localização e dimensões das mesas e
cadeiras.

53º - Os passeios ou logradouros públicos somente poderão ser utilizados
para a colocação de mesas ou cadeiras a partir das 18:00 h (dezoito horas), nosdias úteis depois

das 13:00 h (treze horas) aos sábados e emqualquer horário aos domingos e feriados.

84º - Os vendedores ambulantes ou similares ficamproibidos de colocar,
sob qualquer pretexto, mesas ou cadeiras nos logradouros públicos ou passeios.

Art. 65 - A licença para ocupação do passeio público poderá ser
concedida aos estabelecimentos comerciais do ramo de bar, choparia ou similar, desdeq   

1- localize-se exclusivamente no passeio correspondente a testada do estabelecimento para

 

oi autorizada, no sentido longitudinal, junto ao alinhamento darua;
IL - as churrasqueiras sejam confeccionadas commaterial resistente e de fácil transporte;
HI - possuam dimensões de no máximo1,20 m x 0,50 m (ummetro vinte por cingiienta

ces

 

fmetros),
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$1º - As churrasqueiras somente poderão ser colocadas sobre o passeio
público após 18:00 h (dezoito horas) nosdias úteis, após as 13:00 h (reze horas) aos sábados e
em qualquer horário aos domingose feriados.

82º - O passeio público onde se instalar churrasqueira deverá ser mantido
em perfeito estado de asseio, ficando proibida a colocação de carvão nos logradouros públicos,
sob penada aplicação das sanções cabíveis.

53º - É proibida a colocação de mais de uma churrasqueira para o mesmo
estabelecimento.

54º - A autorização de que trata este artigo poderá cancelada a qualquer
tempo,se o funcionamento da churrasqueira revelar-se nocivo ou prejudicial à vizinhança.

Am. 66 - Os responsáveis pela colocação de mesas, cadeiras ou
churrasqueiras sobre o passeio ou logradouro público sem a devida autorização,ficarão sujeitos a
multa, apreensão dos móveis e demais penalidades legais.

Parágrafo Único - Idênticas providências serão adotadas para os
estabelecimentos devidamente autorizados e que descumprirem as normas contidas neste
Código.

Art. 67 - A Prefeitura Municipal poderá permitir a instalação provisória
de palanques destinada a comícios, festividades cívicas, religiosas, feiras ou de caráter popular
desdeque sejam atendidas as seguintes especificações:

 

1- instalação em local aprovadopela Superi Municipal de Trânsito;
II - não danificar, de qualquer forma, a pavimentaçãoe a sinalização de trânsito das vias e

logradourospúblicos;
111 - não danificar ou comprometer osjardins a arborização ou equipamentospúblicos;
IV - não se situar a umadistância menor que 100,00 m (cem metros) deraio de hospitais

ou estabelecimentos de saúde e asilos.

 

Parágrafo Único - Os palanques de que trata este artigo deverão ser
instalados no máximo 12:00 h (doze horas) antes do início do evento e removido em igual
tempo, após seu encerramento. Podendo, no caso de instalação em logradouro onde não haja
trânsito de veículos, este prazo serprorrogado para 24:00 h (vinte e quatro horas).

 

CAPÍTULO VI
DA CONSERVAÇÃOE DA UTILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

SEÇÃOI
DA CONSERVAÇÃO

tários, inquilinos ou responsáveis pelas
s e asseadas.
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Art. 69 - Não serão toleradas edificações em estado de aband
ameacem ruir ou em ruína. As edificações de qualquer natureza, que por mau estado de
conservação ou problemas de execução, oferecerem perigo ao público em geral deverão ser
reparadas ou demolidas pelos proprietários, mediante intimação e avaliação técnica da Prefeitura

Municipal, inclusive as inconclusas.

 

Parágrafo Único - O não comprimento da intimação por parte do
proprietário, forçará a Prefeitura interditar o imóvel e se necessário proceder à demolição,
mediante ação judicial. Em qualquer dos casos a Prefeitura será ressarcida das despesas que
realizar acrescida de 20% (vinte por cento) além da aplicação de penalidades previstas em Lei.

Art. 70 - O processo relativo à condenação das edificações ou
construções terá o seguinte procedimento:

1-a Prefeitura deverá comunicarao proprietário ouresponsável pelo imóvel que o mesmo
será vistoriado.

11 -a vistoria deverá ser efetuada por um profissional legalmente habilitado pela Prefeitura
Municipal, que elaborará o laudo técnico de avaliação do imóvel, indicando as medidas
necessárias à reformaou justificativa da condenação.

11 - a notificação, acompanhada de laudo técnico de avaliação será encaminhada ao
proprietário com prazo fixado para sanar a irregularidade ou demolição devida.

: S1º - Até 48 (quarenta e oito) horas após a notificação, o proprietário
poderá interporrecurso junto ao órgão Municipal competente quanto ao laudo técnico, que
poderá ser reiterado ou reconsiderado, de cuja decisão não mais caberá recursos.

82º - Após a decisão final, o proprietário terá o prazo de 10 (dez) dias
corridos para cumprir a notificação, sob pena de lhe ser imputada multa pecuniária e aplicação
de medidas punitivas cabíveis.  

. SEÇÃO H
DA UTILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DOS TERRENOS

Art, 71 - Nasedificações de uso coletivo onde existem elevadores, será

 

obrigatór

1 - a instalação em local de fácil visibilidade, de placas indicativas da capacidade de
lotação do elevador e da proibição de fumar emsua cabine;

1 - a manutençãoda cabine do elevador em rigoroso estado de limpeza, bem comotodo o
sistemaem perfeito estado de conservação.

 

Art. 72 - Osestabelecimentos comerciais cujas mercadorias ou outros
bens puderemser conservados, mantidos ou estocados a céu aberto, deverão obrigatoriamente:

1 - ser mantidos convenientemente arrumados e limpos;
1 - ser observadas distâncias emrelação às divisas do terreno, em no mínimo 2,00 m (dois

metros), mesmoparaosterrenos de esquina;
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HI - em se tratando de depósito de sucatas, papéis usados, aparas ou materiais de
demolição, as mercadorias não poderão ser visíveis dos logradouros públicos adjacen-
tes.

Art. 73 - À instalação de vitrines somente deverá ser permitida na parte
interna dos estabelecimentos comerciais, desde que não acarretem prejuízo à iluminação e
ventilação, nemavancem sobre os logradourospúblicos.

Parágrafo Único Exceto em mostruário, na formaprevista neste artigo,
fica proibida a exposição ou o depósito de mercadorias de qualquer natureza, ainda que
temporariamente, nos passeios fronteiriços aos estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de serviço, sob pena deserem apreendidas e removidas pela Prefeitura, sem prejuizo
da aplicação de outras sanções cabíveis.

 

SEÇÃO HI
DA INSTALAÇÃO DE TOLDOSE ESTORES

Art. 74 - A instalação de toldos nasedificações depende de autorização
ura Municipal e somente poderá ser dada depois de atendidas as seguintes

 

prévia da Prefe
especificações:

1 pera as edificações comerciais, industriais, prestadoras de serviço ou similares
«construídas no alinhamento do logradouropúblico:

a - não excederem a 2/3 (dois terços) da largura da calçada;
b não ser fixado nos logradouros públicos, nem ter seus elementos a uma altura inferiora

2,25 m (dois metrose vinte e cinco centimetros) em relaçãoao nível do passeio.

1 - para as edificações comerciais, industriais, prestadoras de serviços ou similares
construídas com recuo, em relação ao alinhamentodo logradouro público:

a - ter largura de no má
do passeio;

b - te: altura de no mínimo 2.50 (dois metros e cinquenta centimetros) e no máximo
correspondente ao pé-direito do pavimento térreo.

o 3,00 m (três metros), não podendo ultrapassar o alinhamento

 

  

SI- A instalação dos toldosnão poderá de nenhuma forma, prejudicar a
iluminação ou arborização pública ou ocultar placas de nomenclatura de logradouros ou de

alização viária.

  

82º - os toldos devem ser instalados com material de boa qualidade,

resistente às intempéries e mantidos emperfeito estado de conservação e limpeza.

 

Art. 75 - Poderão ser instalados toldos com cobertura para passarelas,
desde que:

 

1- possuamlargura de no máximo2,00 m (dois metros);
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11 - tenham altura no ponto mais baixo de no mínimo2,25 m (dois metros e vinte e cinco
centímetros);

111 - não possuam suportes fixos sobre os logradourospúblicose sejamconvenientemente
conservadose limpos.

Art. 76 - Os toldos ou estores instalados em desacordo ou não
autorizados segundo as especificações deste Código, deverão ser removidos pelo órgão
responsável da Prefeitura, semo prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis.

CAPÍTULO VIL
DA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MUROS

DIVISÓRIOSE DOS MUROSDE ARRIMO

Art. 77 - Nos terrenos, edificados ounão, localizadosnaárea urbana é
obrigatória à construção de fechamentos divisórios com logradourospúblicos e de calçadas nos
passeios nas áreas asfaltadas, segundo o disposto no Código de Edificações Municipal.

81º - Os fechamentos podem constituir-se de gradis, alambrados, arames
que nãosejam farpados, cercas vivas, muros ou muretas ou similares, com altura de no máximo
5,00 m (cinco metros) em relação ao piso da calçada e natestada do imóvel no mínimo 1,80m.

82º - Fica determinado que a altura mínima de um muro de testada e
laterais,para a colocação de cerca elétrica, seja de no mínimo 2,20 m (dois metrose vinte
centimetros) do plano dopiso mais elevado.

83º - Os fechamentos divisórios e as calçadas deverão ser mantidos
permanentemente limpospelos proprietários ou responsáveis, ficando O proprietário, inquilino
ou responsável obrigadoa repará-lo quando necessário, sob pena da Lei

Art. 78 - Quando o nível de qualquer terreno, edificado ou não, for
superior ou inferior ao do logradouro em que se situe, será obrigatória, por parte do proprietário
ou responsável, a construção de muros de arrimo ou nas divisas dos imóveis vizinhos, quando,
por parte qualquer motivo, terras oupedras ameaçarem desabar, pondo em risco a segurança de
pessoas, animais ou bens dosreferidos imóveis.

Parágrafo Único - Além das exigências constantes neste artigo, será
obrigatória a construção por parte do proprietário, de sarjetas ou drenos para águas pluviais ou de
infiltração que porventura possamcausar danos ao logradouro público ou aos imóveis vizinhos.

CAPÍTULO VII
DA PREVENÇÃODE INCÊNDIOS

 

Art. 79 - Todasas edificações destinadas ao público em geral, deverão ter
dispositivos e equipamentos destinados ao combate a incêndios, na forma estabelecida pela
legislação específica e competente do Corpo de Bombeiros.
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CAPÍTULO IX
DOSANIMAIS NA ÁREA URBANA

Art. 80 - É proibida a permanência de animais de qualquer espécie nos
logradouros públicos, exceto os que estejam sendo utilizados em serviços de segurançapública
ou de ambulantes, desde que devidamente licenciados, e os animais domésticos ou
domesticáveis, desdeque devidamente acompanhados pelo proprietário ou responsável

Parágrafo Único — Na condução em vias públicas, logradouros ou locais
de acesso público de cães das raças PITBULL, ROTTWEILLER, MASTIM NAPOLITANO,
AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER, raças derivas ou variações das especificadas, e
outras especificada em regulamento, é obrigatório o uso de focinheira e enforcador.

Am. 81 - Os animais encontrados soltos ou abandonados nos logradouros
públicos deverão ser apreendidos e removidos, sem o prejuízo da aplicação de outras penalidades
cabíveis e arbitradaspelo órgão responsável da Prefeitura no momento de seu resgate.

Art. 82 - Não é permitida a permanência de animais domésticos que
perturbemo silêncio noturno ou incomodem osvizinhos.

