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A amara MlSOicipal. de B.i(l ~D'i'_O aprova e .·Pr~to Mqdpai ~ônà e pP.9Illitilga. i- $~~~ 
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At1!i~o: 2" - Bste Cédig0 iBsfíl'wi e disqipJina o 'oder de Polici.a Admfl;,i~.1iJj'tl~ 
matél:ias de Bigt~:ae, Sa.úde,.. ~lfJlÇa.1 Pt-eseniJ'~ ~ieí1t.at, CQ~t~~~ 
rW"lcionamento de ESfiabele0f~(i)S d.estinartl(!l$ ª ativMades ~oo&.l'nj~ : " 
bem como M Nlttmas 4:e M~amento la.ddioo entre o P{l'« p~r$, 
Munfçjpes. 
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~o 'j" •.• Compete4:P:i:e&in:tta:.unioipaJ deRie Novo e ,ualt ~t\ílf:aS.\f)~~j~,:~ 
,f~6l\. ~rir as dispQ$l~S iUfie Cê4igo~ atmvéa d.e SW'àfillt:ws ór~la~lf ..•• ~e~i-'çi 
"'-õà:er (te PoUaia Admini$rativa: Municipal.. • 

Artigo 4" - Toda .,essoa i}siea ou jul'idiea, em todo o território mwnioi,m .. ~. 
presexiç~ deste Código e obqllrS0 a Itcilitar. por t-Gdos os me1oi> .a :fi~ga~ . ft~ 
desempJp'frho das Stlas mnç6lj$. ' .' • 

~go S" .. : C~~$btlul m?J.(}i~ ~1i1I4~ âfl0 ~. (t).ª~~ j0.l0SR' 9ll n~'J ~~bn.Et g, :i~lltij\9.~ 
de&ta lei. . ' ' ... 

' . ..•. 
ArttgQ (/.- Será ~QJlSiderado ~Dr to.do aqu~l~ ~:a~ c~m.ater>. mafllà:ar> ~0jilst:l~alill 
álgu4m a p.rati<llfif' 1'llhçio 6# ai"t ClS 'encar1l~S-EJd0M' Q1e &@f' et,fmpn,r ~ª díi,1081~ 
q-liH~, ~endo ~1)}leoiat_o da lntif8()) deixarem de au~ar e ·~wr. 

Artigo 7" - me. são direnartlent~ 'lil$-veis por wt-a Lei: 
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I - Os incapazes na forma da le~ 

n - OB que forem comprovad~te coagidos a cometer a infração; 

Artigo 80 - Sempre que a maçi10 for prauoaéa por quaisquer dos ag~ntes a que se refere o 
Artigo anterior) a pena r.ooairá: 

I - sobre os pais ou responsáveis legais, q\lando menor; 

TI - sobre o curador ou pés soa. etija guarda estiver o louco; .. 
TIl ~ sobre aquele que uer causa à. contravenção forçada. 

Artigo 9" - A pena, aJérn,..de imp0T a obrigação de fazer ou desfàzer, sérá pecuniárla e consistirá 
em multa, observados os lill'lltes máximos estabelecidos nesta Lei. 

Arti$o 10" - As penaJidl!J.d.ef4 ptlcunlhias ou 0.10:. S011'1.el1tc trio efeito se observados os se}ll1i»tes 
dispositivos: 

1 - Toda infTaÇlto somente será notificada através do Auto de Tnfração , que também será. o 
instrumento hábil para imposiç1f.o de multas; 

li - A Auto de Infração será. lavrado por funcionário oredenciado pela. Prefeitura; 

III - No Auto de Infração de~lo constar, no mínimo: 

a) Dia, mês ano e horário da lavratura; 
b) Local da obralimóvel o.bjeto da infioação; 
c) DescriQão da infração e do di$positivo legal infrin9iiào; 
d) Nome do infrator" seu CFP (eu identidade) e seu endereço; 
e) Nome, lotação e cargo e assinatura de quem lavrou o ~.t!lo de Infração; 
f} Nome e assinatura de duaa testemunhas devidame1'lté docutnentadas. 

TV - O infrator deverá assinar Q Auto de Tnfração e, no caso de recusa por parte dElSte" tal fato 
deverá ser averbado no próprlo dooomeuto. 

Artigo Ir" - Na hip6tese de autuação decorrente de infração a esta Lei) observar-se-â o seguinte: 

I - O in:B:ator terá. 15 (quinze) dias para apresentar defesa, devendo ~ •. la em Fequerimento 
escritQ~ dirigido à Prefeitura; 

TI - Jufgada improcedente a defesa ou não sendo a mesma defesa .ap.resentada no pr~o previsto, 
será imposta a multa ao infrator. 

Artigo 12° .• O praz~ para recol~o das multas será deter:tnin.ado pelQ Executivo Muni., 
de acordo com o seg\linte: 

I - Não será inferior a 48 (quarenta e oito) horas; 

TI - Não Será superior a 15 (quinze) dias. 
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Artigo 13" - Em relaçâQ às ml1ll1aa sem observado o seguinte: 

I - Serão cumulativas; 

li - Não eximirão o iílfrator de sujeitar-se a outras obrigações e demais penalidades previstas em 
Lei; 

'>:r 

TIl - Terão seu valor determimê.o pelo Executivo Munioipal"" que levará em €lonta a gra'9'idade 
dos fatos que as originaram e os limites tUinimo e máximo estaBelecidos llest.a Lei. 

Artigo 14q - Toda reincidência. à mesma in:fta,mo ~ pratieada por uma mesma pes$O~ tlsie& ou 
jurldiea, no período de 1 (um) ano, seri. puaida com valores fixados em'dobro do valor da multa 
anterior. 

Artigo 15" - Ar. multas estarão sujeitas a: 

I - Atualização monetária e a jurO$ de mora à. razão de 1,0 % (Ulll vtrgula zero pOroetlto) ao :m.&. 
ou fra9l\o, quando não pagas nos prazos detenninf.\dos; 

TÍ - Atualizaçio.mom"tária. jUrQs de mora à razão de 1,0% (um vírgula zero poreento) ao mês, 
ou fração e inscrita em. Dívida Ativa, quatldo não pagas no mesmo exercieio em. que forem 
impostas o.U até no máximo 1S .(quinze) dias do exercício subsequente. com pru0 de 
reoolbimento fixado de aecmió" com o Artigo lz'" desta Lei, quando imposta após (:) dia 17 
(dezessete) de dezembrQ. 

Artigo 16" - Além de multas e de outrfl:S penalidades ou obri&a9ões previstas. em Lei) a iniaç«o 
pode resultar em apreenalo de beus o.U mercadorias ou interdição de estabelecimelltt)s~ quaado 
estes estiverem: 

I - perturbando a ordem, a moral e o sossego públicos; 

TI - o.bstruindo o livre trânsito de pessoas ou vfQÍca:los~ 

m - causando. danos à higitme de ~soas Ou à .saúde pública; 

IV - pondo em risco a segurança pública; 

v - prejudioando () meio ambiente; 

VI - poluindo. visualmente os locais púbUoos. 

Artigo 17° - Nos casos de apreensão de bens ou mercadorias: 

1 - a coisa apreendida será recolbida aos depósito. da Prefeitura; 

TI .- quando esta se realizar em locais afastados. a critério da Prefeitura; a ooisa apreendida será 
depositada em mãos de terceiro~ oU do próprio dettmtor, de acordo com as fonnalidades lepi$. 

Artigo 18" - A devolução da coisa apreemlida somente se d~á após: 
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I ...., pagamento de. ind.enização à 'refeitwa, em relação às despesas d.e apreenslo,. transport~ e 
-depósito; 

TI ..... pagamemo das multas que oouberem. 

Artigo 19b• No caso de não ser reclamada e retirada no prazo de 60 (sessenta) dias, a ooisa 
apreendida será: vendida: em basta. pública pela PrefeitUSá, sendo o valor apW'ado aplicado na 
indenização de multas e de~as de que trata o paRÍgraro anterior. 

Parágrafo Único - Após' a ven4~ etn hasta pública: da co~ apreendida e a respectiva ind~ção 
de multas e déspesas, caso haja saldo posítivo~ este será repassado ao Funt.:lo Municipal de 
Assistência Social. . 

Artigo 20° - O infrator às mSpl6sl.Çlões desta Lei, enquanto perdurarem os motivos que 
configuraram a iofraQão e enquanto nãO' proceder ee p3gameut(i) das tespectivas muitas, estará 
proibido de : 

I - Participar de Licitação junto à Prefeitura ou órgãO'S da administração direta ou indireta do 
Município; 

n - Receber créditos ou pagaznfWO$ da Prefeitura ou órgãos da administrayã.o direta e ín,Qh\_ 
dO' Munieipio; . 

.~ 

TIl - Contratar com a Pr~fcitura ou órgiQS da administração direta ou indireta dtl Ml;1ni6Ípi(i)~ 

TV - Obter certidões elou d'Qlara~õe8 junto à Pr,fuitura 01.1 0fgios da administr{l.çio direta ou 
indireta do Municipio; 

v - Obter quaisquer licenças relativas ao Poder de Polícia do Municipio. 

TÍTULOn 

Da BlgMm-e 

CAPiTuLo I 

Da Higiene Públiça 

Artigo 210 - Compete à Prefeitura, attavés de seus órgãos -e estruturas op.eracio:nais~ zelar pela 
higiene pública, abrangendo e&~ifUmente a limpeza e a higiene: 

T - Das vias e logradO'llros públi<los; 

TI - Das edificações particulares e coletivas; 

m - Dos terrenos; 

IV - Dos alimentos e da6 bet>idoo em geral; 
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v - Dos estabelecimentos comeroiais e de serviços; 

VI-Daâgua; 

Vil-Do ar. 

Artigo 22" .. A fiscalização in,speci,&nará.: 
"'I. 

I - R.otineiramente> de forma periódi~ todos os l~s passíveis de gerar algltm danG à hig:i~ 
pública; 

n - Atendendo solicitações de qlílaÍsquer pessoas? fisic,as ou juridicas, _públi(.,'1l;s ou particralruies.. 
em relação a locais espooifioos que, segundo estas, estejam colocando em risco a bigjeae púl11iea; 

m - Quando do cadastratncmto ou renovação de Alvarás de fimcionamento, junto à Prefeitura 
Munícjpa} dos estabe]~jmentol Cl3jfB atividades se enquadrem no Artig{) 21°, desta Lei; 

VI - Em regime especial: 

a} nos locais,. que por suas características ou dest1naçõesj apr_ntem situações de "BCO á 
à higiene pública; 

b) nos locais onde se verificaram infrações às disposições desta Le4 em rela~o à saúde púlillioa; 
.: ~ 

·c) De modo prévio,. em l(!)ca.is ·onde -estia programadas, atividades que mobiJ~m muItld:60s, 
com~ feiras, exposições, celebra~ esportivas, culturais, reUtiosas. 

Artigo 23" - A cada insp~io a Fiscalização elabonui um .relatório ciscunstanciado sobre as 
condições de higiene do looalins~onado. 