Art. 83 - Osproprietários de animais que possam assustar ou expor os
transeuntes ou visitantes a perigo deverão fixar em locais visíveis, placas indicativas de sua
existência, bem como a instalar caixa para correio.

Art. 84 - É proibida criação ou a manutenção de quaisqueranimais na
área urbana, excetuando-se os domésticos, pássaros e peixes ornamentais ou animais mantidos
em zoológicos ou noutros locais devidamente licenciados pela Prefeitura Municipal.

 

Parágrafo Único - Os infratores deste artigo, deverão ter seus animais
apreendidos e removidos para o Centro Municipal de Zoonozes, além da aplicação de outras
penalidades cabíveis e previstas em Leie atendendo as seguintes exigências:

1 — Os animais apreendidos serão retirados no prazo máximo de cinco dias, mediante o

pagamento das multas e taxas de manutençãorespectivas;
2- Se o animal (caprino, bovino, suíno ou ave) não for retirado nesse prazo, a Prefeitura

deverá efetuar a sua venda em hasta pública mediante publicação, podendoser remetido
a instituições de caridade, para o seu consumo,caso nãoseja efetuadaa sua venda;

3 — Os cães, gatos ou outros animais domésticos encaminhados ao Centro de Zoonozes
Municipal que não foremretirados por seus proprietários ou mediante adoção no prazo
de cinco dias, serão abatidos.

Art. 85 — É expressamente proibidaa criação, engorda ou manutenção de
porcos, gado,aves/galinácios e abelhas no perímetro urbano.

Am. 86 — É expressamente proibido a qualquerpessoa maltratar animais
ou praticar atos de crueldadecontra os mesmos.
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CAPÍTULO X
DA MENDICÂNCIA

  
Art. 87 - Entende-se por mendigo O indivíduo, maior de idade, que

comprovadamente necessitar de esmolas para a sobrevivência por não dispor de recurso algum,
ser inabilitadopara o trabalho e não possuir parentes capazes de prestar-lheassistência.

Parágrafo Único - O indivíduo encontrado em mendicância deverá ser

encaminhado ao serviço de assistência social do município, que procederá a triagem devida.
Caso o indivíduo não seja natural do Município ou nele residir há mais de um ano, deverá ser
reconduzido «o município de sua naturalidade ou procedência.

 

CAPÍTULO XI
DOSCEMITÉRIOS

Art. 88 - Para os efeitos deste Código, serão adotados as seguintes
definições:

1 - Sepultura: cova aberta no terreno com as seguintes dimensões
1.1 - Adultos - 2,00 m de comprimento, 0,75 de largurae 1,70 m de profundidade.
1.2 - Infantis - 1,50 m de comprimento,0,70 de largura e 1,70 m de profundidade.
2 - Carneira - Sepultura com asparedes e fundo revestidos com alvenaria ou material

simitar.
3 - Carneira geminada - Duas ou mais carneiras, incluindo o terreno entre elasexistentes,

formando uma única sepultura para o sepultamento dos membros de uma mesma
família.

 

  4 - Nicho - Compartimento do Columbário para o depósito de ossos ourestos mortais
retiradosdas sepulturas.

5 - Ossário - Vala destinada ao depósito comumdos ossos ou restos mortais provenientes

 

de jazigos ou sepulturas cuja concessão caducou
6 - Lápide - Laje que cobre a sepultura.
7 - Mausoléu - Monumentos funerários que se levantamsobre as sepulturas, familiares ou

nã

 

Art. 89 - Nenhum sepultamento será permitido semo devido atestado de
óbito, devidamente atestado por autoridade médica competente e o requerimento para
sepultamento, mediante guia de recolhimento próprio da Prefeitura Municipal.

Art. 90 - As sepulturas gratuitas, serão concedidas aos indigentes pelo
prazo de no máximo 05 (cinco) anospara adultos e 03 (três) para infantis, não sendo permitida
qualquer pro-rogação ou perpetuação.

Art. 91 - As sepulturas temporárias serão concedidas por 05 (cinco) anos
ou 20 (vinte) anos, facultativamente. Para o primeiro caso poderá haver prorrogação por mais 05
(cinco) anos, mas semo direito a novos sepultamentos; no segundo caso poderão serfeitas novas
prorrogações, por igual prazo, com direito a inumação, de conjugues e de parentes até o segundo
grau civil, desde que não se haja atingidoo último quinguênio da concessão.
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$1º - As sepulturas temporárias não poderão ser perpetuadas, permitindo-

se, entretanto,o translado dosrestos mortais para sepulturas perpétuas, observadas as disposições
deste Capítulo,

 

 $2º - A condição para a renovação do prazo das sepul
deverá ser a conservação das mesmas pelo concessionário responsável.

 

ras temporárias

 

53º - nenhuma concessionário de sepultura poderá disporde sua concessão
ou vendê-la a terceiros, seja qual for o título, respeitando-se, entretanto, os direitos decorrentes
de sucessão legítima.

Art. 92 - As concessões perpétuas somente poderão ser feitas em
sepulturas destinadas a adultos, em carneiras simples ou geminadas, havendo possibilidade de
uso para sepultamento de conjugues ou de parentes consangilíneos até o segundo grau, ou o
sepultamento de outrosparentes mediante autorizações por escrito do responsável, mediante o
pagamento cas taxas devidas.

Ant. 93 - Os cemitérios deverão ter caráter secular, administradose fis-
calizadosdiretamente pela Prefeitura.

Ar. 94 - É facultado às associações religiosas a manutenção de
cemitérios particulares, mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal e atendendo as
demais disposições pertinentes deste Código.

 

  

 

Art. 95 - É permitido a livre prática de todos os credosreligiosos, desde
que nãoafetema segurança, ordem pública ou à Lei.

Art. 96 - As construções funerárias somente poderão ser executadas,
depois de expedido o devido alvará de licença fornecido pela Prefeitura Municipal.

$1º - A prefeitura deixará as obras de melhoria nas concessões de

sepulturas tanto quanto possível ao gosto dosproprietários ou responsável, reservando para si,
entretanto, o direito de recusar ou de interditar as obras que julgar prejudiciais à boa aparência,
higiene ou segurança dos cemitérios.

82º - A Prefeitura poderá, dependendo do caso, exigir que as construções
sejam executadas e projetadas porprofissionais legalmente habilitados.

$3º - Cabe à Prefeitura a fiscalização das obras das construções
funerárias.

54º - Osserviços de conservação e limpeza de jazigos poderão ser
executados por qualquer pessoa, desde que o serviço seja autorizado pela Prefeitura Municipal.

 

85º - Éproibida a preparação de materiais, massas para alvenarias,
preparação de pedras ou outros materiais destinados à construção de jazigos dentro daárea do

devendo o | io em condições de ser empregado

 

terial adentrar no cemi

"te, sem causar danos ou sujeira na área do cemitério.
   

 imediatam:
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56º - Os restos de materiais provenientes de obras, serviços ou limpeza
de túmulos deverão ser removidos imediatamente, pelos responsáveis, sob pena de multa, além
das despesas de remoção, caso a limpezadevida não for efetuada.

87 - No dia 02 (dois) de novembro não serão permitidas obras ou
trabalhos nos cemitérios, trabalhos estes, que deverão estar concluídos no máximo até a véspera
da data especificada.

Art. 97 - É proibida a instalação de vendedores ambulantes nos
cemitérios, devendo os mesmos se localizar a umadistância de no mínimo 10,00 m (dez metros)
doportão de acesso.

Am. 98 - A Administração dos cemitérios deverá ser exercida por um
encarregado, responsável pelo devido cumprimento das disposições deste Código, coma
fiscalização da Secretária responsável.

1º - Os cemitérios deverãoser fechados à noite, devendoa permanência
das pessoas ser permitida apenas entre as 08:00 h (oito horas) e 18:00 h (dezoito horas).

82º - Exceto os casos de investigação policial ou transferên
despojos, nenhumasepultura poderá ser reaberta antes de decorrido o prazo estipulado por Lei.

de

 

83º - Mesmos depois de decorrido o prazo estipulado por Lei, nenhuma
exumação poderá ser realizada sem a devida autorização da administração e do profissional ou
responsáve! ou por ordemJudicial.

34º - Decorrido os prazos estabelecidos em Lei às sepulturas poderão ser
abertas para novosepultamento, retirando-se os adornos e emblemas, que deverão ser colocados
à disposição dosproprietários ou responsáveis. Para este fim, o encarregado responsável pelo
cemitério deverá afixar edital em locais públicos, avisando aos interessados que no prazo de no
máximo10 (dez) dias,os restos mortais serão depositados no ossário geral coletivo próprio.

 

Art. 99 - Demais medidas normativas ou punitivas relativas aos
funcionários responsáveis pelos cemitérios, deverão ser estabelecidaspelo órgão responsável da
Prefeitura Municipal, através do Secretário competente mediante portarias emitidas sempre que
julgarnecessário.

  

CAPÍTULO XII
DA NUMERAÇÃO DASEDIFICAÇÕES

Am. 100 - Todas as edificaçõ
convenientemente numeradas atendendo às seguintes espec

es da área urbana deverão ser
icações:

  

1 -a numeração deverá ser calculada por funcionário habilitado da Prefeitura;
1 - o número de cada edificação corresponderá à distância em metros medidas sobre a

linha eguidistante dos pontos do alinhamento do logradouro público, até à medida do
portão ou daentradaprincipal da edificas ;
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 LI - a numeração deverá ser convencionadaparà direita e impar à esquerdada via públic:
IV - caso a distância em metros não corresponder umnúmero inteiro, adotar-se-á o número

inteiro imediatamente superior.

$1º - A numeração das edificações deverá ser fixada, por conta e
responsabilidade dos proprietários ou responsáveis da melhor maneira possível, afixada na
fachada ou nos murosdivisórios frontais do terreno, emlocais visíveis de forma a permitir fácil
visibilidade e identificação.

82º - A numeração das edificações deverão ser requisitada no momento
do processamento da licença para construção, mediante pagamento da taxa da certidão própria.

83º - Os proprietários das edificações sem numeração deverão requisitar
imediatamente Prefeitura a devida numeração, sob pena de seremnotificadas pela fiscalização
competente.

84º - A Prefeitura poderá, em tempo oportuno e hábil, revisar a
numeração dos imóveis e dos logradourosque não estejam de acordo com as disposições desta
Lei ou que apresentem defeitos de numeração

  

 

$5º - Cabe à Secretaria da Fazenda o fornecimento da Certidão de
Numeração dos imóveis urbanos.

CAPÍTULO XII
DAS VIAS E LOGRADOUROSPÚBLICOS

Am. 101 - Compete à Prefeitura os serviços de pavimentação, arborização
e conservação das ruase praças, assim como a construção e manutenção dos jardins e parques
públicos.

$1º - A Prefeitura deverá proceder à nomenclatura e o emplacamentodas
ruas, praçase avenidasda área urbana.

52º - A Prefeitura, se necessário, procederá abertura e alargamento de
vias e/ou logradourospúblicos, de conformidade coma legislação aplicável.

Art. 102 - Todas as ruas, avenidas, travessas ou logradouros públicos
deverão ser alinhadas e nivelados de conformidade comas disposições da Lei de parcelamento
do Solo e de acordo com o Plano Diretor Municipal.

Art. 103 - É proibida a abertura do asfalto ou escavações nas vias
públicas, exceto nos casos devidamente autorizados pela Prefeitura Municipal.

81º - A recomposição das vias públicas é da competênciada P:
Municipal correndo as despesas por conta do proprietário ou responsável que deu ca
serviço
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52º - As firmas ou empresas que devidamente autorizadas fizerem
escavações nas vias públicas, ficarão obrigadas a colocar placas indicativas, com aviso de
trânsito impedido e, sinais luminosos específicos de sinalização viária durante a noite,

convenientemente dispostos de formaa evitar eventuais danos.

$3º - A Prefeitura Municipal deverá cobrar das empresas concessionárias
de água, telefonia, saneamento, energia pela recuperação de asfalto causadapela execução de
obras de reparoe manutenção executadas porestas empresas em imóveis de terceiros.

 

$4º - A abertura doasfalto ou escavações nas vias públicas somente serão

autorizadas após a adoção de medidas preventivas, de modo à evitar danificações nas instalações
subterrâneas ou superficiais de qualquer natureza, correndo por conta dos responsáveis as
despesas com a reparação dosdanos ocorridos.

 

55º - Os responsáveis pelas empreiteiras ou obras públicas ficam
obrigados a remover os restos de materiais ou qualquer outro objeto deixado em vias públicas,
após a conclusão das mesmas noprazo máximode 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

 

Ar. 104 - É obrigação da Prefeitura os serviços de varredura de ruas,
logradourospúblicos e praças, bem como a remoção de lixo destas e das edificações da área
urbana. Da mesma forma, é obrigação dos proprietários ou inquilinos dosimóveis, a retirada de
resíduos ou entulhosdas edificações. Constitui entulho os restos de vegetais resultantes de
podas de, jardins, resíduos de fábricas ou oficinas e, entulho, os restos de construções,
demoliçõesou reformas.

81º - A remoção do lixo das edificações bem como a varredura das ruas e
logradouros públicos deverá ser feita em horários próprios determinados pela Prefeitura
Municipal.

82º - A Prefeitura poderá remover entulhos ou lixo não doméstico das
edificações após requerimento e pagamento da taxa devida.

 

83º - Os proprietários, inquilinos ou responsáveis pelos imóveis deverão
manter, obrigatoriamente, em bom estado de conservação e asseio os fechamentosdas divisas
que dão para oslogradouros públicos, bem como aparar sempre que necessário às árvores dos
quintais oujardinsque estiverem avançando sobre ascalçadas ou ruas.

CAPÍTULO XIV. .
DAS ESTRADAS, CAMINHOSE TRÂNSITO PÚBLICO.

Art. 105 - São municipais as estradas e caminhos construídos ou

conservados pela Prefeitura situados no território do município.

$1º - Cabe ao Poder Execu
alargamento cas estradas municipais, obedecendo à legislação apli

 

ivo Municipal proceder à abertura ou
ivel.  

82º - Os proprietários ou usuários dos terrenos das estradas ou dos
caminhos públicos não poderão de forma alguma, fechá-los, danificá-los, uir-lhes a largura,
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impedir ou dificultar de qualquer forma trânsito, sob pena de multa e sob a obrig:
restaurar a via pública ao seu estado original em prazo determinado pela Prefeitura »
Caso o infrator não faça a recomposição devida, a Prefeitura deverá executar os serviços
devidos, cobrando, ainda que judicialmente, as despesas efetuadas.

$3º - Osproprietáriosdosterrenos marginais não poderão impedir o livre
escoamentodas águas de drenagem dasestradas e caminhos públicos.

$4º - É proibidonas estradas de rodagem do Município o transporte de
madeiras sob arrasto e o trânsito de veículosde traço animal que não possuam rodas, bemcomo
de implementos agrícolas que venham a causar danos na sua circulação.

Art. 106 - É proibido atrapalhar por qualquer meio que seja o livre
ânsito nas estradas, caminhos, ruas, avenidas e praças, bem como em qualquer logradouro

público da área Municipal.

 

$1º - No caso dos materiais cuja descarga não possa ser feita diretamente
no interior das edificações, somente será tolerada a permanência destes nas vias públicas pelo
tempo absolutamente necessário à sua remoção, não devendo este tempo ser superior à 12:00 h
(doze horas).

82º - Em nenhumcaso deverá ser permitida ou tolerada a preparação de
massas nas vias públicas, sob pena de multa.

 

83º - A colocação de floreiras ou dos tapumes obrigatórios para as
construções deverá seguir as exigências e especificações do Código de Edificações do
Munic

 

Art. 107 - É proibido danificar ou retirar qualquer elemento da
sinalização viária do Município. Aos infratores, cabe penalidade de multa, além da
responsabilidade criminal cabível, conforme o caso,ficando o mesmoobrigado, além das demais

ições cabíveis, a restituir aos cofres públicos o valor do bem retirado ou danificado.

 

CAPÍTULO XV
DA URBANIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVO

Art. 108 - É proibido nas relaçõesentre os prestadores dos serviços de
transporte coletivo e seus usuários:

1 - negar troco aopassageiro, sob qualqueralegação;
II - trafegar o veículo transportando passageiros fora do itinerário estabelecido, salvo

motivo de emergência;
II - o cobrador ou o motorista tratar o usuário com falta de urbanidade ou recusar à

embarcar passageiros sem motivo justo;
IV - estacionar fora dos pontos determinadosdestinados a embarques e desemba

passageiros;
V - não ter indicação do valor da tarifa e da
FUMAR;
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Parágrafo Único - Fica à concessionária dos serviços prestados sujeita à
multa pecuniária a ser aplicada pela Prefeitura se constatada qualquer infração descrita neste
artigo, ou no contrato de Concessão.

TÍTULO HI

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSE SIMILARES.

CAPÍTULO 1
DO FUNCIONAMENTOE LOCALIZAÇÃO

Art. 109 - Nenhumestabelecimento industrial, comercial ou deprestação
de serviços, de qualquernatureza, poderá iniciar suas atividades, ainda que em caráter
provisório, sem que se tenha obtido previamente a licença devida expedida pelo órgão
competente da Prefeitura Municipal bem como estar de acordo com o CRPD — Certificado de
Regularidade Junto ao Plano Diretor

Parágrafo único - Para mudanças de local do estabelecimento deverá ser
solicitada nova permissão, cabendo a Prefeitura a verificação se o novo local pretendido satisfaz

as condições exigidas por Lei.

 

Art. 110 - A licença para localização e funcionamento deverá ser
requerida «o órgão próprio da Prefeitura Municipal antes do início dasatividades, quando se
verificar alteração de ramo ou atividade, ou quando ocorrerem alterações nas características
essenciais constantes do alvará originalmente expedido.

  

 

51º - O requerimento deverá constar as seguintes informações:

a endereço do estabelecimento;
- atividades principais e acessórios comtodas as discriminações; no caso das indústrias,

mencionar as matérias-primas e serem utilizadas e os produtos a seremindustrializados;
e - possibilidade de risco saúde, do sossego ou da segurança da comunidade vizinha ou

de parte dela;
d - existência ou não do "Habite-se" da edificação;
e - outros dados consideradosnecessários.

  

     

 

82º - O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos,
sob penade indeferimento:

a - parecerdo uso do solo;
b- Certidão de liberação do Corpo de Bombeiros conforme o caso;
e - Certidão da numeração oficial ou correspondente;
d - memorial descritivo de projeto da indústria, se for o caso;
é - documentação de aprovação relativo ao meio ambiente, se for o caso;
£ - outros documentos julgados necessários.
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$3º - O fato de em um mesmo local já ter funcionado estabelecimento
igual ou semelhante, não cria direito à abertura de estabelecimento similar.

54º - O estabelecimento industrial que possuir fornalhas, máquinas,
fornos ou outros equipamentos que se produza ou concentre calor, deverá dispor de locais
próprios para depósito de combustíveis e manipulação de materiais inflamáveis, possuindo
dispositivos de prevenção de incêndio conforme normas do Código de Bombeiros.

85º - A licençapara funcionamentodeverá serprecedida de inspeção "In
loco" a fim de se constatar a satisfação às exigências legais, sem prejuízo do prazo mínimopara
pronunciamentoda Prefeitura.

s6º - O alvará de funcionamento deverá ser conservado no

estabelecimento, permanentemente, em local visível e de acesso ao público emgeral.

87º - O alvará de funcionamentodosestabelecimentos bancários, lojas de
departamento, galerias, supermercados ou outros estabelecimentos, só será concedido quando os
sanitários destinados ao público em geral estiverem emplenas condições de funcionamentoe de
acordo com as especificações do Códigode Edificações.

58º - As penalidades e os valores das multas serão estabelecidas,
fiscalizadas e cobradas em dobro, nas reincidências para osestabelecimentos que mudarem de
local ou ramo ou exercerem suas atividades sem a devida licença ou ainda para aqueles que
negarem ou dificultarem fiscalização por funcionários credenciados.

| CAPÍTULON
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. HH - A abertura e o fechamento dosestabelecimentosindustriais,
comerciais, prestadores de serviços ou similares, situados na área municipal, observando-se os
preceitos de legislação Federal e Estadual pertinentes, deverão obedecer aos horários:

 

para Indústria em geral:

a - abertura e fechamentoentre as 7:00 h (sete horas) e 18:00 h (dezoito horas), de segunda
a sexta-feira;

b- abertura e fechamento entre as 7:

 

O h(sete horas) e 13:00 h (treze horas) aossábados.

11 - para o comércio, prestação de serviços e similares em geral:

a - abertura às8:00 h (oito horas) e fechamento às 18:00 h (dezoito horas), de segunda a
sexta-feira;

b-- abertura às 8:00 h (oito horas) e fechamento às 13:00 h (treze horas) aossábados.

HI para os clubes noturnos, boates e similares em qualquer dia, funcionamento entre as
20:00 h (vinte horas) às 5:00 h (cinco horas) do dia seguinte, vedado o funcionamento
no período diurno, devendo possuir revestimento acústico adequado.
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g1º - Aos domingos e feriados nacionais ou municipais. os
estabelecimentos a que se refere este artigo deverão permanecer fechados, exceto os
especificados no item II! deste artigo, bemcomo nos dias em que seja indicado pela legislação
que regulamenta o contrato de duração e condições de trabalho.

82º - Osestabelecimentos a que ser refere este artigo poderão optar ou
não pelo funcionamento aossábados, devendo esta opção constar na licença de funcionamento
liberada pela Prefeitura.

$3º- O funcionamento dos estabelecimentos deque trata este artigo, fora
do horário especificado emLei, fica subordinado à observância da CLT.

$4º - É livre o horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais do ramo de supermercado, hipermercado, shopping centers e similares, podendo
funcionar de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, respeitada a legislação federal, sob
pena de cassação do respectivo alvará de licença para localização e funcionamento.

  
  

5 5º - Estabelecimentos tidos como religiosas poderão funcionar de
segunda a domingo com som ambiente no horário máximo até às 22:00 h e dentro dos padrões de
níveis de ruído aceitáveis pela Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Poderá ser autorizado o
funcionamento além desse horário quando no local houver revestimento acústico, evitando à
propagação do som.

Art. 112 - Excetuando-se os serviços de escritório e observadas as
disposições da legislação trabalhista referente ao horário de trabalho e ao descanso dos
empregados, poderá ser permitido em qualquer dia ou hora o funcionamento dos
estabelecimentos que se dediquemàs seguintes atividades:

1 - distribuição de pão leite;
11 impressão e distribuição de jornais;
UI - produção e distribuição de energia;
IV - serviços de abastecimentodeágua eserviçosdeesgoto sanitário;
V - serviços telefônicos, radiodifusão e televisão;
VI - serviçosde transportescoletivos;
VII - agências de passagens;
VIII - postos de serviços, abastecimento de combustível e loja de conveniência;
IX - oficina de conserto e manutençãode pneus e câmara de ar tidas como 24hs;
X - serviços de remessa de empresas de transportes de produtos perecíveis;
XI - instituto de educação e assistência;
XII» laboratórios de análises clínicas;
XIV - estabelecimentos de saúde;
XV = hotéis, motéis, pousadas, pensões e similares;
XVI- funerárias;
XVII estacionamento e guarda de veículos;
XVIII - cinemas teatros ou casas de diversões desde que devidamente licenciadas;
XIX - clubes esportivos, sociais ou recreativos;
XX - entidades filantrópicase assistenciais. A
XXI - academiase similares fio
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Parágrafo Único - As licenças de que trata este artigo somente poderão
ser concedidas se não houver comprometimento da segurançaou do sossego público, devendo as
mesmas ser renovadas anualmente e depois de verificadas o cumprimento des exi
especificadas em Lei, podendoas mesmas ser revogadas ou suspensas se constatadas quaisquer
infração a esta lei.