Artigo 24· - Verificada ~ situ,~ ql;le coloque em risco a higiene púbJic~ a Fisca.Uzaçio: 

I - Quando se tratar de· competência municipal: 

a) sugerirá medidas e proporá soluções, visando a eliminar a situa.-ção de risco à lliaiené pública; 
b) se não suficiente o dispE>stQ no Artigo anterlGr, exigirá que se tome pt"ovid'êncía{), que se ROO 

acatadas na· forma e no prazo deterrolnaoos, ocasionarão a imediata e automática. int«â.i9âo 
do local. 

TI - Quando se tratar de rompetinuia delegada: 

a) realizará os atos em deleg~07 que, após consignados em relatório, a ser f}ntão encamir'lhade 
ao delçgant~, jl,lnt~nte com o Auto de Inftação; 

lU - Quando não se tratar de cotnpetência municipal, encamimbará cópia do relatório cit-ano ao 
Artigo zt à autoridade Clompete~ estadual ou federal, ca.nforme o easo. 
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, 
CAPITULOU 

Da HiPlne das Vias e 'Logmd!!urns Públicas 

Artigo 25" - Entende-se por vias e logradouros públicos os espaços do t~trit6rio muni. 
destinados ao trânsito de veículos ped$tres, sendo irrelevante para sua caraet6J:'ização o fato de 
Se locaIú1a:rem na área urbana ou rural ou possuírem quaisquer Sé~S urbanos. 

Artigo 2(,0 - A construção de passtios fronteiriços aos im6vets urbanos de propriedade p~eulv 
será de responsabifidade do proprietário ou proprietários dos imóveis. 

A.rqgo 'li - A responmtbilidade pela limpeza das vias e JOITa.douros pírJbJioos será: 

I - Da Prefeitura ou de concessionária., quando .80 tratar de parques, jardins, pra.9ft8 e pistas de 
rolamento de vias e logradouros ptfl:blicos; 

n - Das pessoas fisioas ou jurídicas, quando se tratar de calçadas e passeios, no tr~ 
fronteiriço às testadas de seus im6~s . 

.... ~ 

Artigo 28° " Nas vias e logradowos públicos, é proibido: 

I - Despejar Ilxo ou detritos de quaisquer narureza em seus ralos, sejam eles de águ83 pluviais ou 
de esgotamento sanitárió; 

li - Despejar lixo ou detritos de ql#ÚSquer natureza, proveni_es de prédios, terrenos, mát}uina&, 
equipam€mtos ou veículos; 

TIl - Despejar entulhos proVenieFités de podas de vegetais elou de obras de construção civil; 

TV - Despejar águas servidas dos imóveis; 

v - Lavar roupas" veículos ou quaisquer outros objetos eu banhar-se em font~~ chafarizes e 
tanques; 

VI - Impedir, obstruir ou dificultar. por quaisquer meios~ diretos ow. indiretos, () Uvre escoantento 
das águas, pelaa valas, canais e sa.~as; 

VII - Fazer aterro com 1íx:o ou quaisquer detritos putrescíveis; 

VIU - Conduzir .• sem as devidas precauções. por qualquer meio de tra.nsporte, ou mesmo a _pé, 
materiais que. de alguma forma, poBsam comprometer a higiene; 

IX - Conduzir ou manter, portad@íeS de doenças infecto-contagiosis exceto se no interier de 
veículos para este fim preparatios; 

x - Expor quaisquer merca.d0rias, em especial alimentos" frescos, semi-processacloB 
minimamente processados ou pr~dos: 
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dotadas .de dispositivos para limpeza e lavag1!ml, de capacidade suficiente para ateUdfi' toda a 
necessidade condominial e em loeal de fácil de. acesso para a coleta pública. 

Parágrafo Únioo - Os artigos 3Q, 31 e 32 só serão colocados em prática, após a implantaQão de 
uma u~ina. .d~ compostagem e trla,gélll. '. 

I - Objetos. inservi-veis de qllfllquer natureza, bem como suaS partes,> que não puderem .ser 
a.condicionado:s ·devida.men~.eti\\ SaoQS ~ticos de Ü1CO; 

n - Os resíduos de produçlo iacaustrial; 

TIl - Bntulhos e restos de ma.teriais de .construção; 

IV -.Matériss excrementicias. e restos de forragens das ooehGiras e estábulos~ 

Y -·Restes de .abated.QurQ8~ m~_ros, frlgorlfieos e asseme)hadO$~ 

VI - Terra, folhas, galhos que n~ puderem ser Etoonnicionados em sacos plásticos de l~e; 

Artigo 34" - Todo resíduo produzida nas edificações e que não se enquadrar como Ü:fO d0mi~iJiàr 
deverá ser recolhido às custas· ao proprietário da edlfieação, ou pela 'reftüt:w:a, weãiatrte (') 
pagamento .de tarifa correspondenre!l! confonne dispomo em Decreto. 

Artigo 350 - O lixo contaminado elou infeotado e materiais per.furo-oortaJiJt~s, provenientes de 
.fitrnláciàs~ drogarias, oonsultórios tnedicos, gabinetes odont<>lógicos:, laboratórios de análises 
()linicas e similares, será ser aoondfwQnado ~ recipiente ~do, fabricado ateooemio as 
disposições do M1:ni&tério da Saúde e recolhido em 10ca:l especíico, dirtemli:nado ,.la 
Coordenadoria Municipal .de SaMe, que se responsabilizará peta sua guarda e depQsi9iQ tlnw!I! 
conforme. disposto em Regulalllellto especifioo, 

Artigo 36" - Toda edmeação obedecerá. ao disposto na legislaçiD municipal que trata das obras 
particulares. 

Artigo 37° -·Independente de sua destina9âo~ a edificação não poderá ser ocupada, enquanto 
nela se observar: 

1- Mofo em paredes elou teto; 

n - Frestas em paredes ou na junção de paredes com esquadrias; 

m - Instalação elétrica em mal.estado de conserltação 00 a.p.arentes, exceto se~ no "ltimo caso, 
tratar de plantas. industriais ou comerciais oom projetos específicos ap.r<f\fados pela P~feitura~ 

IV - lnexistência de instalações sanitáriaS, ou caso estas existam, se encontraf@}j] sem condiçõtls 
deusa; 

v - Captação e distribuição de água nlo tratada para consumo humano; 
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XI - Mant.er mercadorias Q\l materiais de construção ainda q\le para posterior guarda; 

XlI - Manter máquinas, veículos ou equipamentos em reparos ou para reparos; 

XITT - Abandonar máquinas, veiculos e equipamentos ou suas partes; 

XlV - Conduzir ou manter a:nimais, sem as devidas prevenções" no que se reft;re às suas 
necessidades fisiológicas. 

xv - Manter oocheiras ou estábulos. 

ArtigO' 2.9" - As infrações aos dispasitivos deste CapItulo serão p~, quando em primd:ra 
aplicação, com multas de TU 30>00 (trinte. reais) a R$ 60.00 (sessenta reais) , . . 

, 
CAPITULOm 

Da Rigieue das Ediúl:ações Particulares e Coletivas 

Artigo 30° - As edificações, ur~ ou suburbanas, iildependente de suas destinaçõe&, d.everão 
manter padrões. mínimos de higiene, de acordo com as disposiçôes desta Lei. 

Artigo 31· - Todas as edificações deverão: 

I - Ser pintadas ou caiadaslf tanto interior, quanto exteriormente; 

n - Ter revestimento especiai~ q\;Janoo. ,em fi109io de sua destinação, assim o determinar a 
fiscalização 6çecffica; 

m - Ter seu lixo domiciliar: 

a) acondicionado em sacos de plástlc9 resistentes e &chados; 

.b) separaoos em material or.Pnico e nãO-{)1'ginico, entendendo-se como este últi.mo vidr<)s, 
metais, plásticos e papéis; 

é) colocados em local apropriado) localizado nos passeios. conforme especificayÕe8 em 
Regulamento .desta Lei; 

d) as pilhas e as bateria~ alcalh:ias eu não,. recarregilveis ou não, terã0 sua roleta resMa por 
Regulamento .desta Lei; 

e) colocado para ser recolhido nas datas e horários determ.inaclos pelo Serviço de Limpeza 
Pública; 

Artigo 32" - Os prédios de ap~tos e as edificaçôe( comerciais ooletivas deverão ser 
dotados de instalação coletora de 11xo convenientemente disposta, perfettamente vedad~ e 
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VII - Piso sem revestimento; 

Vl11 - Ausência de forro, excetuando-se os casos especia.is# previstos na legislf;llfãu muniClpa~ que 
trata das obras particwares; 

IX - h18uficiência de i1~lo aatural e ventilação; "V 

X - Existência de a.tividades in.ç4lmpati\<~s" quanto a higiene~ sem que S~ adotem memf4as que 
assesurem o perfeito isolamento entre elas; 

Xl - Existência de ch.aminé8~ fomos e assemelhados que despejem fumaça ou futigem de forma 
danosa à edificação onde se situa ou às vWnhas. 

Artigo 38" - As infrações aos dispositivos deste Capitulo serão punidas com multas de lU 50110,0 
(cinq~enta reais) a R$ 100,00 (cem f,eais) 

CAPiTULO IV 

Da Higiene dos Terretlos 

Arti$O 390 - Os terrenos,. Qn;anos ou suburban.&8, nos quais não eJtlstam ediflcaçõ&s. 
independentemente de suas desunaçies, deverão ma.nter padrões mínimos de ltigiene, de acordo 
com as disposições desta Lei. 

Artigo 40° - Os terrenos deverão: 

I - Ser murados, tantos nas test.~ quanto nas divisa~ de ac{}rdo com {} disposto na legislação 
municipal que trata de ooras partiQUlares; 

TI - Ter o mato roçado~ sempre ql:le a altura deste ultrapassar 1,0 (um) metro, senao vedada a 
queimada pura e simples; 

Parágrafo Único - É eKpressamente proibida a instalação ou mu.Quten~o de oochlliras e 
estábulos em terrenos localizados dentro do perímetro urbano. 

Artigo 410 - Os terreno5, quando utiliz«dos para fins comerciais ou de servi\Dsl' tlrio que 
possuir, no mínimo: 

I - Instalação sanitária; 

Il - Conexão com redes de águ~ esgot:o e energia .• létrica. 

Artigo 42ll- As infrações aos dispositivos deste Capitulo serão puttidas com mwtas de as 30,00 
(trinta reais) a R$ 100,00 (cem reais). 
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CAPÍTULO V 

Da lligiuue dos Alimentos e das Bebidas 

Artigo 43°. A Prefeitura~ em oolabora9ão com as autOJjda4es sanitluias estaduais e fed~rais, 
conforme a oompetência, e llOS caSti)S previstos em 8Gord.os com delega9ões estabel:ooídas ~través 
de Termos de Convêr.lio, físoalliàtrá a proclu9ão, e comércio e o cons.mnó de aliment0s e. bebidas. 

Artigo 4411_ Somente produziria e '0omerGialb:ario aHmentos e bebidas: 

I - O produtor ou comerciante cadastrado junto aos órgãos QOmpetentes~ federais, estaduais ou 
municipal, oonrorme ° caso; 
n - Os estabelecimentos cOllvemewtemente loea;lizados de acordo com diretrizes da Lei de Uso e 
Ocupaçao do Solo U.tbtmO~ 

m - Os estabelecimentos oonstruidps (!1m conthnnid.ade com a legislação muflicipal ~e trate de 
obras partiwlar~s. 

Artiso 45° - É proibido expressameme ?omercializar e servir alimentos e bebidas: 

I - Deteriorados~ 

li - Adulterados; 

III - Falsificados; 

TV - Sem a indioa~ão de seus in1Jfedientes e Cónservantes, aromatizante!il e corantes a ele 
agregados; 

v - Com embalagem daniflcada, rompida ou sem lacre, qu$do originalmente o contiver; 

vn - Sem a devida doeumentaQão ql,le comprove sua origem, que deverá, obrigatoriameste, ser 
de pr.odutor .devidamente oadastradtl oomo tal ,no órgão .competente, federa1~ est~dual GU 
municipal. 

Artigo 46° - Os locais de produção~ nos estabelecimentos produtores de alim'etltos, inclusive os 
nortifrutigr.anjeiros" tanto .de insumos como .de produtos acabados, dev.er.iQ estar em 
conformidade com as legislações e&J)-ecificas estaduais. ou federais, em ilDÇão da nátur~ de 
cada. uma ddas. 

Artigo 47° - Sem prejuízo das demais disposições desta .Lei, em relação aos p~u:tos 
hortifruti.~eirog será observado o que se segue: 

1- Serão expostos .dispostos em bancadas" a, no minitnol 1,20 (unt virgula vÍnte) metros:do 
piso; 
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n - Os hortifiutigranjeiros não conterão terra, larvas, insetos ou quaisquer outros GOrpOIS 
estranhos; 

TIl - Os hortifrutigranjeiros não p04erão ser expost1:.ls na parte externa do estabeleeimento ou a 
disttnci.a inferior a 1,50 (um vírgula cinqüenta) metros das portas do esta~lemmonto; 

IV ~ Os hortiftutigranjeiros nio poderão ser comercia.J.izados em locais onde e~.stam animais 
vivos, .produtos de limpeza e outros artigos ou objetos (lue possam causar contamina'fão tia 
quaisquer espécie; 

V - Os hortifrutigr~eiros não ptll<!er:âo ser comercialiZados fati:ados, cortados ou de~do8; 

Artigo 48° - Sem prejt:lizo das d~ disposições desta Lei em relação ao comércie de animais 
vroos1 será observado o que se' sesue; 

T - Os animais estamo acondicionados em gaiolas de construção resistente li'! que. ofereçam a livre 
movimentação no interior; 

fi - Os animais serio satlioB e de fitem aspecto; 

lU - Aí; gaiolas terão di$positivos 1'6 ~bertura com féChos eicientes e fundo removível> de forma. 
a facilitar a limpeza, que eev.ri ser de periodicidade cllãrla.; 
IV - A comercialitaçi. d~ apimais somente será pennitida com autorização da Prefeitura, 
expedida após a liberaçãe do lo~ pela fiscIdiea910 sanitária. 

Artigo 49° - Os vendedQre.s ambula1lltes de alimentos e bebjd~ além das iemai$ ãj.Jposi~ões 
desta Lei, devetão ainda observar M ~tes: 

I - Empregar .carrinhos, ~raillers ,ou veículos adaptado$ previam~te vistoriados :pela Prefeítu~ 
que aprovará as condições geraia de mnciooamentQ e nmclomtndade dos ll1esmoo; 

n - Trajar Ut1iformes adetliladoB e limpos à atividade desempenhada; 

lU - Trazer os produto$ armazenados e 6*postos em recipientes apFopriados, p.rot~gid..os de 
.ilhpurezas, e insetos; 

IV - Não' vender frutas d~C8.8eada&, certadas ou em fatias; 

V - Não tocar e não pelllntir que toquem com as mãos 0.8 alimentGi de ingestio nnediata; 

VI - Estacionar em locais previmnem.e determinado pela Prefeitura; 

vn - P08BuÍr vasilhame p~a acoJadiQionrunento de lixo em quantidade suficiente e distribuído de 
forma a garantir ao consumidor a deposição de embaláietTs vazias ou restos dos produtos 
originários da sua ativi~ade. 

vm - Fornecer ao consuWdo! semEmte temperos e complementos alimentares em embalageIlS 
individuai8~ do tipo sachê. 

Artigo SOo - As infrações aos dispos.i1iivos deste Capitulo seria punidas oom multas de R$ 15,00 
(quinzcHeais) a MlOO,QO (cem reais) . 
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CAPiTULO VI 

Da Higielle dos E$tabel_'cimelltos Comerciais e de SewiÇ05 

Artigo 51 CJ - Sem prejuiz:o das detnais disposições d~sta Lei. os 6stabelooimentos oomeroiais e 00 
serviç<:ls, estãO' sujeitos a espeêifieaçies próprias, a bem da higiene públioa. 

Artigo 52°_ Nos hotéis, restaurant:es, bar~ lanchO'netes, cafés, padarias e similares: 

T - Louças e talheres serão lavados em água corrente~ não sendO' permitkla, em nenhuma 
hipótese, a lavagtml em baldes, tQ.néis ou quaisquer Outros assem~lhados; 

fi - A higi~nizaçlo de louças e talheres ser! obrigatória e realizada som água fervendo e I ou 
esteriljzadQf próprio; 

lU - LouÇas e talheres serão gua.rd,ªdos em armários ventilados e protegidos de poeira e insetos; 

IV - Os copos emprl.\lgados serãO' pr~encia1mente descartáveis, ou caso contrário, lavados com 
detergentes e em á.gua corrente e posteriormente higieniza:dos; 

VI - Os recipientes para temperos~ azeite~ palito.S etc, para uso público, deverão ser do tipo que 
se manuseie sem retirada da. tampa; 

VTT - Os salgados e doces dwerão ser mantidos em recipientes transparentes e isola.d0s de faMa 
a impedir que sejam tQcados pelo púllJ1i~; 

vm - Atendentes e balconistas não poderão. tocar ()S alimentos oom as mãos; 

IX - Atendentes e balconistas não. IDaJilusearão dinheiro; 

x - Atendentes e balconistas estarãQ setnfu'e llllifor.mizados; 

XI - Pães, bolos, doces e co:agânm:es serão acondicionados em sacos apropriados para 
transporte; 

XII .. As instalações sanitárias destinadas ao público serão mantidas limpas, separadas po.r sexo. 
clammente identificadas e iluminadas e e.tn quantidade suficiente para ateoo.er a clemanda;~ 

xm - & cozinhas serão totalmente isoladas do local de atendímcnt<» ao públiêO e nio se 
ootnunicarão com instalações sWlitárias:~ 

XlV - Os resíduos de cozinhas e restos de alimentos serão acondicionados etn vasHhames 
apropriados, externamente ao estabel~ellto e dispostos para rcrolhimento pelo Serviço d~ 
Limpeza Pública confonne as disposições do Artigo 310 , item lll, desta Lei; 

xv " Os funcionários deverão se apresentar, nas cQzinllftS, convenientemente trajado~, com 
calçados fechados toucas e avental e 1110 ,odedo fumar: 
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xvr - Somente s6rÍt permitido fumar em locais especUlcamente sinalizados e isolados para tal 
fmalidade. 

Artigo 53f) - Nos salões de barbeiros, cabel~eiro8, esteticis{as:> manicuros e pedicuros: 

I - As tQalhas e golas serão indi'Yid.u.ais; 

II - As lâminas de barbear serão descartáveis e de uso individual; 

lU - O material de manicurQS e pedicuros serão convenientemente lavados e e~uad&S em áiua 
corrente e postenonnente esteriliqdos, através de ualor seco ou f®1ayio ultraV'Íoleta; 

IV - A cada oorte de cabelo () piso do estabelecimento seri vamQO; 

v - ,Os funcionário, l.Jsarão aVentais de cor branca, rigorosamente limpas. 

Artigo 54Q - Nos h(}spi'Uiis. cUniGaS e símiiares: 

T - Deverá existir lavanderia prowda de água quente, com instalação cgmpleta de desbtfeQyia de 
roupas; 

n - O lix:o de na~ureza hospiialât deverá S@1" deposltado para coleta classificado ,e sli!patado pela 
sua naturez~ atendendQ aos dispositivos das legi$lações de preservação ambiental e de ,~iUrança 
bio16gica; 

m - Os necrotérios e as capelas nwrtuárlas 10catizar""se-.ão em préà.io isolado, distaate no ~ 
5 metros do opnjunto hospitalar @ de habitações vizinhas> situado de maneira que o seu interior 
possa ser devassado ou descortinado; 

VI - As instalações flsi'Ocw obede~rito ao disposto na legislação do Departamento de NO!_I 
Técnicas do Ministério da Saúde. 

Artigo 55° - As infrações ao wtiposhivo deste Capftt.tl0 serio punicilas COm multas de R$SO,OO 
(oinqUenta reais) a R$ 150,00 (eento e cinqüenta reais) . 

CAPÍTULOVll 

Da Higiene da .Água 

Artigo 56° - Compete à Prefeitura Iscalizar a qtuui<.iade da água colocada à dis)0SiçãO <:ia 
população~ atravós de meios próprios ou mediante a contratação de análises junto a outros 
órgãos públioos ou empresas patti~tar.s; 

Artigo 51° - A água. das pisoinas públicas e para o consumo humano deverá ser: 

I • Tratada com clorQ; 

II - Abrandada com. índices de metais pesados e substâncias orgânicas e inorgânicas dentro dos 
padrões de qualidade fixados pelo .Mitistérlo da Saú.de; 
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lU - Isenta de coJiformç$ quando para conSUmo humano e com índices de eotif.orrnes compatí'V~8 
com os fixados pelo Conselho Nacional 00 Meio Ambiente - CONAMA; 

IV - Ser incolor. inodOl'a e insiplda. 

Artigo 581) ~ A água para irrlgaçlo de produtos hortiftutigranjeiros deverá ser captada da rede 
pública, de poços arteaianos, oi~ternas ou de cursOi de água" desde que estas não apresentem 
vestígios de estarem contaminadas com esgotos de qualquer origem. 

Artigo 591) ~ As infrações aos disJlOsitivos deste capítulo serão punidas com multas de R.$ 15,00 
(quinze reais) a R$ 100,00 (cem T~iís) . 

CAPÍTULO VW 

Da lligitme d~ Ar 

.Artigo 60° - Compete à Prefeitura fiscalizar a qualidade do ar, através de meios próprios. ou 
mediante auxilio de órgãos competen~s. 

Artigo 61° - Será proibido, em todo território municipal: 

T - Manter chaminés desproviQas de filtras conforme especificações detenninadas peJa PrefeituTR. 
coloonne disposto em Reg\.lÍamento espeoilioo; . 

n - Transitar com veicules d~$re8ulaf1os. que ettlitam quantidade anQnnal de gases de 
escapamento; 

TU - Queimar borracha., plástico, lixo~ ou quaisquer outros materiais ou substâncias que 
produzam fumaya em demasia; 

IV - Fazer queimadas; 

v - Produzir, por qualquer meio, pó Ou poeira e despejá-Ios no meio am,'biente; 

VI - Produm, por qualquer meio, odores desagradáveis. 