 

  

Art. 113 - O serviço de plantão nas farmácias e drogarias deverá ser
obrigatório aos domingos e feriados, nos períodos diurnos e notumo; aos sábados nos períodos
vespertinos e noturnos, e nos demais dias da semana, no período noturno, seminterrupção de
horário.

81º - O horário de funcionamento das farmácias e drogarias será o
seguinte:

1- de segunda à sexta-feira, das 07:00h às 20:00h, sendo que as plantonistas permanecerão
até às 22:00h;

1 — Aos sábados e domingos, das 07:00h às 13:00h, sendo que as ptantonistas
permanecerão até às 22:00h.

1f— Aos domingose feriados o funcionamento será em regime de plantão, das 7h às 22h.

82º - As farmácias e drogarias inscritas no conselho regional de farmácia
do Estado de Goiás, CRF-GO, como sendo de atendimento 24hs deverão atender
ininterruptamente, sendo que as mesmas nãofarão parte da escala de plantão.

83º - Asfarmácias e drogarias ficam obrigadas a manter emlocal visível
na fachada, placa indicativa do nome, endereço e telefone das que estiverem de plantão.

$4º - As farmácias ou drogarias que deixarem de cumprir a escala de
plantão e as que possuírem atividades tidas como 24 horas e não as cumprir, deverão ter suas
atividadesinterditadas e serão multadas pela Prefeitura .

 

 

Am. 114 - Serão considerados estabelecimentos múltiplos aqueles em que
todos os ramos de negócio forem explorados pelo mesmoproprietário e estiverem localizada em
instalações fisica com a mesmavia de acesso.

 

Parágrafo Único - Para efeito da concessão de licença para
funcionamento dos estabelecimentos com mais de um ramo de negócio, deverá prevalecer o
horário fixado para a atividadeprincipal do estabelecimento.

CAPÍTULO IN
DOSPESOS E MEDIDAS

Art. 115 - As transações comerciais que utilizarem medidas ou que
fizerem referência a medidas de qualquer natureza deverão obedecer ao que dispõe |
metrológica brasileira emvigor.

  

81º - Os estabelecimentos que usarem nas transações comerciais,
aparelhos, instrumentos ou utensílios de pesar ou medir não constantes no sistema metrológi
federal ouusar aparelhos ou instrumentos já viciados ou adulteradas, responderão ao que dispõe
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o Código de Defesa do Consumidor,além de sofrerem multa cabívelporparte da Prefeitura e de
terem revogado sualicença para funcionamento, temporária ou definitivamente.

$2º - Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão submeter
obrigatoriamente, anualmente a aferição dos aparelhos e instrumentos de pesar e medir poreles
utilizados.

53º Os aparelhos e instrumento que forem encontrados adulterados ou
viciados deverão ser imediatamente apreendidose interditados.

| CAPÍTULOIV
DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO AMBULANTE

Art. 116 - Considerar-se-á comércio ou serviço ambulante, para os
efeitos desta Lei, o exercício de comércio de porta em porta ou de maneira móvel nos
logradourospúblicos ou em locais de acesso ao público, semdireito a neles estacionar veículos,
incluindo-se asatividades de venda ambulantede bilhetes de loteria, cartelas ou similares.

 

1º - O exercício do comércio ambulante depende do prévio
consentimento ou licença do órgão próprio da Prefeitura, e somente poderá ser exercido em
locais indicados e liberados para tal finalidade pela Prefeitura Municipal; não sendo tolerado em
locais não liberados; que deverá ser regulamentado via Decreto do Chefe do Poder Executivo.

$2º - A concessão de licença deverá ser obrigatoriamenteprecedida de
cadastramento, junto à Secretaria da Fazenda.

83º A licençapara o exercício do comércio ambulante somente poderá
ser concedidaquando adotadoo veículo ou equipamento que atenda as exigências da Prefeitura
concernentes à segurança, higiene e padronização, de acordo como ramo de né;

  

54º - A licença para exercício do comércio ambulante será sempre
concedida a título precário, sendo absolutamente pessoal, intransferível e válida apenas durante o
ano ou período menor para à qual foi dada.

85º - Para a mudança do ramo de atividade ou das características
essenciais da licença, deverá ser obrigatória à renovação da licença na Prefeitura Municipal.

86º - É proibido ao comerciante ambulante utilizar meios de publicidade
e propaganda audíveis de intensidade que perturbemo sossego público.

Am. 117 - Asfirmas ou empresas especializadas em venda ou serviços
ambulantes que utilizam veículos ou equipamentos, deverão requerer para cada unidade, a
devida licença em nome de sua razão social.

81º - É obrigatório o cadastramento junto ao órgão próprio da Prefeitura,
de cada profissional, veículo ou equipamento, sendo devida à apresentação da documentação
exigida por 1
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82º - As penalidades pecuniárias cabíveis e aplicáveis aos vendedores
serão respondidas pelas firmas para as quais trabalharem.

 

Ar. 118 - O vendedor ambulante de gêneros alimentícios deverá atender
ainda, às exigências sanitárias e de higiene impostas pelos órgãos responsáveis.

Art. 119 - O estacionamento de ambulantes nos logradouros públicos só
será permitido por prazo predeterminado e mediante autorização expressa da Prefeitura
Municipal, atendendo ainda as seguintes exigências:

 

1 - localizar-se a partir de um raio de no mínimo 100,00 m (cem metros) de
estabelecimentos que negociem com o mesmo ramo de atividade e 10,00m do
alinhamento predial quandose tratar de esquinas.

If - o equipamento ou veículo não poderá perder as características de um bem móvel,
mediante o uso de materiais ou equipamentos.

11 - não impedir nem dificultar a passagem oua livre circulação de pedestres ou veículose
a mercadoria deverá ficar exposta tão somente sobre o veículo;

$1º - Sob nenhuma hipótese deverá ser permitida a implantação de
ambulantes em rótulas, ilhas, jardins ou áreas ajardinadas da cidade.

82º - A violação das disposições especificadas neste artigo é causa
suficiente para impedir a renovaçãoda licença para o exercício do comércio ambulante.

83º - A autorização para funcionamento somente poderá ser dada quando,
pelas circunstâncias de cada caso, não houver risco de prejuízo ou dano à circulação de pessoas
ou veículos, nem de ocorrência de dano a qualquer dos valores tutelados poreste Código.

$4º - Os ambulantes devidamente autorizados são responsáveis
integralmente pela manutenção da limpeza do logradouro público, no entorno do veículo ou
equipamento e pelo devido acondicionamento dos detritos ou lixo recolhidos em recipientes
apropriados; não podendo colocar materiais ou mercadorias alémda área especificada ou na
parte externado veículo ou equipamento, qualquer que seja a natureza ou ramode atividade.

   

Art. 120 - Sob pena de apreensão das mercadorias e do veículo ou
equipamentoutilizado no comércio ambulante,fica proibido aos profissionais ambulantes:

a estacionar, por qualquer tempo, nos logradouros públicos ou, quando autorizados
devidamente,fora do local previamente indicado;

b - impedir ou dificultar o trânsito nos passeios e calçadaspúblicas;
e - ceder a outro a sua licença ou veículo utilizado o exercício da atividade;
d- usar placa, licença ou veículo ou equipamento alheio para o exercício da atividade;
é - trabalhar com ramode atividade não licenciado.

 

Am. 121 - A renovação anual da licença para funcionamento do comércio
ou serviço ambulantes será efetuada pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal, mediante
pagamento da taxa de licença devida e independentemente de novo requerimento; licença esta
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que poderá ser cassada a qualquer tempo, pelo órgão responsável pelo cadastramento da
Prefeitura Municipal quando:

1-0 comércio ou serviço forrealizado sem as devidas condições de segurançae higiene ou
ainda quando seu exercício se tomar prejudicial à ordem, à saúde, à moralidade ou ao
sossego público;

1 - o responsável for autuado, no período de licenciamento, por duasinfrações da mesma
natureza;

HI pelaprática de agressão física a servidorpúblico, se no exercício de suas funções;

Parágrafo Único - A licença para o exercício do comércio ambulante é
pessoal e intransferível, deferida a título precário e, em nenhumahipótese ensejará direito
adquirido.

Art. 122 - Fica proibido o comércio ambulante de bebidas alcoólicas,
fumos, cigarros e outrosartigos como produtos para fumantes, bem comodrogas, Óculos, jóias,
armase munições e produtosinflamáveis e explosivos, cal e carvão e publicações ou artigos por-
nográficos eos que em geral ofereçamperigo à saúde e à segurança públicas, excetuando-se
deste artigo à venda domiciliar de gás de cozinha pela firmas distribuidoras devidamente
regularizadas.

Art. 123 - O ambulante não licenciado oucom o licenciamento vencido
ou irregular ficará sujeito a ter suas mercadorias ou veículose equipamentos apreendidos, cuja
devolução deverá ficar condicionada à obtenção ou renovação da licença devida após a
satisfação das penalidades impostas, previstas em Lei.

Art. 124 - O funcionamento das feiras livres, de qualquer natureza deverá
ser regulamentado por portarias administrativas através do órgão responsável da Prefeitura
Municipal.

CAPÍTULO V
DA PUBLICIDADEE DA PROPAGANDA

Art. 125 - A exploração ou utilização dos meios de publicidade e
propaganda noslogradouros vias públicas ou em qualquer outro lugar de trânsito do público
em geral depende de autorização prévia do órgão responsável da Prefeitura Municipal,
especificamente os anúncios, letreiros, painéis, tabuletas, totens, placas, "out-doors”, cartazes e
similares.

 

& 1º - Independem daautorização da Prefeitura as indicações por meio de
placas, tabuletas ou outras formas de inscrições e publicidadegráfica quando:

a referentes aos estabelecimentos de qualquer natureza, quandocolocadas ouinscritos nas
edificações em que se localizaremos estabelecimentos, desde que se refiramapenas à
sua denominação, razão social, endereço, ramo e logotipo da empresa

b - colocadasou nsrias emveículos de propriedadeexclusiva da emprese,
er
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e - colocadas ou inscritas no interior dos estabelecimentos de qualquer natureza;

 

$2º- A colocaçãodas faixas promocionais eventuais somente pods
feita caso não prejudique a iluminação, arborização ou elementos da sinalização vi
semafórica e em locais pré-determinados comdata prevista para colocação e remoção.

ser  o

Art. 126 - As placas, letreiros ou luminosos instalados per-
pendicularmente à fachada das edificações deverão ter suas projeções horizontais limitadas ao
máximode 1,50 m(um metro e cinquenta centímetros) em balançosobre o passeio, e com altura
livre de no mínimo 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) do piso do passeio, incluindo-
se nesta especificação os letreiros, placas e luminosos instaladas em marquises.

   

Parágrafo Único — Fica proibida a colocação de luminosos, totens, placas
ou similares sobre o logradouro público ou que avencem sobre o mesmo total ou parcialmente.

Art. 127 - Quando instaladas sobre as marquises das edificações, os
letreiros, placas ou luminosos não poderão possuir comprimento superior às normas, devendo
suas instalaçõesficar restritas à testada do estabelecimento.

 

5 1º - Quando instaladas emedificações com mais de 01 (um) pavimento,
os letreiros, placas e luminosos de que trata este artigo não poderão ultrapassar a altura do
peitoril da janela do primeiro pavimento superior ouse for o caso, da sobreloja.