Artigo 621)- A Prefeitura., sempre qu,e se. fizer necessário, estipulará, atliavés de Rbau1amento 
ésp..ecífico~ filedidas preventivas ou corretivas, e&pecíticas ou genéticas. visando a inibir fbntes de 
poluição do ar. 

Artigo 63(1 - A1; infrações aos diapositivos deste Capítulo serílo punidas com multas de lU50,OO 
(cinqüenta reais) a R$ 1.000,.00 (hum mil reais) . 
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TiTULOIIl 

nos CosümJes, Segurança e Ordem Pública 

CAPiTULO I 

Da Maralidade Pública 

Artigo 64° - Compete à Prefeitura, em todo o território municipal, coibir atividades. ou pr~ticas 
que atentem contra a moral e 08 bons costumes. 

I.. Artigo 65° - É expressameme proibido: 

I - Expor gravuras, livros, revistas, jornais e quaisquer outros materiais obscenos ou 
pornográflcos; 

II - Nadar ou banhar-se em locais púl!Jlicos, exceto nos designados pela Prefeitura e desde que 
em trajes adequados; '" 

IJI - Exibir cartazes, faixas, anúncios" adesivos e assemelhados, através de qualquer mmo, que, 
de alguma forma atentem contra fi J:l!)oral de pess.oas e instituições; 

IV - Divulgar músicas ou proferir 4liscursos que atentem contra a moralidade inl!1riyjdua~ 
institucÍonal ou pública; 

'. v - Praticar atos obscenas em pú@1ico~ 

VI - Promover jogos de R(iar, apogtas~ ou similares7 exceto 08 permitidos pelo Ooverno Fed.eral:; 

VII - Promover competições em qUt~ n~j}l sacrificio ou mesmo maus tratos de anhnais; 

Artigo 66° - As infrações aos dispositivos deste Capítulo. serão punidas com maltas de RS.lS,QO 
(quinze reais) a R$100~OO (cem reais) . 

CAPÍTULO II 

DO Soss.o Público 

Artigo 6'f' - Compete à Prefeitura .zelar pelo sossego públiCo. em todo o território municipal. 

Artigo 68° - É expressamente proibido: 

I - Desordens, alga(;arras ou barulhos excessivos em estabelecimentos comercias. vias e 
logradouros públicos ou mesmo residêmcias; 

II - Utilizar veículos automotores desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado da 
gl'n.l";nn'ornb~"-" 
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TU ~ Produzir sons excessivos por meio de buzinas. clarins, tímpanos, campainhas ou Eluaisqoof 
outros assemelhádos; 

IV - Realizar propagandas CQl'11 alto-falantes, instrum<Mltos de percussão, cometas ete., de 
maneira fixa <lU móvel, fora dos \oQais e horários determinados pela "Prefeitura; 

v - Produzir sons explosivos atrav~ de morteiros, 1wmbas, fo,golJ de artificio e quailquer outros 
assemelhados; 

VI •. Acionar apitos ou silvos de sereia Ele estabelecimentos pOI mais de 30 aegundos ou após as 
21 horas; . 

vn - Promover batuques, cong1lclos e outros diverti mentes congêneres, sem prévia licença da 
Prefeitura; 

vm - Efetuar qualquer tipo de ruído exCéSsivo, antes da 07:00 horaB e após às 22;00 horas" naS 
proximidades de hospitais, asilos. esçolas e residências. 

Artigo 69° - Excetuam..se das pn>ibi&!Ões do Artigo anterior as sirenas de ambulâncias e vtataras 
de Segurança. Pública, quando om: ~erviço. 

Artigo 70° - As infrações aos disti0s1tivos deste Capitulo serão punidas oom multas de R$lOO~OQ 
(cem reais) a R$l.SOO,OO (hum mil e quinhentos reais)~ sem prejuizo de outras penaJ1M#Mes 
previstas em Lei. 

CAPITuLam 

Artigo 71° - Para os efeitos desta Lei~ serão consideradas ~s:tividad~ e diV<ilfSÕes públicas as 
que se realizarem em vias e logra~(!)\1lros públioos .ou em feointos foohados de livre acesso ao 
público. sendo irrolevante a cobran~ ou não de ingressos. 

Artigo 72° - Nenhuma festividade ou diversão pública se realiZará sem a prévia lioenQà da 
Pr~feitura. 

:\rtigo 73° - A Licença para a real~fio de festívidade ou divetsi@ pública deverá ser requeri&a 
por escrito, junto à Prefeitur~ com ant'OOedência mínima de 5 (cinco) dias ú,teis~ de1tlendo ainda o 
interessado apresetrtar; . 

I - LocaL data, e horário da realÍlla~o do evento; 

II - Modalidade do evento; 

III - Cópia de Comunicação por ~to dó Evento ao C()n~ellro Tutelar de Rl<:> Novo; 

IV - Cópia de Comunicação por escrito do Evento ao Comando do Policiamento Ostensivo 
estadual ern, serviço em Rio Novo; 
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v - Certidões Negativas de Débitos Municipais) relativas ao responsável e ao e.stabeleoOOento. 
quando for o cttso; 

Artigo 74° - A licença somente _á concedida quando: 

T - Comprovar-se a adequaçl@ do local às disposiQÕes de 16lPslações municipais que tratam de 
obras particulares e do uso do $010 urbano; 

i 

\ .. 

'\I n - Comprovar-se a adequaçio do local às di~osições desta Lei, quanto a higiene, saúde, 
segurança" preserva'ião ambiental> costumes e bem estar público; 
m - Comprovar o recolbimerrto das respectivas tuas; 

IV - Quando tratar-se de parques, ôÍ:roos, feiras e cOllgêneres, comprovar-se o dellósito de 
R$250,~OO (duzentos e cinqüenta) reais, a título de garantia 4e pa~amooto de ev~mais desI1uas 
com limpeza e recomposição do local; 

Pará&rafu Único: Caso não se v:erlfique a neces~idade de limpeza ou recol1lp&sitiQ do loeal. o 
depósito, tratado no.' Artigo ante.rior~ em seu item IV) será r6stituído inte&t:alm.~nte, sem 
acréscimos de qualquer .ordem.. 

Artigo 75ft - É expressamente proibido: 

. I - Ap~$entar os programas anunci4ldoB em horários diversos aQ previsto na liceIlQa; . r.. 

Ir - Apresentar os programas parCliailment~ ou d.e maneira diversa à a:aunciada; 
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IV - Fumar em recintos fechadGS êestinados fi apresentações de filmes, peças teatrai$ e m~iQais, 
recitais e congêneres, exceto quando ao ar livre; 

v - Permitir maior número de espectadores, que a capaci4ade do local; 

VI - Manter fechadas as portas de e11tradas e saídas. 

VII - A Armação de circos, parques, rodeios ou congêneres sem expressa autorização <lI. 
Prefeitura, que será fornecida. após requerimento e vistoria do local e instalações por equipe de 
fiscalização do Município . 
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. Artigo 76° - Independentemente de se idwtificar possiveis agentes e de se aplicar a cst'6S as 
punições previstas em 1Ai, para oS efeitos e sançijes desta Lei, será responsabibado, por 
eventuais desordens eu algazarras. () responsável pelo eVtuattl. 

Artigo 77' - Todo looal destinado a abrigar f'6Stivi4ades e diversões públicas deverá possuir 
sistemas espeôiais para evacw.i91o d~ pessoas e prevenção de ineêndios) oonfOnne dm:erminação 
da legislação municipal que trnta 1:16 obrR$ particulares, ou" quando se ttatar de instala9rfes 
provisórias, obedecer ás determinações da Prefeitura pata cada. caso. 

Artigo 73() - As infrações aos dispo$Ítivos deste Capitulo ~erio punidas com multas de R$SO,OO 
(cinqüenta reais) a R$ 5.000)00 {cinco mil reais}, sem prejufao de outras penalidades previstas 
em Lei. 
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CAPITULO IV 

Do Trâllsitu Público 

Artigo 79° - O trâ.nsito é livre e sua regulamentação tetn o objetivo de manter a or~ a 
segurança e o bem estar da população. "" 

Artigo 80° - O trânsito, em to4o o território munici!}&, será oontrola€to p.ela Pr\tf;eitura" atravá 
40 controle e fiscalizaQão de tráfego e do planejamemo, da ex.ooução, e da tUatlutençlo da 
sinalizaçOO2 que será mQrlif1cada a. qualquer tempo. por meio de regulamento, sempre que as 
condições de trânsito interfemem;:o .. ele alsum modo;> no bem estar da popúlaç!o. 

Parágrafo Único - A Prefeitura contará com o auxílio do Comando de Policiamento Ostensivo 
Estadual em setVÍça no mooieípio, na fi8cali~ do efetivo cwnprimento d.as disposições des~ 
Lei e na formação do seu quadtê de peas~aí especifico paní atividades desta naturE)~. 

Artigo 81° - Com relaçW ao serviço de TlOOs nQ mUilicípio a Prefeitura.,. através de 
Regulamento., d0terrninará: 

I - As caraeterística$ dos veiculflB; . 

n - A implementação de planilhas de cálculo tarifárlo e a fixaçio de valores das tarlAs 
taximétricas, para 03 hQráf'ioi cón:l.(~rcial e es,pecíaI, de bandeir.a 2; 

m - Respeitando os interesses da. população., o~ Pontos especificas para estaoionamento. dos 
veículos, bem ·COl110 a adequada sinalização dos lllesmos; 

IV - As diferenciaçoos entre aut6».omos e ftotistas; 

V - Os crit~rios ·de concessão, renovação e de su~ensão, temporária. .ou definitiva, 'de ll<lenças; 

VI- As normas gerfÚs de pre~â9ão deste serviço. 

Artigo 8211 - Com relação ao trtUilspom -c-oletivo de passageiros, a Prefeit~ através de 
Regulamento específico., determÍflarâ.: 

1 - As çaraoter:ístieas dos 'Veíoulos a ~rem empre,g.ados em Unhas tmuliclpais; 

n - Os itinerários, pontos de embarque e desembarque, para linhas municipals, intermunicipais e 
interestaduais, .quando dentr.o.do p~etto urbano; 

m - os itinerários, pontos de embarque e desetnbarqtJe, da origem ao destino, quando se tratar 
de linhas munioipai$; 

lV ~ A composição da planilha tarifâria, quando se tratar de linhas municipais~ 

v - Os horários .de saída e che8ada~ q\umdo se trata{" de Unhas municipais; 
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VI - Os mecanismos e o órgão de controle e fiscalização da qualidade dos serviços prestados à 
população; 

VII - As demais nonnas para a presta~ão deste serviç~ quando se tratar de linhas municipais; 

VIII - As normas para obtenção, manutenção e suspensão, parcial ou defínitiva, de conoessão 
para a prestação deste serviço. 

•••• 
Parágrafo Único - -Não se ~tirá o fu1).oion~ento de transporte de pasS8@eiros dD tifio 
Lotada.. 

Artigo 83° .. Com relação ao t:rwnsporte de cargas, no tenitóno munioipal, a Profeitw:a, atrav~ de 
Regulamento, determi.nari.: 

I - Locais e horários para carga e êeacarga; 

II -r Peso bruto> altura, largura e comprimentos máxime! dos veículos permitidos em vias 
municipais. sempre que julgar aeçessário; 

TIl - Restrições ao transporte de cargas tóxicas, explosivas" inflamáveis, radioativa'll. corrosi~ e 
quaisquer outras que possam, dI alguma forma. poluir o ambiente. 

Artigo 84D ~ É expressamente proililido: ~ 

I - Danificar~ alterar ou retirar a sinalização do trânsito; 

rr - Embaraçar ou impedir, pôr qU31quer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas vias • 
logradouros públicos, exceto para efeito de obras pú\tllicas" devidamente Hcencla.s pela 
Prefeitura ou quando exigências policiais assim o determinarem. 

m - Depositar quaisquer materiais ou mercadorias e, em esp~a1:, mon~ar bancas Q.e oomérlCiQ 
nas vias e logradouros públicos. exc.etô nos locais determinados pela Prefeitura; 

TV - Executar reparos em máquinas) v0Ículos ou equipamentos nas vias e 10!fa:douros públlce8; 
. 

V - Conduzir, pelos passeios púb1ioos, veículos de qualquer espéGie1 exceto cadeíns de rodas, 
carrinhos de bebê,. e carrinhos de compras; 

VI - Permanecer sentado ·ou deitado no passeio públic01 com o obj~iVQ de peclit esmolas; 

Vll- Estacionar veiculas, total ou parcialmente, por qualquer motivo, sobre o passeio público; 

vm - Cobrar quaisquer .quantias relativas a guarda e· estacionamento de vei~u·los 001 vias e 
logradouros públicos; 

IX - Amarrar anllllais em postes. árvores, grades ou portas, ou mesmo conduzi.tos em jardins e 
.passeios públioos; 

x ..... Conduzir animais e veioulas de tração anitntst sem as precauções devidas, 1iI1esmo nas vias 
em .que:o ttinsito ,destes não seja proibido. 
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Artigo 85°_ Poderio ser amw.dos coretos ou palanques provisórios nos losmdouTos p.Ílblioos, 
para comícios e festividades :p~pulare~ tivicas ou religiosas, desde que ~ja:m Qbservad.as as 
condições seguintes: 

I - Seja aprovad~ peta Pref~itu~ sua localizayão; 

TI - Não pertubem o trânsito púb1ioo~ 

ITT - Não prejudiquem O calçam~nto nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta 
dos responsáveis pelas f~vidltd~ os Wltragos por acaso verificadQs; 

N - Sejam removidos até 24 homs após o encerramento dos festejos. 

Artigo 8~ -- As infra~es 8.0 4ispositivo deste Capitulo s$"ão punidas com multas de lt$lS,OO 
(quinze reais) a R$2S0,OO (d~tos e cinqüenta reais). 

CAPtTULOV 

Das Medidas :Refer~tes aos Auimais 

Artigo &7(1 - A Prefeitura irá ~ar pela integridade das pessoas e dos· arum8ÍS, de a~rdQ oom oS 
dispositivos desta Lei. . 

Artigo 88° - Nas vias e logradouros públicos é proibida a permanêneia do amimais 
desacompanhados de seus Pf()pci~os e sem que estejam d.ev:lda:ineute aoorrentatlps; 

Patágrafo 1° - o.s animais ooconttados nestas condições seria recolhidos ao depósito ia 
Municipalidade; 

Pará.grafo 29 - o. animall'ecolhido, em vjrtude do disposto neste ArtigO, deverá ~ reti~o no 
prazo tná:lrl:mo de 10 (dez) dias comdos" mediante e pagameflto de multa e 4a l'esp~~a tmifa de 
permanênci~ a ser fixada em Reg;uttamento próprio; 

ParágrafO' :;0 ~ Decorrido o prazo} tratado no parágrafo anterior, SUD que o animal seja retirado, o 
mesmo terá o destino que a Ptêfeiwl'a julgar convet1Íente, 

Artigo 89° - o.s proprietários de ~wUSQJler animaist em relação a estes, deverão apresentar à 
fiscalização municipal, sempre que fJ(l1ioítados. os comprovantes de vacinação. 

Parágrafo 1 (I w A não apresentação dD comprovante de vacinação implicará na. imediata. apreendo 
do animal, sendo que sua liber.a,e1\t) sOl1lente se dará após o pagamento da multa .qw.e C0uber e 
das despesas de manutençãO' e de vacinayão do animal; 

Parágrafo 2(1.., Decorrido o prazo d~ 15 (qinze) dias, sem que o animal seja ~rado~ o mesmo 
terá o destino que a Prefeitura julaar oonveni~nte. 

1- Ctiar ou engordar sumos, no ~etro urbano do municlpio; 
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n - Criar ou engordar cabras ou mantElf caprit no perímetro urbano do município; 

TIl - Criar) engordar ou manter gado bovino leiteiro ou de corte em área localizada no perímetro 
urbano do municipio; 

IV - Criar abelbas em área l~da no perltnetro urbano do município; 

v - Criar aves em escala industrial em .área 10calieada no perb:netro urbano do municIpio; 

Parágrafo 1<1 - Entende-se como ,erlmet:ro urbano do muniGipio a área localízàda no eutor:t1.O do 
núcleos habi,ta:cKmais e que se inioia a partir da última habitação oonstmída, até t 000 (mil) metros 
de distância das mesmas, já em ãr«t. desabitada. 

Parágrafo 2° .• Os proprietários :em. ·desacordo com o .PNvisto neste Artigo, terão 90 (aQv&ta) 
dias de prazo" a contar da dita da publicação d.esta Lei~ para providenciar a remo.ção d.a& 
criações. 

Artigo 911) •.. É expressamente protbido: 

I - Realizar espetáculos ou $Übi~es com a:nimais ptrlgosos, exceto quando se tratar de cilicos 
. .dev.idamente liceneiadol; 

TI - $ubmeter animais. a esfor9oi a~jma das sUaS eapacidades; 

lTI -- Castigar animais; 

IV - Privar animais de aJimentfi9io e água; 

v - Manter. animais feridos ou.doentes sem o d4Wido tratamento; 

VI - Manter em cativeiro animais silvestres; 

VII - ,Praticar a caça> .em qualquer átea do munioípio; 

VIU - Praticar a pesca, em penodo reprodutivo de peixes; 

IX - Prati()8t.a.oaptutaoo qualquer.animal,silv.estr.e, .prinGipalmente.aves.Qano~ e·omamentà16. 
Artigo 92(l- As infrações ao~ diS:J>ositivos deste ArlJJt) serão punidas com ml!l" çí~. UlS,~.OO 
(quinze reais) a R$ 250,00 (~et\ltos e cinqüenta reais), Sft\tl prejufw de ouW5 ~nalidades 
previstas. em Lei. 

CAPÍTULOVJ 

Dos 1.lsetos Nocivos, Roedores e P-ombQs J)Qluésticos 

Artigo 93~ - Todo proprietário de t~eno, cultivado 014 não, dentro d.o$ litnites d'Q Municlpio, é 
obrigado a extinguir os focos de insetos noclvos., roedores e pombos domésticos pm'Vêntura 
eXistentes em sua propriedade. 



\ 
r 
.. 

Praça Mal"echal Flori"no Peixofo, $/n .• Centro - FONe O.x(32)274-122$ 

GP 36150.000 - Mina.s Ge.-ais 

Artigo 9411_ Verifioada., pel~ ibEallza,ção municipal, a ~$tência de focos de msetos llOGÍVOS, 
roedores e pombos domésticos. proeeder,,:sH da seguinte forma: 

T -Será o proprietário do imóv~J noti11ca.do a eJrterminá-los, no pr~ de 20 (vinte) dias C0rrid0'$; 

·lI - A Prefeitura disponibiJizará informações técnicas pal1t se proceder o e~termínio. de forma a 
proteger e preservar a saúde das pessoas e de animais domésticos e o ambiente; 

'\; 

m - As despesas decorrentes do trabalho de extermh:rlo serão de tespoQ$abifidooe do 
proprietário do imóvel; 

TV - Em áreas públicas, prédio&. vias e logr:adouros, faixas de dorntnio. de estradtw e cursos de 
água, a responsabilidade do trabalho de extennínio será da Prefeitura. 

Artigo 95"_ Caso o proprletámo não proceda ao exterminio dos focos de insetos nQQivos~ 
roedores e pombos domésticQ'S~ defltro do FlUO previato, caberá a Prefeitura a realização do 
serviço. 

Parágrafo Único ...., Neste oaso as despegas serão repassadas ao proprietário do imóvel e cobrae 
junto á respectiva multa. 

Artigo 96°_ As iniTaçõe5 ao di5Jáositivoi deste Capitulo serão JlUllidas com mul~ de R:$)OsOO 
(trinta reais) a R$ 200>00 (dumnt~ reais)~ sem prejuízo de out:tas penalidades. ~ . 

CAPÍTULovn 

Artigo 91"'- São considerados materiais perigoaos os inflamá.vei8~ os ~p)Q$ivos, os radioativos" 
os corrosivos e quaisquer outros qUê, de algum modo, posaalll oolooar em risco as pessoas e Q 
ambiente. 

Artigo 98°· Em relação aos inflamáveis, será observado o ~inte; 

I - Serão acondicionados em recip.ientes adequados, armazenados em local esp$cí:fiQG e 
adequado e perfeitamente ~deftti6Cad08 de acordo oom as especiflcaçti68 dos Qf3ãos 
aompetentes~ 

TI - Os veíeul05 para transporte 4~ material de~ta natureza não podorão conduzir pass-ageif6s. 
excetuando-se a equipe 00 trallalho e operação f que permanecerá na aabi1'l6 do veiculE>, qu~o 
em marcha; 

lfl - Serão aoondickmado5 em dlijJ6sitos especHioos~ em seus vasilhames originais, ou em 
depósitos subte1Tâneos~ em e~taô$leeimento5 cadastrados ou licenciados peta Pl1efeitt:lra; 

IV - Somente as vendas a varejo do combustíveis para veiculos e de gás liquefeiw de petróleo 
poderão ser realizadas dentro "o ,erímetro urbano, desde que o volume mbirno eatooado 
correspouda a até 15 (quinEe) dias de vendas, devendo ser ~ado em cômodos espedC9s 
pa.ra tal fim. fora do alcance do público~ ooflstrufdos em material lncombnstível e d~ta.do$ de 
instalações para combate a ~dio~ 
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v - Não poderão ser eomercla;limclo$ fraoionadameote, eX<X)ID quando se tratar de combu$ti'veis 
Iíquidos~ em postos de abast~to de veíeulos, credenejados pelo órgão fe40l'al oompe1_te; 

VI .- Não poderão ser eK:pOstos. etn vias públicas. 

Parágrafo Único - Serão eonsidemdos materiais inflamáveis: 

I - o fósforo e os materiais fusf(;)rados; 

li - O petróleo e seus derivados; 
- m - Os solventes orgânicos voláteis> incluindo o álcool e l1ebidas derivadas~ 

IV - 08 carburetos, o alcatrão e matérias betumioosas líquidas; 

v _·Os óleos; 
VI -Demais substãttmas com ponto de inflamabiIidade inferior a 13 5 (cento e trinta e oinoo) 
graus Celsius. 