 5 2º - Em comércios que possuam marquises, deverá ser apresentada uma
ART de marutenção, com o respectivo laudo técnico sobre a mesma, a cada 5 (cinco) anos, a ser
apresentado no processo de renovação do alvará de funcionamento do referido comércio.

 

Art. 128 - A colocação de publicidade ou propagandasob a forma de out-
doors somente será permitida para os terrenos nãoedificadose desdeque:

1- sejam instalados de forma a quesua superficie configure um mesmo plano, proibindo-se
os volumes ou superfícies irregulares.

11 - serem instalados observando-se o alinhamento paralelo ao eixo do logradouro ou no
máximo com inelinação de 45º (quarenta e cinco graus) em relação ao referido eixo:

a - caso existir edificações contíguas, construídas no alinhamento do terreno, a instalação
se fará obedecendo à mesma linha dos terrenos;

b- no caso do lote situar-se entre edificações com recuos diferenciados, instalação de
painéis, tabuletas e out-doors deverá seguir 2 linha da construção commaiorrecuo;

e para os terrenos de esquina, existindo ou não edificações contíguas, comou semrecuos
diferenciados, a instalação deverá obedecer ao recuo de no mínimo 3,00 m (três metros)
referente a cada divisa.

d- para os terrenos muradosou cercados, os elementos de publicidade ou propaganda não
poderão ser afixados no muros ou fechamentos e deverão obedecer aos recuos esta-
betecidos nesta artigo.

ea altura máximanão poderá exceder
e não acimado suporte da base.

 

  00 m (cinco metros) a contardo nível doterreno
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Art. 129 - A licençapara colocação de elementos de publicidade cu
propaganda não implica no reconhecimento, por parte da Prefeitura no direitode uso oude
propriedade do terreno.

Art. 130 - Fica proibida a utilização de tapumes para instalação de
painéis e elementos de propaganda, exceto as devidas à informação da obra exigidas pelo Código
de Edificações, não contendo propaganda, mesmo dos elementos e materiais ou empresas
envolvidasna referida obra.

 

Art. 131 - As pessoas ou empresas responsáveis pela exibição da
publicidade deverão mantê-la em perfeito estado de conservação, bem como zelar pela limpeza
das áreas onde estejam instalades.

Art. 132 - Nos logradourospúblicos deverá ser proibida a colocação de
luminosos, tabuletas, painéis ou qualquer estrutura, objeto ou materiais ou composiçãodestinada
à propaganda e publicidade diverso dos permitidos e especificados neste Código.

Art. 133 - É proibida a colocação de anúncios de qualquer natureza ou
material quando:

1 - à sua natureza, provocar aglomerações prejudiciais ao trânsito públicos;
II - se constituírem em ofensa moral ou contiverem referências desprestígios a indivíduos,

estabelecimentos,instituições ou crenças;
II! - colocadosnos elementosde sinali:

para passageiros do transporte urbano;
IV - em monumentos públicos,estátuas, parques, praças, jardins ou empassagemdenível.

  
 

  

viária ou de iluminação pública ou abrigos

Art. 134 - É proibida a colocação de anúncios ou publicidadede qualquer
natureza nos muros ou muretas dosórgãospúblicos.

 

Art, 135 - Os anúncios ou letreiros deverão ser mantidos em perfeito
estado de conservação, funcionamento e segurança.

Art. 136 - É permitido, no perímetro urbano, o funcionamento e a
instalação de alto-falantes e de aparelhos ou equipamentos similares de reprodução sonora,
móveis ou íixos, com a autorização da autoridade municipal competente.

$1º - Emoportunidades excepcionais e critério de autoridade municipal
competente, será concedida licença especial para uso de alto-falantes e aparelhos ou
equipamentos similares, em caráter provisório e para atos expressamente especificados,
observadas as seguintes determinações:

1- Do horário:
- diariamente, de segundaà sexta, das08:30às 18:00, e aos sábadosdas 09:00 às 18:00 h.
- terminantementeproibidaaos domingos e feriados.

1 - Do local:
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- Não será permitido o uso de reprodução sonora volante ou fixas à um raio de no mínimo
200 m (duzentos metros) de distância de hospitais, escolas, Prefeitura, Câmara
Municipal, Fórum e velórios.  

III - Da amplitude:
- a altura máxima permitida à utilização dos aparelhos sonoros será de no máximo45 dB

(quarenta e cinco decibéis)

IV- Dapenalidade:
- Osfiscais de Postura da Prefeitura e a Secretaria de Obras e Planejamento, via de

reclamações exercerão o poder de polícia, inclusive o daproibição da atividade no caso
de transgressãodas especificações do presente Código.

V- Da avaliação:
- Para avaliação sonora deverão ser utilizados os critérios fixados pela ABNT na NBR -

10152 queestabelece os níveis de ruídopara conforto acústico em ambientes diversos.
máximo de som ou ruído permitido para veículos é de 85 dB (oitenta e cinco
) medidos na curva do aparelho à distância de 7,0 (sete) metros doveículo, ao

ar livre, engatado na primeira marcha;
- O nível máximo de som ou ruído permitido para a produção por pessoas ou por qualquer

tipo de aparelho sonoro, máquinas ou equipamentos é de 55 dB (cingienta e cinco
decibéis) das 7:00 às 19:00 hs, medidos na curva B e de 45 dB (quarenta e cinco
decibéis) das 7:00 às 19:00 hs medidos na curva A do aparelho, ambos à distância de
5,0 m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas do imóvel onde as instalações
estejamlocalizadas ou do ponto de maior intensidade de ruídos produzidos no local de
sua geração.

 

  

  

 82º - Os infratores deste artigo deverão ter seus apareihos ou
ipamentos apreendidos e removidos, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades,

avistas em Lei.

  

CAPÍTULO VI
DAS DIVERSÕES PÚBLICAS

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 137 - Ficam condicionados à licença prévia por parte do órgão
responsávelda Prefeitura Municipal, após requerimento do interessado e pagamento das taxas
devidas estipuladas pela Secretaria da Fazenda Municipal, a localização e o funcionamento:

1 - de pavilhões ou feiras;
1 - de circo, parque de diversões,teatro de arena e similares;
HH - qualquer outro evento de divertimento público de caráter temporário.

$1º - A licença para funcionamento, válida por até 30 (trinta) dias,

podendo ser renovável mediante vistoria, somente poderá ser concedida, depois de atendidas as
seguintes exigências:
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a - certidão de aprovação para funcionamento, expedida pelo Corpo de Bombeiros;
b - perfeitas condições de higiene, estabilidade e segurança, constatadas pela vistoria da

Prefeitura;
c - em caso de renovação de licença, continuação da limpeza, higiene, segurança e sossego

público;
d - compromisso formal de limpeza total do terreno ocupado e de suas imediações,

inclusive a retirada de lixo, entulho, detritos ou demolição e/ou aterramento de
instalações sanitárias provisórias, sendo exigido por parte da Prefeitura a prestação de
caução, como garantia da execução destes serviços.

$2º - Os equipamentos e instalações somente poderão iniciar seu
funcionamento após vistoria da Prefeitura Municipal.

83º - Modificações na atuação ou implantação diferente da licenciada,
implicará na imediata suspensão ou cancelamento da licençadevida fornecida pela Prefeitura.

54º - A licença para locali
cedida após o atendimento às seguintes exigências:

 

ção é funcionamento somente poderá ser

a - num raio de 200,00 m (duzentos metros) não existir nenhum estabelecimento de saúde,
templo religioso, estabelecimento deensino ou repartição pública;

-peceber aprovação e liberação do órgão Municipal de Trânsito;

Art. 138 - Oslocais destinados às diversões públicas, fechados ou
abertos, deverão possuir obrigatoriamente, junto a cada acesso, e em local interno próximo à
circulaçãogeral, visivelmente, cartazes ou letreiros,indicando a lotação máxima fixada para seu
funcionamento.

Arm. 139 - As instalações, dos parques de diversões não poderão ser
alteradas, diminuídas ou acrescidas de novas unidades ou novos aparelhos, sem autorização
prévia da Prefeitura Municipal.

SEÇÃO
CLUBES RECREATIVOSE SALÕES DE FESTAS

Art. 140 - Os clubes recreativos ou salões de bailes deverão ser
organizados de formaa não incomodar a vizinhança, sendo proibido o funcionamento de clubes
recreativos ou salões de festas em edificações ondeexistam residências, excetuando-se os salões
de festa em locais específicose próprios de conjuntos residenciais e condomínios.

 

Art. 141 - Os salões de festas e os Clubes recreativos deverão

obrigatoriamente obedecer no que lhe for aplicável, as mesmas exigências pertinentes aos
cinemas, teatros e auditórios, referente às condições de segurança, higiene, comodidade e
conforto dos usuários em geral, não podendo de maneira alguma perturbar à vizinhança com sua
atividade.
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SEÇÃO UI .
CINEMAS, TEATROSE AUDITÓRIOS

Art. 142 - Os cinemas,teatros, auditórios ou estabelecimentos similares,

além do cumprimento às exigências especificadas no Código de Edificações do Município e nas
legislações específicas de incêndio e sanitárias, deverão ainda para o devido funcionamento,
manter:

  

 

1 pintura, externa e internaem boas condições;
11 - aparelhagem de renovação/refrigeração de ar em perfeito estado de funcionamento;
III - ambientes limpose asseados;
IV - ambientes sanitários limpos e desinfetados diariamente
V -cortinas, carpetes e tapetes limpos e em bom estado de conservação;
VI placasinstaladas em locais visíveis com os dizeres: “PROIBIDO FUMAR";
VII - bebedouros de água potável em n.º proporcional ao número de usuários em perfeito

funcionamento;
VIH - aparelhagem de som instalada para comunicação de emergência aos usuários;
IX - assentos convenientemente instalados de forma a não dificultaro livre trânsito das

pessoas;
X - indicação dos vãos de percurso a serem seguidos pelo público em geral quando da

saída, mediante o uso de setas, luminosas ou vermelhasvisíveis;
XI - portas de saída de emergência com indicação: "SAÍDA", impressa na cor vermelha,

Jegível à distância e luminosa quandose apagaremas luzes do ambiente destinado aos
espetáculos;

XII - portas de saída com abertura para o exterior no sentido escoamento do público;
XIII- saídas de emergência adequadamente sinalizadas;
XIV - extintores de incêndio segundo normalização especifica do Corpo de Bombeiros.

 

 

CAPÍTULO VII
DAS BANCASDE JORNAL E REVISTAS, PIT-DOGS E SIMILARES.

Art. 143 - É expressamente proibida a instalação de bancas de jornais e
revistas, pontos de táxi, pit-dogs ouequipamentos urbanos similares em áreas públicas, praças ou
parques sem a devida licença advinda de licitação pública conforme legislaçãovigente.

Parágrafo único — o poderpúblico não poderá fornecer licença para os
equipamentos de que trata esta lei em áreas de rótulas, rotatórias, ilhas ou quaisquer elementos
do sistemaviário da malha urbana, nem em áreas de preservação permanente ou reservalegal,
públicas ou particulares.

 

Art. 144 - A localização e o funcionamento de bancas de jornais e

revistas, pit-dogs, quiosques e similares em logradouros públicos, dependem de prévia
autorização de uso do local, expedida pela Secretaria responsável:

81%. As autorizações de uso de logradouro público serão sempre
expedidas a título precário e em nome do requerente vencedorda licitação pública, podendo o
órgão próprio da Prefeitura, a qualquer tempo, revogá-las e determinar a remoção do
equipamento se o mesmonão for mantido dentrodas especificações destalei. ;
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$2º. A Prefeitura poderá também, com o objetivo de reforma,
revitalização ou alteração urbana, cancelar e remover os equipamentos de que trata esta lei,
desde que seus responsáveis sejam notificados com antecedência mínima de 15 (quinze)dias
corridos.