Artigo 99°_ Com relação a()s ~plosivos será observa«o o seguinte; 

1 - Serão acondicionados em'recipientes apropriados, com perfeita identifica~ão do ~lTOdJ.lt07 de 
acordo com os órgãos federais competentes; 

fi - Os veiculos para transporte de material desta llattlrez8: não poderão contluzir Pa.s~8clro&, 
excetuando ... se a equipe de tlrabalbo e operação, que permanecerá na cabine do veiouto) quando 
em marcha; 

m - Serão acondicionados emloca}s especlfioos para tal fim, em Suas embalagens êri(finais, em 
estabelecimentos cadastrados e lroe~iados pela Prefeitura. . 

TV - As vendas a varejo poderão SM realii:adas dentro do perímetro urbano. desde que o estoque 
não ultrapasse o volume de venGas Cite 15 (quinze) dias, devendo ser armazenados em côtítedQS 
específicos para tal fim, fQt'a do aloance do públiQO, construidos com material inco:mbu&tível e 
dotados de instalações para oorn.hat~ a inGiOOios; 

v - Não pod0l'ão ter suas caracteristlcas originais alteradas; 

VI - Não poderão ser el(,postos em vias públicas; 

Vil - Não poderão ser verufidos a menores de 18 (dezoito) anos; 

Parágrafo Único - Para efeito dos dispositivos deste .Artigo, consideram-se eKplosivos: 

I - Os fogos de artitici.o, in4ependellte do modelo ou peso; 

n - A nitroglicerina, seus compostos e derivados; 

m - A pólv.ora e .0.aIgodão-pólwra; 
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TV - As espoletas e os estopin8~ 

v - Os fulminatos, cloratos, fOm'l'iatos e coniêneres; 

VI - Cartuchos de guerra e de caça; 

vn - As minas. 

Artigo 1 OO~ - Com relação aos materiais tÔJÔCQS, observar .. se-á o seguinte: 

T - Serão ac{)ndicionaclos em t"ecijlientes apropriados, com perf~ta identificaçãa do pFoiuto, de 
acordo com os órgãos federais co~tetiteg; , 

n - Os veículos para transpérte de lllaterial desta natureza não poderão conduzir paMageU-Q$l' 
excetuandQ-oo fi, equipe de trabalhO' e operação. que permaneoetá na cabine de veiculo., quattdé 
em marcha; 

m - Serão acondicionados em locais espeêiftcos pata tal fim, em. sua~ embalagens 0riii!llai~ tm1 
estabelecimentos cadastrados e liicenciados pela Prefeitura; 

IV - As vendas a varejo podarílo ser realizadas dentro do perimetro ut'9ano .• desde 'l'Ue o estoque 
não ultrapasse o volume de vendas de 15 (quinze) dias, devendo ser arQ18Kenado$ em o&mooQs 
específicos para tal fim; '" 

v - Não poderão ter suas caracteci8ticas originais alteradas; 
VI - Não poderão ser expostos em. vias púbtioa~; 

VII - Não poderão ser vendidos a nmnores de 18 (dezoito) anfJS; 

.Parágrafo Único - Será exigida a adequada sinalização dos Ioeais de dep.ósito, de acordo com a 
codifioação da ASNT - A.$$()~ Brasileira de Normas T~, e a e"pnJBSa 'odentação de 
Primeiros SOCOlT05, para t}ada. tipo tie material amtazena(it:>, de Ill~prdo com os proeedimentos 
padronizados pelo Ministério da Saúde. 

Artigo 1010 - Com relação aos materlais radioativos, observar-se--á o seguinte: 

I - Serão acondicionados em r~ipientes apropdados, com perfeita identificação do p.roduto, de 
. acordo com os ór.gãos federais êO~etentes; 

TI - Os veículos para transporte de material desta natureza não podeFã«J CQnduzk ,aSial!eil'o~ 
e>toef:uatldo-se a equipe de trabalho e oj)erâ~o , que p:emmneeerâ na cabine do veiculo, quanâo 
emmaroha; 

m - Não poderão ser utili~doB no petimetf,Q urbano. exceto em hospitais e c;linica.s devidamente 
credenciadas pelos órgãos com~~tes; 

IV - Os e$tabelecimentos que utilizam .m.ateriais desta llátureza deverão comlU1icar â Prefeitwra 
acerea de aquisições tlue fizerem, com a indicação precisa da <IURfltidàde e do fim a que se 
destina; 
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Parágrafo Único - Em nenhum ponto do território municipa:1 será permitido g depósito de 1ixo 
ou rejeitos radioativos. 

Artigo 102°-Com relação aos materieis corrosivos, observar-se-à O seguinte: 
I - Serão acondicionados em reeipi<mtes apropriados, com perfeita identificação do produto, de 
acordo com os órgãos federais (XI)mpet:ent61J'; 

n - Os veieulos para transporte de matooaI delta nature~ :tião poderão conduzir passaaeitos .• 
excetuando"\se a equipe de trahalbo e oPent9ão, que pennanooel'ã. na eabine do veiculo; qurutdo 
emmarcna; 

m - Serã.o acondicioudos em lo.cais especlficos para tal fim, em suas embalagens origm~ .• em 
estabelecimentos cadastrados e lil;lenciados pela Prefeitura; 

TV - As vendas a varejo poderio ser realizadas dentr<> do perlmetro urbano, desde qU.6 li) estoque 
não· ultrapasse o volume de veadas de 15 ('luinze) dias, de"endo ser ar:mazeaad0s em G011uitdó$ 
específicos para tal fim,. fora do atçallce do publico; 

v - Não poderão tw suas ~t~riatioas originais alteradas; 

VI - Não poderão ser expostos em vias públicas; 

'" VIl·- Nio poderão ser vendkIo$ a menores de 13 (dezoito) anos, 

Artigo 103°- A Prefeitura determinar~ através de :Regulamento espqifiCQ, os locais;. dentFQ do 
território do Município, oade se poderá depositar e comeroializar os :materiais fratad<rs BeSte 
Capítulo. 

Artigo J 04°. É expressamente proibido: 

T - Utilizar fogos de artificio~ bombas, busca.-pés~ morteiros e congênwes n.RS vias. e lOifadouros 
públicos, bem como em ettádios e canlpQS de .6,ttêbol~ ~cet:o quando se tratar de espetáeulo 
pirotécnico previamente licenciado, realizado por ptQfissioftal cadastrado na Prefeitura. 

, 
n - Soltar balões de ar quente em toda extensão do Município, exceto nos oasos de balões com 
cestos e pilotos a bordo; 

m - Fazer fogue~ nas vias e lOitadouros públicos" ou me&mo em terrenos partieulares. sem 
. prévio licenciamento da t'refêitufi\, 

Artigo 10S:t_ Caberá a Prefeitura desiit1ar, junto com o Comando de Policiamento Ostmlsivo de 
Rio Novo, os locais e áreas de.&tinaes à soltura de IogO:; de artiHeio. 

Artigo 106° - As infrações aos dispositivos deste Capitulo seria plUlidas rem multas de 
1\$100)00 (cem reais) R ll$ 7.500,0$ (sete mil e qui,nhentos reais), sem prejuízo de outras 
penalidades previstas ~ Lei. 

CAPÍTULovm 
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Da .ploraçio dos Re~ursos Minerais 

Artigo 107° - A exploração dó.s recw-stJs minerais, em todo o território municipal, observará:as 
disposições desta Lei, excetuud,o!-se o ~ue fgr cmnpetência de outras esferas de sovemo. 

Artigo 108°- A exploração de pedreiras, eascalheitas, argila, águas, areia, saibro e outras jazidas 
minerais depende do lioenciamem.t~ prévio da Pr-efeitura, que o eoneederá. em G(!)nformi4ade oom 
às disposições desta Lei. .•.• 

Artigo 109°- O licenciamento seri prooessado mediante apresentaeão de requeritnento, dirigido 
á Prefeitura, assinado pelo pn~,ttetário do terreno ou pelo •• lorada! ~ instruído de f),Qordo com 
o seguinte: 

I - Do requerimento deverão C0nstilf: 

a)nome e endereyo do proprietário do terreno e do explorador, se for o easo~ 

b )natureza do mineral a ser explorru1o~ 

c)certificado de propriedade do terreno; 

d)autoriza9ão do proprietário em fawOf do explorador~ 

e)certidio Negativa de Débitos ':Municipais do proprietário e do explorador~ se for o caso; 

f)planta da ,situação da propried~~, em escala 1:50'00 (um: citmo mil),. com indi<,~ação do felevo~ 
por meio de curvas de nível, de S (omoo) em 5 (ciueo) metros, contendo a delimita&lie da área a 
ser explorada, com a locaUzaçãô das r~ectival$ mstalaçt\)eS a serem construld:u, e '8. índl:c.a9fiQ 
das construções, logradour0s, lllaaa'Qciais e cursos: d'água existentes e situados a llltm&S de 50Q ( 
quinhentos) metros da área til ser ewlorada; 

g)autorizayão para e1ij>lofaçi:o emitida pelo órgão federal ou estadual responsável pelo con_le 
ambiental; , 

h)projeto de recllpeIação ambienta! acompanhado do cmDograma de ex~C\ilção,. aprovado pelo 
órgão federal Oll estadual compet~té, quando for o caso; 

i)prazo prtwisto para exploração. 

fi - A licença para exploração de recursos minerais será sempre por prazo àeterminatio e nUilOa 
sllpenor a 1 (um) ano. 

m - A prorrogação da licenÇ3 de exploração de recursos minerais será feita por meio <ie 
requerimento e instruída pelo pro~~so da licen~ ant<riormente concedida, sendo deferida 
somente se as condições que orlgirntram o lioenciamento inicial forem mantidas. 

IV - Ao conceder a licença, a Prefeitura podem fazer as restrições que jwgat convenientes. 

Artigo 110'° - Não se concederá lie:enciamento pata ~ploração de reGutsos minerais .ntro do 
perímetro urbano. 
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Artigo 11 10_ Em nenhuma hipótese. será eoncedido licencíamento para eKploraeão de recursos 
minerais, caso esta implique $1ll desmatamento, total ou parcial, da área de exploração~ ou 
mesmo áreas adjacentes. 

Artigo 1120- O desmonte de r"hAs para exploração de recursos minerais poderá ser feito a frio 
OU'~om explosivos. 

Parágrafo Único - Quando se tratar de exploração 00ln explosivas, deverá ~er observado o 
seguinte: 

I - O responsável pela explora~ deverá apresentaI:, à Prefaitura, a programação das exp10sües, 
com> no minimo, 15 (quinze) dÍ$iS Ele antQOooência.; 

II - O intervalo tninimo entre oa0a. série de explosõ. sem de 39 (trinta) minutos; 

m - Faltando 5{cinoo) minutos para o inicio de tnna: série de detonaç~s, deverá ser içada." a 
titulo de sinalização de alert~ uma bandeira vermelha, à uma altura mínima que possa ser 
avistada à distância; 

IV - Acionatnento de sirene de aviso> durante S (cmco), 10 (dez') e 20 {vinte) seauJildos Li oada 
minuto, a partir de 3 (três) miRU~s 60 início da série de expiosêSes; 

Artigo 113°- A exploração dos r~ursos minerais obedecerá ao seguinte: 

I - Não permitir a formação de tr0~aB d'água; 

li - Não poluir os (ilursos d'água~ eO$ materiais e resíduos de <iu.a1quer natureza; 

m - Somente poderá ser reati~da se distante de nascentes e mananciais, no minimo a 200 
(duzentos) metros~ exoetuando-.se a eKp1oraçio de lavra de âgl;las naturais; 
IV - Nio permitir o assoreamento de cursos d'água; 

V - Não erodir os terrenos das área$ fora dQ limite de exploração; 

Artigo 1140- É proibida a explof8.9io de areia em oursos d 'água: 
I - a jusante de despejo de esgotos; 

II - quando modificarem o leito ou as margens dos mesmos; 

m - Quando ocasionarem a estagnaqã(!) das águas; 

IV - Quando, de algum modo, ofereçatn perigo a obras construi das nas margens ou sobre leitos. 