53º. Quando se tratar de área de lazer com projeto especial de
urbanização ou reurbanização, a autorização será liberada de acordo com O estabelecido no
respectivoprojeto.

$ 4º — Depois de feita a licitação para a concessão do ponto
permissionário para os itens deste artigo, caberá à Secretaria da Fazenda Municipal calcular o
valor mensal ou anual que os mesmosdeverão recolher aos cofres municipais.

 

55º - Fica terminantemente proibido a locação, alugueloucessão de
comodato à qualquer outra pessoa que não constante dalicitação. A verificação de qualquer
destas infrações importa no cancelamento automático da concessão ao permissionário e a
abertura de umnovo processo licitatório.

Art. 145- A autorização de que trata o artigo anterior dependerá do
atendimento dosseguintes critério:

1- parecer favorável do departamento de planejamento urbano municipal;
11 - nãolocalizar a unidade há menos de 10,00 m(dez metros) dasesquinas, medidos do

onto de concordância da reta com a curva do meio fio;
III não ocupar nenhuma área da calçada com área construída, dando passagem aos

pedestres em uma faixa mínimade 2,00 m (dois metros);
IV não localizar num raio de 500,00 m(quinhentos metros) de distância de uma unidade

a outra congênere;
V — obedecer modelo constante da licitação, onde a alteração, acréscimo ou mudança do

projeto implica em cancelamento automático da concessão.
VI - estar em perfeitas condições de uso;
VII = quando o requerente se comprometer à:

a) a não comercializar mercadoria estranha ao seu ramo deatividade, mormente bebidas

alcoólicas, sob pena de apreensão e remoção imediata do seu equipamento e
cancelamento da licença;

b) a remover seus equipamentos do logradouro público, quando solicitado pelo órgão
próprio da Prefeitura, que poderá fazê-lo na hipótese de ser desatendido dentro do prazo
estabelecido;

c) iniciar a atividade dentro de 30 (trinta) dias, a contar da expedição da autorização de
funcionamento sob pena de cancelamento imediato da autorização.

 

Art. 146 - A autorização para funcionamento de banca de jornais e
revistas, pit-dog, quiosques e similares deverá ser renovada, anualmente, mediante apresentação
da autorização expedida no exercício anterior.

Art. 147 - Os responsáveis licenciadosdas ban
similares são obrigados a:

 

de jornais, pit-dogs e

 

 a 40 do 54
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1 - manter 0 equipamento embom estado de conservaçãoe limpeza;
11 tratar o público com urbanidade;
HI - conservar em boas condições de asseio a área utilizada e seu entorno;

IV trajarem-se convenientemente as pessoasencarregadasdo atendimento ao público;
V = não instalar ou permitir que se instalem toldos, nem ocupar logradouro ou partedele

com mesase cadeiras além da áreada cobertura do modelo aprovado e não se localizar
num raio menor de 500,00 m (quinhentos) de distância de outra unidade do mesmo
gênero.

Art. 148 — A renovação da licença para funcionamentodos equipamentos
deque trata esta lei não poderá ser automática e deverá ser precedida por umavistoria, com o
parecer respectivo dado porfiscais de Posturas, legalmente habilitados,

$ 1º. - Sendo identificado pontosa serem corrigidos, o permissionário
será ser notificado, quanto ao prazo e correção ser feita. Não sendo feita a correção noprazo
assinalado, o permissionário será notificado do cancelamento de sua atividade. Neste caso, o
responsável deverá promover a remoçãode seus equipamentos no prazo máximo de 15 (quinze)
partir do vencimento da licença antes concedida, procedendo-se a uma nova licitação para o
local indicado.

$ 2º. - As bancas de jomais e revistas, pit-dogs e similares não
autorizados à funcionar serão apreendidas e removidas, sem prejuizo da aplicação de outras
penalidades cabíveis.

 

CAPÍTULO VII
'S COMERCIAIS, OFICINAS, ESTACIONAMENTOSE

GUARDADE VEÍCULOS

 

DAS GARAGEN

Art. 149 - As garagens comerciais, estacionamentos e estabelecimentos
de guarda de veículos somente poderão funcionar após licença do órgão próprio da Prefeitura
Municipal, podendo suas atividades ser exercidas isolada ou conjuntamente, conforme constar da
respectiva licença, não se admitindo prestação de outros serviços além dos especificados, e
desde que:

a - não possuam portões com folhas abrindo para o exterior quando construídas sobre o
alinhamento do logradouro públicos;

b- possuam abrigospara veículos;
c - mantenham-se em perfeito estadode asseio e conservação.
d — é terminantemente proibido manter os veículos que estejam a venda, estacionados

sobre calçadas e ou logradourospúblicos.

$1º - Conceitua-se garagem comercial, o empreendimento que se
dediquem à comercialização de veículos.

$2º - Nos locais especificado neste artigo não será tolerada a reprodução
de sons excessivosque venham a perturbar o sossego público.
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83º - Nasoficinas, os serviços de lavagem e de lubrificação somente
serão permitidos em ambientes apropriados, segundo especificações do Código de Edificações
Municipal.

$4º - Asedificações de quetrata este Capítulo deverão possuir entradase
saídas identificadas pela sinalização, em locais de fácil visibilidade, mediantesdispositivos que
possuam sinalização com luzesintermitentes nacor amarela.

55º - As edificações de que trata este Capítulo deverão conservar as
calçadas inalteradas até a uma distância mínima de 5,0 mpara cada lado a contar do vértice do
encontro dasvias.

56º — As edificações de quetrata este artigo deverão se adequaràs
especificações da Lei de Uso de Solo e Zoneamento referente aos acessos e vagas de
estacionamento.

CAPÍTULOIX
DAS OFICINAS DE CONSERTOSDE VEÍCULOS

Art. 150 - O funcionamento bem como a localização das oficinas de

consertos de veículos somente será permitidas quando:

a - se situarem em locais permitidospela Lei de Zoneamento Urbano e Usodo Solo;
b-- possuírem ambiente devidamente preparadas para a permanência e o reparo de veículos,

conformeespecificação do Código de Edificações;
c — quando atividadefor de pintura e lanternagem, deverão possuir ambiente específicos

e adequados para execução dos serviços;
d - possuírem depósito temporário para o depósito de sucatas;
e - se estiverem situadas no alinhamento do terreno, não deverão possuir portões abrindo

para o exterior;
f - encontrar-se em perfeito estado de limpeza e conservação;
g - observarem asdisposiçõespertinentesà conservação do sossego público,

  

$1º - É terminantemente proibida a utilização dos logradouros públicos
para consertos de veículos ou para à permanência dos que devam ser ou quejá tenham sido
reparados. O não cumprimento das especificações deste artigo sujeitará o infrator as medidas
judiciais ou extrajudiciais cabíveis, independentemente das multas pecuniárias, à remoção dos
veículos e até a suspensão ou cassação da licença para funcionamento, após notificação do
infrator, que poderá ter o prazo de 24 h (vinte e quatro horas) para a correção dairregularidade.

  
  

82º - As edificações de quetrataeste Capítulo deverão possuir entradas e
saídas identificadas pela sinalização, em locais de fácil visibilidade, mediantes dispositivos que
possuam sinalização com luzes intermitentes na cor amarela

53º - As edificações de quetrata este Capítulo deverão conservar as
calçadasinalteradasaté a umadistância mínima de 5,0 m para cada ladoa contardo vértice do
encontro das vias.
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CAPÍTULO X

DAS OLARIAS, PEDREIRASE DAS EXTRAÇÕESDE AREIA,

Art. 151 - A exploraçãodas pedreiras, extração de areias e atividades das
olarias, dependerão de autorização da Prefeitura Municipal, observando-se a legislação em vigor
referente ao Meio Ambiente.

$1º - A autorização de que trata este artigo é pessoal, intransferível e
deverá sempre ser concedidaa título precário no prazo de no máximo 01 (um) ano.

82º - A documentação referente ao requerimento de funcionamento
deverá seguir os procedentes dos órgãos próprios responsáveis da Prefeitura Municipal, e &
autorização somente poderá ser concedida após o pagamento das taxas devidas.

83º - A renovação da autorização dependerá de novo requerimento ao
órgão municipal competente e após verificação da normalização no cumprimento das
especificações desta Lei e da legislação referente ao Meio Ambiente.

54º - Não poderão ser concedidas autorizações para localização e
funcionamento das atividades de que trata este artigo nas proximidades de edificações ou de
passagens de veículos ou pedestres num raio de no mínimo 500,00 m (quinhentos metros), e
ainda quando:

a - situadas a menos de 250,00 m (duzentos e cingenta metros) a montante ou a jusante de
pontes na área municipal;

b- houver possibilidade de comprometimento do leito ou das margens dos cursos d'águ:
e- formarlodaçais ou estanqueamento de águas;
d- vier a causar dano ou perigo à estabilidade de pontes, muros de contenção ou qualquer

obra construída sobre o leito ou às margens dos cursos d'águas;

 

85º - Caso a atividade especificada neste artigo vier a formar poças ou
depósitos de água estagnada o proprietário ou responsável deverá ser obrigado a executar as
obras de escoamento de forma a manter convenientemente drenado e limpo o local.

56º - A qualquer tempo, o órgão municipal competente poderá
determinar ao proprietário ou responsável a execução de obras ou serviços necessários à
melhoria das condições de estabilidade, salubridadee/ou segurança de pessoas ou bens, bem
comopoderá a cassar oususpender a licença de funcionamento e locação se constatada mediante
vistoria, infração a este Código.

Art. 152 - Os proprietários ou responsáveis por estas atividades são
obrigados a evitar, durante o transporte de seus respectivos materiais, o derramede parte deles
nasvias e logradouros públicos, bem como a remover os detritos eventuais, caso falhemas
medidas preventivas obrigatoriamente adotadas.

  

  

produtos como areias,
áreas permitidas
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1 — garantir quea atividade não comprometaosvizinhos
2 — não comprometer o tráfego ou a higiene das vias públicas;
3 — adequar suas instalações aos acessose guarda de veículos pesados.

CAPÍTULOXI
DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

 

Art. 153 - O armazenamento e o comércio de produt
explosivos e ou GLPs, somente serão permitidos mediante licença relativa à localização e
funcionamento da parte da Prefeitura Municipal, além de atender, obrigatoriamente, as
exigências referentes à segurança, ao Zoneamento e o Uso do Solo Urbano, e observando-se a
normalização pertinente nas esferas federal e estadual.

$ 1º - Noslocais destinados ao comércio e a armazenagem de produtos
inflamáveis e/ou explosivos deverá ser obrigatória à instalação de uma placa com osdizeres:
"INFLAMÁVEIS"e/ou "EXPLOSIVOS", "É PROIBIDO FUMAR" e "MANTENHA O FOGO
À DISTÂNCIA", afixada em local defácil visibilidade do público em geral.

8 2º - Em todas as edificações destinadasao comércio e/ou armazenagem
de produtos inflamáveis e explosivos bem como nos postos de combustíveis, deverá ser
obrigatória à instalação de elementos de combate a incêndios, conforme normas específica do
Corpode Bombeiros.

 

$3º - É absolutamenteproibidoo depósito ou a conservação de materiais
ou produtos inflamáveis e/ou explosivos nas vias e logradouros públicos, ainda que
temporariamente. Os infratores sujeitarão a ter seus materiais apreendidos, independente de
notificação prévia e sem o prejuízo daaplicação de outras penalidades previstas em Lei, além de
multa pecuniária ao responsável ou proprietário.

  

$ 4º - Conforme exigência do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Goiás, o portão de acesso de veículos e pedestres quando houver necessidade de possuir abertura
para fora, este não poderá abrir sobre o passeio público devendo estar recuadopara dentro do
lote.

 

 Ar. 154 - É proibido, sob pena de multa pecuniári
responsabilidadecriminal cabível ao caso:

ia, além da

 1 - soltar balões incandescentes, fogos de artifícios, bombas ou outros fogos perigosos, bem
como acender fogueiras sobre os logradouros ouvias públicas;

1 atilizar, sem justo motivo, armas de fogo dentro do perímetro urbano;
1 - acender fogos sem à devida colocação de sinais visíveis de advertência aostranseuntes

ou passantes.

 

Art. 155 - Os postos de serviços automobilísticos ou abastecimento de
combustíveis deverão obrigatoriamente, além de cumprir os dispositivos do Códig
Edificações e Lei de Uso de Solo que lhes £
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1 - manter os ambientes em adequadas condições de limpeza e as instalações emperfeito
estado de funcionamento;

1! - possuir calçadas e outros pisos de acesso ao público, impermeável, laváveis e em
perfeito estado de conservação, livres de detritos, veículos inoperantes ou qualquer
outro objeto estranha ao ramode atividade;

1H- possuir equipamento e ambiente para calibragem de pneus emperfeitas condições de
funcionamento e em local de fácil acesso aos usuários;

Iv - se possuírem serviços de lavagem e lubrificação, deverão ter ambiente
convenientemente preparados, sendo obrigatória instalações adequadas destinadas a im-
pedir o acúmulo d'água, resíduos ou detritos, bem como o escoamento para a rede de
drenagem de águas pluviais, e de maneira e evitara dispersão de substâncias químicas
para o entorno imediato ouvizinhança e outras seções da edificação, bem como sua
propagaçãona atmosfera.

 

Art. 156 - Os proprietários ou responsável pelas edificações de que trata
este Capítulo sujeitar-se-ão a ter suas licenças revogadas ficando impedidas de exercer suas
atividades, caso se verifique o descumprimento de qualquer das disposições do presente Código,
sem o prejuízo da aplicação de outras penalidades e multa pecuniária previstas em Lei, além da
obrigatoriedade de corrigir a irregularidade ou indisposição emprazo próprio a ser estabelecido
na notificação.

TÍTULO IV
e PROCEDIMENTOSFISCAIS

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 157 - A fiscalização dosdispositivos deste Código de Posturas será
exercida pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, devendo o servidor municipal
incumbido desta atividade ter livre acesso aos locais. Para tanto, deverá ser mantido no local da
atividadetoda a documentação que comprove a regularidadeda atividade referente à edificação
sob pena de autuaçãonos ternos destaLei e legislação pertinente.

 

$ 1º - No casode desacato ou resistência no exercício de suas funções de

fiscalização, os agentes responsáveis deverão comunicar o fato aos seus superiores, que poderão,
conforme o caso,requisitar apoio policial devido.

 

$ 2º - O cumprimento da exigência que deu causa à infração não
desobriga o proprietário ou responsável a atender as formalidades legais e fiscais necessárias à
regularização da obra ou serviço, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

 

 Art. 158 - Asvistorias necessárias, exigidas neste Código, deverão ser
realizadas peio órgão responsável da Prefeitura, conformecadacaso, através de seus respectivos
funcionários, sendo realizados nos seguintes casos:

1 .- antes do início daatividade do estabelecimento comerci

serviços ou similares;

 

|, industrial ou de prestação de
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11 - quandoocorrer perturbação do sossego ou da ordem pública por motivos de qualquer
natureza;

It - quando o órgão competente da Prefeitura julgar necessário de modo a garantir
efetivamente o cumprimento das disposições desta Lei e resguardar o interesse público.

 

Art. 159 - As vistorias deverão ser concluídas, inclusive com a
elaboração do respectivo laudo definitivo, em até 03 (três) dias úteis a contar da data em que foi
determinada, exceto nos casos de excepcional complexidade, podendo, nestes casos, ser
prorrogadopor quem determinara diligência ou vistoria.

81º - Asvistorias deverão ser realizadas na presença dos interessados ou
seus representantes, em data € horário previamente determinado, sendo que a não presença dos
responsáveis ou seus representantes não invalida ou torna nulo o ato.

82º - As vistorias deverão abranger todos os pontos de interesse de
acordo com & natureza do locale a daatividade a ser vistoriada mediante formulário próprio a
ser fornecido pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.

Art. 160 - Entende-se comoinfração, para osefeitos desta Lei, qualquer
ação ou omissão que signifique não observância de especificações constantes neste Código,
sendo responsável pela infração quem lhe deu causa ou tiver concorrido para sua ocorrência.

' CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES

Art. 161 - Qualquer infração às normas especificadas neste Código
sujeitará o infrator às penalidades cabíveis, previstas em Lei, sendo o proprietário ou responsável
notificado a promovera execução das medidas necessárias à solução da irregularidade, em prazo
estipuladoespecificamente para cadacaso, devendo a Prefeitura ao fim do prazo estabelecido,
vistoriar o locala fim de constatar o cumprimento daLei.

81º - O não cumprimento da notificação ou intimação para a
regularizaçãonecessária implicará em responsabilidade exclusiva do intimado, eximindo-se a
Prefeitura de eventuais danos decorrentes de possível sinistro.

  

$ 2º - Sendo caso de apreensão ou remoção de mercadorias ou bens, o
respectivo auto de infração deverá consignar a devida providência cautelar adotada.

$3º- A lavratura do auto de infração não depende de testemunhas, sendo
o funcionário responsável pela veracidade das informações nele consignadas.

$4º- A assinatura do infrator não se constitui em formalidade essencial
à validade do auto de infração.  

  

  

 

so suspensivo, no prazo
ficação, à autoridade superior do

do valor da multa cabível, devidamente
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Art. 163 - As interdições ou embargos somente serão suspensos após o
total cumprimento das exigências especificadas em Lei e, em caso de recurso ou defesa
suspensiva, deverão ser mantidas até o julgamento ou parecer definitivo do caso.

 

Art. 164 - Descumpridasas exigências no prazo estabelecido para sua
correção, o autuante deverá interditar o estabelecimento ou embargar a obra; podendo a
Prefeitura, se for o caso, requisitar força policial de modo a assegurar o cumprimento do
embargo.

Art. 165 - Conceituar-se-á como remoção ou apreensão a retirada do
local onde se encontre, de animais, bens, mercadorias ou materiais em situação conflitante com

as disposições desta Lei ou que constituam prova material de infração, devendo à Prefeitura
Municipal providenciar sua remoção ou apreensão conforme o caso, para local específico.

$ 1º - A devolução de materiais, bens ou mercadorias apreendidas
somente será feita depois de quitada ou depositadas as quantias devidas e indenizadas as
despesas realizadas com a remoção ou transporte, depósito e outras, bem como das multas
pecuniárias devidas e a apresentação de documento fiscal que comprove a origem e licitude da
mercadoria.

 

$ 2º - Exceto nos casos disciplinados diversamente nesta Lei, os bens,
materiais ou mercadorias não perecíveis, não resgatados ematé 05 (cinco) dias a contar da data
de apreensão, deverão ser vendidas em leilão público, realizado emlocal, dia e hora designados
norespectivoedital, publicado pela imprensa comprazode 03 (três) dias.

53º - O quantitativo apurado no leilão será recolhido aos cofres públicos
para o pagamento das despesas efetuadas com a apreensão, remoção transporte e manutenção,
conforme o caso. As multas, outras obrigações financeiras, inclusive os valores devidos que
excederem às quantias depositadas, não pagas no prazo estabelecido, serão inscritas na dívida
ativa, segundo a Lei.

Art.166 - No momento da remoção ou da apreensão será lavrado o termo
próprio contendo a descrição precisa dos bens, materiais ou mercadorias a que se refira, a
indicação de onde serão depositados, outros dados necessários, ficando uma das vias com o
proprietário ou responsável.

8 1º - Além dos casos já especificados deverá haver perda total dos bens
ou mercadorias relativas a entorpecentes, nocivas à saúde ou produto de vendailegal de qualquer
natureza.

$ 2º - A apreensão ou remoção não implica em desobrigação do
pagamento das multas pecuniárias cabíveis.
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CAPÍTULO HI
DOS EMBARGOS,DA INTERDIÇÃO, DA SUSPENSÃO OU.

CASSAÇÃODA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

 

Art. 167 - A interdição de estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços e similares bem comoo embargo extrajudicial de construção civil ou de
outras obras realizadas sobre asvias, logradouros ou áreas públicas, será sempre precedidos de
notificação e doauto de infração, assim comopelo decurso deprazo estabelecido para o cum-
primento das exigências da Lei, se for o caso, devendoser efetivadapara as seguintessituações.

1-INTERDIÇÃO:

a - permanentemente quando sem a autorização devida de instalar em áreapública;
b - temporariamente até a regularização da situação quando sema autorização devida se

talar em área particular;
e - por períodode 01 (um) a 30 (trinta) dias, emfunção da gravidadeda infração, com a

correspondente suspensão da licença para localização e funcionamento quando violadas
as normasrelativas à higiene, sossego ou segurança pública, reincidentemente;

d - permanente, com imediata cassação da licença, quando não obedecidas às exigências
desta Lei, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

 

H=:

 

(BRAGO EXTRAJUDICIAL/ADMINISTRATIV.

 

a - será aplicado emcaráter permanente, comunicando-se imediatamente à Procuradoria
Geral do Município para efeito de ser requerida a sua ratificação judicial conforme o
caso. Durante a vigência do embargo,só será permitida a execução de obras e serviços
indispensáveis à correção das infrações, cabendo à Prefeitura, se necessário, para
assegurar a paralisação da obra ou serviço ou atividade embargada, requisitar força
policial, na forma da Lei.

 

  $ 1º - Caso o responsável não fizer a demolição, remoção ou restauração
aoestado anterior segundoexigências da Lei, ou qualqueroutro serviçosnecessários à correção
da infração notificada, a Prefeitura poderá executar os serviços, cobrando do infrator, alémdas
multas devidas, as quantias despendidas, acrescidas de 20% (vinte por cento).

   

52º - A defesa do infrator não poderá se constituir em causa impeditiva à
interdição ou ao embargo.

$ 3º - Emcaso de desrespeito ao embargo administrativo deverá ser
providenciado o competente mandadojudicial

$ 4º- Ao embargo caberá um único recurso com efeito suspensivo, no
prazo de no máximo 48 h (quarenta e oito horas) a contar da data da notificação, à autoridade

superior do órgão técnico da Prefeitura Municipal, mediante prévio depósito do valor da multa
cabível. Este recurso deverá ser entregue ao órgão técnico da Prefeitura Municipal devidamente
assinado pelo proprietário ou responsável interessado.
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Art. 168 - Se a notificação prévia quando exigida, for considerada
procedente pelo fiscal, deverá ser aplicada multa pecuniária correspondente à cada infração
estipulada neste Código.

$ 1º - As penalidades ou multas pecuniárias referidas nesta lei não
desobrigam o infrator a reparar os danos resultantes da infração.

$ 2” - Não são passíveis das penas deste Código os incapazes na forma
da Leie os que forem coagidos a cometerem asações.

$ 3" - Se a infração for cometida por alguma pessoa caracterizada no
parágrafo anterior, as penas recairão sobre os pais,tutores ou responsáveis.