Artigo 1150- A Prefeitura. potierá. a quailquer tempo, determinar a execução de obras, pl1ev:entiv.as 
ou eorretivas. dentro e fora da área de exploraQão de recurso minera1~ com ô intuito 6e proteger 
ou reparar eventuais danos em propriedades particulares ou públicas. . 

Artigo 1160- Ao término da explorap,o dos recursos minerais ou mesmo quaado oooo:et' 
interdição, temporária. ou definitiv~ indep.0ndente do motivo ou m0tivos que 3.ocasio:nf)1:J, o 
proprietário do imóvel ser! obrigado a ~ecutar {) projeto de recupera vão amb~tJ.ta1. 
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Artigo 117°- As infrações aos di~o8itivOg deste Capitulo serão punidas com multas de &$100,00 
(cem reais) a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 

CAPÍTULO IX 

Dos Muros e Cerats 

Artigo 118° .. Os proprietários de imóveis deverão mantê-1os murados, em conformidade com as 
disposições da legislação municipal que trata de obras parti~u1ares. 

i 
I 
\ 

l 
\ 
I 
l 

Artigo 119° - Serão comuns os muros e cercas divisórias entre propriedarles;devendo os 
proprietários dos imóveis oo~tes concorrer em partes igtlai:& para as: despesas .d.e sua 
construção e conservação~ na forma do M. 58:8 do CÓdigo Civil. 

Parágrafo Único - Correria por C<\lnta exclusiva dos proprletámios ou possuidores a "onBtru~e e 
conservação das cercas para. conter animais doméstiçOs, que exijam cercas espeoiai,t. e que 
tenham a sua criação permitida por Lei. 

Artigo 120°- Os terrenos rurais, salvo acordo expresso entre os proprietârl()s~ serão fechados 
com: 

I - cerca de arame farpado. ct)ln~4 (qua.tro) fios~ no mínimo, e 1,45 (um vwgula. quarenta e cinco) 
metros de altura; 

i 
I 
I 

\ 

I 
II - Cercas vivas de espécies v~s adequadas e resistentes; 

li - Telas de fios metálicos com altlllra mínima de 1,50 (um vírgula cinqüenta.) metr@s. 

Artigo 121°· Não será. permiti:4a a cQlocação de quaisquer materiais cortantes os ped1Jraiiltes: em 
cima dos muros. 

Parágrafo Único - as grades das edmcações poderio ter a parte superior pontiaguda, q~e que 
situada a mais de 2.00 (dois) metros do nível do terreno. 

Artigo 122°-Os muros, no perímetro urbano, localizados nas testadas dos imóveis, I':teverão ser 
mantidos em bom estado de con&ervação. 

Parágrafo Único - Poderá a Prd*ura, em qualquer tenrpo e sempre que necessário, exigir a 
reforma ou pintura dos muros. 

, 
I 

\ 
I 

\ 
I 

I 

Artigo 123°- As mações aos dispositivos dtite Capítulo serAo punidas com mvltas de &$ 30,00 
(trinta reais) a R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). 

CAPÍTULO X 

Da Publicjdad~ 
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Artigo 1240 - A Prefeitura irá. tiaDalizar a exploração de publicidade, escrita ou sonora, em todo 
o território municipal. quando loaaIizada: 

1- Nas vias e logradouros públicos; 

fi - Nos locm3 de acesso ao püWito; 

m - Em terrenos particulares, desde que visível de seu e.erior. 

Parágrafo Único - Excetua .• se a fisealizaçio.. por pB:t1e da Prefeitura, da ptíblicidade e 
propaganda em pleitos eleitorais, ~e será regida pela repres.entaçao loeal do Tlibunal RegJ.oaal 
Eleitoral de Minas Gerais. 

Artigo 1250- Entende-se como propaganda escrita cartazes, faixas, adesivos. plaoas~ leureiros, 
quadros, toldos, painéis, emhlemas, avisos~ anúncios, çha1l1a~ mostruários .• projeção de filmes 
ou diapositivos, geradores de eancteres, l~iros eletrônicos e quaisC:{uer outros ttu~i(;)s ·t\ue 
v:enham a ser utilizados para di:vulgar produtos ou serviços, ~em como a divulgà.i1o de evmtos:. 
independente de forma, eeres, mettbrlais e quantidade, sendo irrelevante ou não o fà:tQ de ser ~~ 
ou móvel, temporâria ou perrnaQ8nte, lunúllosa ou não. 

Artigo 126° - Entende-se como propaganda sonora tOQa. aquela que possa ser ouvida em lQca1s 
públicos, sendo irrelevante e fato d:t1, ser fixa ou móve~ temporária 01;1 pcar:manente e utU~-se de 
amplificayão ou não, 

~go 1270- Não se considera cotn(;) publicidade: 

I - Tabuletas indioativas de ptopne4ades IUfaiS; 

fi - Indicação de hospitais, clinicaB é oongêneres; 

lII - Em obras, a indicação da responsabilidade técniça. 

Artigo 12&°_ A publicidade vei<lulada em jomais, revistas, ridio e televisão não estão sujeitas à 
fiscalizaÇão municipal. 

Artigo 129°- A veicu1ação de publici~lade está sujeita ao licenoiam_to prévio e ao p8.S3l1lento de 
respectiva taxa, conforme disposto n@ Código Tributário Municipal. 

Artigo 130°-O requerimento de Iie~ça para veiculação de publicidade deverá ser enc~do á 
. Prefeitura, no mínimo 72 (setenta "duas) horas antes da veieulação prtltendida. 

Parágrafo Primeiro - O requerimento será feito por escrito pelo responsável pela veiculação da 
publicidade; 

Parágafo Segundo - Do requerimentQ deverão constar: 

I - Os locais onde sério afixados os materiais publioitárlos, ou a fonte sonora, se fixa; 

li - O itinerário da veicult(ção, se tn6vel; 

m - As dat.as de veiculação, quando temporária; 
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IV - O período de veiculação, quando permanente; 

V - As dimensões, a forma> a$ cores .• os desenhos e os dizeres; 

VI - Os materiais e a forma de iluminação., se for o caso; 

vn - A potência sonora da apa.relhag.em, se for o caso; .••. 

VIII - O ho.rário d, veiculaçio~ quando sonora. 

Artigo. 1310- Não será permitida a veicu1a9ão de publicidade que: 

I - Provoque aglomeração prejudicial ao trânsito; 

li - Desvie a atenção de motorlstas~ 

fi - Interfira na sinalização do tr.âpsito.; 

IV - Prejudique. de alguma fCll1ll8, aspecto paisagístico~ naturais ou não. e, em es,peei~ os 
.IDonumento.s típicos. históricos e oalturais; 

., V - Seja ofensiva a moral de,in4ivi~uo.s, cren~ e instituições; 

VI - Obstrua ou reduza o vão de p~rtas ou janelas; 

VII - Contenha incorreção de linguagem; 

VIII - Utilize-se de árvores ou postes públicos para sua fixação~ 

IX - Looalize-se nos passeios l?Ú@1i.oos, o.u mesmo avance So.bre eles; 

x - Prejudique a iluminação. pública; 

XI- Coloque em risco o trânsito. de pedestres; 

XlI.- Seja feita po.r meio. de pantletafJ®l. 

XlII - A critério. da Prefeitura, de alguma forma.. pos$a oausar poluição visual. 

Artigo 1320- Os veiculas pllbliGitáriQS:, escritos ou sonoros, deverão manter as caraeteri~ticas que 
originaram seu lioenciamento. . 

Parágraf~ Primeiro. - Não será permitida nenhuma alteração. em quaisquer caraotensticas do 
veiculo publicitãrio, sem prévia licença da Prefeitura. 

Parágrafo Segundo - Os. veículo.s publicitários licenciados deverão manter seus aspeotos visuais 
ou sonoros de tal f{)t'1lla que não. causem poluiçãQ visual o.u 8ano('a. 
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Artigo 133°· As infrações aos di~positivos deste Capítulo serão punidas Qom multiJ.s de :1.$150,00 
(cento e cinqüenta reais) a M 1.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuíao de outrJ:lS 
penalidades previstJ1S em Lei. 

TITULO IV 

CAPÍTULO I • 

Do Licenclamento 

Artigo 134°- A Prefeitura ir. ~ar o funcionamento das atividades econômicas e dos loeais 
públicos em todo o temtóno mumâpal. 

Parágrafu Primeiro - Entende-se por atividades econômicas aqueliJ.S onde se verifiqt,1etn o 
exercicio dQ: comércio, da indústriá: ou da presta~ão de serviços, aq>lorado por ptssou :JIsicU8 f>U 
jurldicas. 

Parágrafo Segundo - Entende--se Como locais públi~s aqueles que, mesmo sem fins luc(allivo~ 
sejam destinados à concentração de pessoas . 

. "" 

Artigo 135°- Nenhum estabeleeimetlto comer~) industrial ou de prestaylo de servi~s p~,qllrá. 
funcionar sem prévia licenya da Prefeitura. 

Parágrafo Primeiro - A liaença para funcionamento será ~erida por escntQ, através do 
responsável pelo looa! público 0U estabeleêintento comercial, industrial e de ,rmayão de 
serviyos. 

Parágrafo Segundo - Do requer:i.mel!lto deverão constar: 

I - O ramo da atividade econômica, se for o easo; 

li - A destinação do local públioo" se for o caso; 

m - A identificação do local, coUilpreendendo: 
a - Tipo e nome do logradouro~ 

b - O nÚIner,o (obrigatório) e complemento. se ror o caso:, 
c - Bairro ou distrito; 

d - Inscriyão no cadastro imobiliário, quando urbano; 

IV - O número do CGC~ quando ativi'dade econômica; 

V - O número da inscrição estadual, quando comercial; 
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VI - O número de inscrição no órgã<;> ou entida.de à qual pertença, quando n.o se trat11C de 
ativida.de ooonômicl;l.; 

vn - O nome e CP:F do(s) respell$;ivel(eis); 

vm - Certidões Negativas de Dé~tos com a Previdênoia Social e com o FOTS2 excuto nos ~o 
de empresas em implantação; 

'W 

IX - Certidões Negativas de né\)itos municipais, relativas ao imóvel e aos responsáveis; 

x - Cópia autentioo.da do C0t1trato S.Qcial; 
XI -Identificação do respo1lsável ,ela contabilidade; 

XII - Laudo de vistoria sanitária" qllando for o caso. 