Art. 169 - As multas impostas, bem como os respectivos prazos para a
regularizaçãoda infração, deverão ser aplicadas mediante a seguinte tabela:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      
 

 

 

TEM TaRFicO [RS PRAZO FARA)

INFRAÇÃO | aiorasNO
1 |Prejudicar a higienedas viaspúblicas a 500,00 Imediato
2 [Limpeza e conservação dos Passeios fronteiriços 4º 500,00 [48

em lotesurbanos de áreas asfaltadas
3 [No que conceme às edificações, demolições ou|*º. 500,00 [Imediato

reformas, fica terminantemente proibido
4” [Nas operações de carga e descarga fica 0/6º. 500,00 [12

proprietário obrigado a manter limpo o trecho
afetado

5 [Nenhumaedificação na área urbana poderá ser [7º. 100000 [48
Habitada sem que disponha das instalações de
água, energia ou instalação sanitária

6 [Águas estagnadas em terrenos ouedificações [8º 500,00 [24
7 [Existência de terrenos baldios, pantanosos ou 500,00 [48

servindo de depósito de lixo e entulho
8 [Edificações insalubres IOF [500,00 [as
9 |É proibido a qualquer pessoas nas habitações ou| 12. 250,00 |48

em estabelecimentos localizados em edificações |
de uso coletivo |

[10 [Em toca edificação de uso coletivo é obrigatória a 13. 125,00 [imediato
| Icolocação de recipiente para lixo ou pontas de
| Icigarros nos locais de estar, espera corredores e

demais lugares de uso comum
1 [Ligar esgotos em galerias pluviais 14: 30000 8 |
12 Os reservatórios água potável nas edificações 15. 200,00 |24    
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As edificações de habitação ou uso coletivo
deverão dispor de recipientes para
armazenamento provisório de lixo

250,00 imediato

 

14 É proibida a produção, exposição é ou venda de
gêneros alimentícios deteriorados, falsificados ou
adulterados

1.500,00 imediato

 

15 Os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e
similares deverão

250,00 imediato

 

16 As edificações destinadasa prestação deserviços!
de saúde deverão atender no mínimo

19 500,00 E
 

17 Todas as Edificações que possuam acesso ao
público em geral deverão possuir adaptações para
portadores de necessidades especiais.

20 1.000,00 48

 

18 Para edificaçõese instalações localizadas na Zona
Rural deverão ser observados no mínimo   

21/22 500,00 imediato

 

19 Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem
autorizaçãoda Secretaria do Meio Ambiente |

 

23. 2.000,0 [as
 

20 Os proprietários ou inquilinos ou usuários /25/26/27/| 600,00
responsáveis pelos terrenos não edificados)
localizados nas áreas urbanas ou de expansão
urbanajá parcelada, são obrigados a mantê-los
limpos e isentos de quaisquer materiais ou|
substâncias prejudiciais à saúde da coletividade

  

28
E

 

2 Construção de fossas sépticas nas calçadas ou 9)
vias públicas

1.500,00 as
 

2 Não acondicionamento ou o acondicionamento |
inadequado de lixo l

400,00 Imediato

 

23 Comercialização de produtos  alimentcios|
adulterados ou deteriorados

35, 1500,00

 % É proibido perturbar o sossego c o bem estar
público

37/39/40 1.500,00
 

25 Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras

nos logradouros públicos! queimar fogos de
artifício

 

e/1.500,00

 

26 Fumar emlocais proibidos

 

250,00
 

27 É proibido o conserto de veículos de qualquer
espécie e sob qualquerpretexto nos logradouros.
públicos, nem sua lavagem

500,00

 

28 Queimarlixo na zona urbana 43º, 500,00
 

29 Utilização de logradouros públicos para depósitos |
de mercadorias ou bens de qualquernatureza

44”, 1500,00

 

30 Estacionamento de veículos em passeios ou
elementos das vias públicas.

45, 750,00

 

31 Pernoite de veículos em elementos das vias
públicas |

46. 1.000,00

 

32 Realização de divertimentos públicos sem a/47./50/52 1500,00  autorização   
Imediato
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[83 [interdição das viaspúblicas 48. 500,00 [imediato |
[347 Em todos os locais onde se realizam competições |51 250,00

esportivas ou espetáculos públicos de qualquer |
natureza, é proibido, por ocasião destes, o porte | |
de garrafas, latas, mastros ou qualquer outro
objeto ou material que possa causar danosfísicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a tergeiros,
35 |Danificação de vias públicas EA 600,00 [24
36 Rebaixamento inadequado de meio fio 54. 1.000,00 [48
37 [Instalação não autorizada de propagandas e ou[55. 1.500,00 [i2

similares em logradouro públicos |
38 |Pichamento de bens ou equipamentos públicos 56/59 [50000 [IZ |
39 Ausência de calçadas [57. [600,00 Tas
40 Invasãode logradouro público 58 1.500,00 [24
41” |Danificar, cortar, remover, instalar cabos ou fios [61/62 [500,00 [Imediato

de qualquer unidade da arborização ou jardins por
públicos unidade

42 [Ocupação desordenada de passeios, praças ou|64/65/667[800,00 [Imediata
logradourospúblicos A |

43 [Edificações não conservadas ou em ruína 68/69/T0. | 1.500,00 [10 dias |
44 |Nasedificações de uso coletivo onde existem 71 [250,00 [imediato |

elevadores
45 [Os estabelecimentos comerciais cujas|72 1.000,00 [24

mercadorias ou outros bens puderem ser
conservados e mantidos em estocagem a céu
aberto, deverão no mínimo
 

 

  
 

 

 

 

46 /A instalação de vitrines desde que não ocupe 73 250,00 [Imediato
logradouro público |

47 Instalaçãoprejudicial de toldos ouestores 7AJTSIT6 [400,00 [24
48 Inexistência de muros divisórios e calçada Tim |25,00ml [48

(muro)
30,00/ml
(calçada)

49 [Não colocação de equipamentos de combate de| 79º, 500,00 [24
incêndio | É

50. Permanência de animais em logradourospúblicos 80º. 5060 [Imediato |
e Conduzir cães sem uso de focinheira e| | |
enforcador

51. Criação de animaisnaárea urbana [817 150per 24
| 82/83/84| copia
85/86.

52 proibida a instalação de vendedores ambulantes [97 [25000 imediato
nos cemitérios a um distancia mínima de 10,00m
do portão de acesso.
 

53 [Colocação de numeração predial semcerificado [100 [250,00 [24
54” Abertura de asfaito/ escavação não autorizada em 03º. Imediato

vias públicas. |
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55 TOs proprietários ou inquilinos dos imóveis na 104 750,00 [24
área urbana são obrigados a remover todos os
entulhose lixosde todas as espécies oriundosde
limpeza interna do imóvel

56. Danificação de estradas vicinais 105. [150000 [24
57 |Permanência de materiais, bens ou entulhos em/3/5  e/500,00 Imediato

vias públicase calçadas 106º.
58 [Preparação de argamassas em vias públicas | E
59 |Floreiras invadindo calçadas | 24
60 |Danificar elementos da sinalizaçãoviária 107. [500,00 [Imediato
61 [Ausência de urbanidade nos serviços de/I08. [1.500,0 [Imediato

transporte coletivo |
62 Funcionamento de estabelecimentos comerciais, [1097 [1.500,00 [05 dias

industriais, prestacionais ou similares sem licença | 110

63 Funcionamento de estabelecimentos comerciais, Ill [1.000,00 [Imediato
industriais, prestacionais em horários não 112
permitidos |

64 [Não cumprimento da escala de plantão das[113º. 1500,00 Imediato
farmácias e drogarias.

65 Estabelecimento múltiplos tia 250,00 [Imediato
66 [Uso de instrumentos de pesar ou medirli5%  [1.50060 [24

adulterados |
67 Funcionamento de ambulantes não autorizados ou [ló a/500,00 Imediato

inadequadamente 124
68 [Instalação de publicidade e propaganda não|125 [1.500,00 [I2

|autorizada e Exploração abusiva de publicidade 135 |
lou propaganda |

69 | Funcionamento abusivo de instrumentos sonoros/[ 136. 1.200,00 Imediato
auto falantes e publicidades |

70 [Funcionamento de diversões públicas não[1377 [1.500,00
autorizadas 138/

139 .
71 Funcionamento abusivo de clubes recreativos e[I40/  [3.000,0

salões de festas 1417
[142

72 [instalação não autorizada de bancas de jornal [143 a[1500,0 [24
revistas, pit-dogs e similares e funcionamento| 147 |
abusivo

73 |Instalação não autorizada de garagens//149%. [1.200,0
estacionamentoe guarda de veículos

74 [Instalação não autorizada de oficinas de consertos| 150 1.200,00
de veículos e funcionamentoabusivo

[75 [Exploração não autorizada ou abusiva de[i517 [3.000,00 |24
pedreiras, areias ou olarias e comércio de|152
materiais de construção “in natura”   
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76 |Funcionamento não autorizado ou abusivo defis3 [300000 [24 .
comércio de inflamáveis ou explosivos,postos de 156. | |

= | |serviços automobilísticos ou abastecimento de
combustíveis. |
 

77 |Livre acesso de fiscal e manter a documentação| 157. 3000,00 |24

necessária que comprove a regularidade da
atividade   

  

  
 

devido, serão inscritas nadívidaativa, sendo executadas judicialmente conformea Lei.
q : 8 1º - As multas pecuniárias de que trata este artigo, não pagas no tempo

o 5 2º — Para as penalidades com prazos de regularização imediata, fica
dispensada a notificação prévia, podendoser aplicado imediatamente o auto de infração, com a
respectiva multa correspondente.

Art. 170 - A cada nova infração da mesma natureza dentro de um período
de 12 (doze) meses, as multas deverão ser aplicadas em dobro.

Parágrafo Único - Entende-se infração da mesma natureza a relativa ao
mesmo item desta Lei, praticada pela mesmapessoa fisica ou jurídica após a condenação da
infraçãoanterior.

comprovada, lavrar auto de infração ou termo de apreensão sem atender aos requisitos legais, ou
que se omitir e deixar de lavrá-lo, descumprindo as exigências deste Código, submeter-se-á à
multa no valor correspondente âquele a que estaria sujeito o infrator, semo prejuízo de outras
penalidades cabíveis ao caso e definidas por normatização interna da Secretaria competente.

= Art. 171 - O funcionário municipal, que por má fé ou negligência

To Art. 172 - A pessoa física oujurídica em débito com a Fazenda
Municipal, ou com alvará delicença ou instalação ou cadastro suspenso não poderá celebrar

= contrato, venda ou prestação de serviço de qualquer natureza com o Município de Jataí, nem
= obter de qualquer órgão da municipalidade nenhuma documentação ouatos administrativos da
= mesma natureza.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 173 - Para a contagemdosprazos, em dias, para a realização dos
atos materiais deste Código, contar-se-á a partir do momento da notificação até que se complete
cada 24 h (vinte e quatro) horas, sendo contados em dias corridos, prorrogando-se para o
primeiro di útil os que vencerem aos sábados e domingos ou feriados.

 

Art. 174 - Osestabelecimentos, comerciais, industriais, de prestação de
serviço ou similares, qualquer que sejam suas atividades, incluindo-se os licenciados e
autorizadosanteriormente à vigência deste Código, terão o prazo de no máximo 180 (cento e
oitenta) dias a contar de sua aprovação para se enquadrarem às novas exigências estabelecidas
por Lei. ;
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“Art. 175 - O Poder Executivo poderá regulamentar este Código, com o
ralhá-lo, definir conceituações, competências ou atribuições de cada órgão ou setor
de responsável pelo perfeito cumprimento das disposições desta Lei.  

Art. 176- O Poder Executivo poderá publicar anualmente ou

iralmente cartilhas informativas pertinentes às normas de Posturas com o objetivo de
a divulgação e cumprimento.   

  

Art. 177 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Lei 2.805/07 e todas as disposições em contrário.

 

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 28 dias
junho de 2010.

 

dicees

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO

Prefeito Municipal

% Publicado pela Procuradoria Geral do Município, no Placar desta
Prefeitura, na data supra.

    
EDgoEM2a JUVERCI FELÍCIO VIEIRA

Procurador Geral
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