Parágrafo Terceiro - O lioenciamento somente será. ooncedido se: 

I - O local estiver em conformidade com a legislaçlo mu~~ipal que tt:ata da ocupação do Solo 
Urbano; 

II - O 1000.1 estiver em confomlÍ®de com o C6digo de Obras munici,al; 

TIl - O local estiver em. confônrudade com 08 dispositivo$ desta lei e, em espeoi:al, GQtn o 
previsto no parágrafo anterior; 

IV - For efetivado o pagamento da taxa devida7 confoIltle disposto 00 Códiso Trlbutádo 
mumcipal. 

Artigo 136(1 ... Alterações em qU8iÍs(!{uer dos itens tratados no Parágrafo Se!PJlIldo do Mil<> 
ant6rior, serão objeto de novo licelllclrunento. 

Parágrafo Único - No caso do disPQ.sto no caput deste Artigo, serão observadas ás disposiç66$ 
do Parágrafo Terceiro do Artigo 133Í) . 

Artigo 137- A licença de 10oa1~ílo poderá ser cassada quando: 

I - tratar-se de exercicio de ativida4e diversa à requerlda; 

TI - não estiverem sendo satisfeitas as dis'p08ições desta Lei1 com relaqão a bigicme~ sal.\4elJ 
segurança, preservação ambientaL costumes, moral e bem estar púelicos; 

Iíl - Não for exibido o alvará de looolizaçãe • autoridade competente, quando solicitado; 

IV - Não for exibido o alvará sanitário à autoridade competente, quando solicitado e a ativid~~ 
estabelecida exigir fiscalização desta natureza. 

Artigo 138°- Não se permitirá o exerQÍCio de atividade econômica ambulante sem prévia licença 
da Prefàitura. 
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Parágrafo Primeiro - A liee1i1Ç8. para o exer~icio de atividade econômica atn'&ulante, será 
requerida por esorito) pelo intiressado. 

Parágrafo Segundo - Do requerimento deverão oonstar: 

I - Especificação do comércio ou serviço que se pretende exercer; 

fi - Nome" CPF, e endereço do requerente; 

lI! - Certidió Negativa de Débitos municipais relativas ao requerente; 

IV - Declaração, do requerente, de tratar~se de pessoa desempregada; 

v - Laudo de vistoria sanitária Gio órgão municipal de saúde de mercadorias e equipamentos, 
i1uando se tratar de comércio de d.mentos, medicamentos, domissamtãrios e correlatos. 

Parágrafo Terceiro - O JicenCla'flilento somente será. concedido se: 

1- For efetuado o pagamento clt taxa devida, conforme o Código Tributário MmUo.pal; 

I! - O requerente concordar em exercer a atividade de ambulante S0mente nos locais e hOl'áritíls 
determinados pela Prefeitura. 

Ártigo 139ó ~ Não se concederá llcença para ambulante: 

I - Para pessoa que ex;erça atividaáe remunerada, OO1'n vhlculo emp~tício; 

I! - Para pessoas não resideaves no município; 

m - Para comércio de artigos importados; 

IV - Para portadores de moléstias infecto-contagiosas. 

Artigo 1400- A licença do ambulante poderá ser cassada quando: 

1 - Tratar-se de exercício de atividade mversa à requerida; 

n - Não estiverem sendo satisfeitas as disposições desta Lei~ com relação a higiene, as'de, 
segurança, preservação ambienta!, oostutnes, moral e bem estar públicos; 

III - Não for exibida a licen9& para .Ambulante à autoridade com,petente, quando SG1icitada. 

IV - Tratar-se de peSS0a que eJtOJJÇ8 a atividade com auxilio de terceiros; 

v - Não forem respeitados" para o exercício da atividade~ os loeais e horárlo8 deterMinados pela 
Prefeitura; 

VI- Tratar.,.se de pessoa que exerta atividade remunerada~ com vínculo empregatício; 

VII - Verificar-se o comércio de aftigps importados; 
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VIll- Verificar-se tratar-se <1e pessoa portadora de doença infectQ-contagiosa. 

Parágrafo Único - Veri1icada ª cassação de licença, setão a,.preemdiêos todos os uteasilios e 
mercadorias~ utilizados pelo .ulame· no exercicio de sua atividade,.ap1icando-.se, neste caso. o 
disposto nos Artigos 172 18 e 19 desta Lei. 

Artigo 141°- as inft~ções aos dispositÍYas deste Capítulo serão punidas com Jmlttas de R$lOO.OO 
(cem reais) a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos rea.i~, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas em Lei, 

CAPÍTULon 

UiJ Hor4rio de Funcionamento 

Artigo 142°-Compete à Prefeitura :fiscalizar os horários de funcionamento de loeais plÍlblioo$ e, . 
em especial, dos estabc1ecimentQS .comerciais, industriais e de prest~.ão de serviços, 

Artigo 143°. Para os estabeleohnentos industriais, respeitando-se as caractedsticas tecnolájicas 
de operação da empresa, os her4ri,Qs de fimciona.mento serão os sefiUi~tes: 

I - De segunda~feira a sexta-feira: 

a - abertura às 07;00 horas; .' 
_' 

b - fechamento às 19:00 horas; 

TI - Aos sábados, domingos e fenaáas, nacionai~ estaduais ou municipais: 

a - abertura às 07:00 horas; 

b - fechamento às 12:00 horas. 

Parágtafo Primeiro - Será con~lda licença para funcionamento em horários especiais palla as 
seguintes atividades: 

I - Impressão de jornais e revistas~ 

n - Laticinios; 
m - Frigoríficos; 
IV - Indústrias que utilizem alto-fomos; 

v - Panificadoras; 
VI - Usinas de açúcar e álcool; 

Vil - Refinarias de derivados de Petr6leo; 
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VIII - Demais atividades indUBtriais, a requerimento do interessado, m'OOiante a apresenta~ de 
relatório fundamentado" onde se possa oomprovar que, o cumprimento dos horárl0s tixades 
neste Artigo, acarretaria prejumos relevantes. 

Parágrafo Segundo - A lic~~ para funcionamento em horárlio especial para a~vidade industrial 
somente se aplica a atividade •. tim:, nãQ se estendendo aos setores administrativos. 

Parágrafo Terceiro - A llo<m9a para funcionamentÕ' em horário especial está sujeita ao 
pagamento da respectiva t~ conforme disposki> no C6digo Tributário municipal. 

Artigo 1440- Para os estabeweimentos comerciais, oJlde haja a enda de aUmentos para consumo 
imediato, os horários de funciolla;mento serão os seguintes: 

a - abertura às 10: 00 horas; 
b - fechamento às 24:00 horas; 

n - Aos sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e fi· . cipais: 

a - abertura às 09:00 horas~ 
b - fechamento às 24:00 heras ... 

Parágrafo Primeiro - Será conQe4ida lioença para funcionam e to em horários 
coméroio de alimentos, a requerimento do inter~~sado, quando se tr'''ltar de vé8p 
ou datas comemorativas de mtenesse comercial. 

Parágrafo Segundo - A licença para funcionamento em h rário especial e tá sujeita, ao 
pagamento da respectiva taxa, o(i)n!fonne ~posto no C6dig9 T . utário municipal. 

Artigo 14S~ - Para os estabelegi&nentos comerciais, onde haja a 
imediato, os horários de funcionamento serlo os seguintes: 

I - De segunda-feira a sexta..feira: 

a - abertura às 08;00 horas; 
b - fechamel11to às 22:00 horas; 

II - Aos sábados, domingos, ferlad.~s nacionais, estaduais e muni ipais: 

a - abertura às 09:00 horas; 
b fechamento às 24:00 horas. 

Parágrafo Primeiro - Será oonoedida licença para funcionam~t em horários es eoiais para o 
ooméroio de bebidas, a requerlmeato do interessado, quando se t :tar de vésperas e &riados ou 
datas comemorati~a;,s de interesse CQroercial. 

Párágrafo Segundo - A licença para nmcionamento em ho ário especial está sujeita aQ 
pagamento da respectiva taxa, conforme disposto no Código Trib . :tário municipal 
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Artigo 14(f· Para os estabei~lmentos comerciais. onde haja a venda de médicamento~ os 
horários de funcionamento serão ·$S seguintes: 

I - De segunda-feira a sexta~feira:: 

a - abertura às 08:00 horas; 
b - fechamento às 20:00 horas~ 

'" n - Aos sábados, domingos, fetiaáos nacionais;. estaduais e municipais: 

a- abertura às 08:00 horas; 
b - fechamento às 13:00 horas, 

Parágrafo Primeiro ~- Diariamente, pelo menos \Jfil estabelecimento para a venda de 
medicamentos ficará de plantão, de segunda-feira a sexta •. reira. após às 2'0: 00 horas, e nos 
sábados, domit\sos e feriados após às 1'1:00 horas, set:ldo seu horário de fechamento bado para 
às 24:00 horas. . 

P.arágrafo Segundo .: A escala do Jlantão dos estabelecimentos será fixada anualmente, pelos 
proprietários dos lestabelecimentus c<mgêneres e subm&lida à apreciaçA<> da Prefeitura. 

Parágrafo Terceiro - Os estabeleci~tos que não estiverem em plantão afixarão, em suas pertas 
e em local visível ° nome e o ~eGo do estabelecimento de plantão l13quela data. 

Y' 

Artigo 14 r ~ p.ara os estabelecimemos comerciais destinados à venda de cOlllJ:Jllstiveist, os 
horários serão livres. 

Artigo 1480- Para os estabelecimentos de prestação de servi~0S~ excetuando ... se oS tratados no 
Artigo 14Cf ~ os horários de funciouâf.l'len:to serão 08 seguintes; 

I - De segunda-feira a sexta-feira: 

a - abertura: 07:00 horas; 

b - fechamento: 18:00 horas; 

li - Aos sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e municipais: 

a - abertura: 08:00 horas; 

b - f.eohamento: 13 :00 horas. 

Parágrafo Primeiro: Será concedida. licença .para funcionamento em horários especiais para as 
seguintes atividades: 

1 - Aluguel de veiculos; 

li - Casas de espetáoulos; 

m - Danceterias e similares; 
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IV - Barbearias, salões de bele.m, saunas e cODlêneres; 

V - Academias e ginásios esporti~~s; 

VI - Funerárias; 

VII - Escolas de qualquer grau ou Jilàtureza. 

Parágrafo Segund@ - A licença psa funcionameuto em horário especial somente se aplica à 
atividade fim, não se estenderulo aOB setore$ aetnitlistrativos. 

Parágrafo Terceiro - A liceuya. para. funciomunento em horário especial está sLÓeita ao 
pagamento de respectiva ta~a, canibrme disposto no Código Triblltário municipal. 

Artigo 149&- Não estarão sujeito a restri~ões de horárle de funcionamento, os s~intes serviçQs; 

I - Captação, tratamento e distribui~o de água; 

II - Manutenção da rede de esgoto; 

m - Distribuição de energia elétri~a; 
IV - Transporte; 

V - Telefonia; 

VI - Hospitais, clínicas, oonsultótios e congêneres; 

VII - Bancas de jornais e revistas; 

VIII - Empresas geradoras, retru&missoras au repetidaras de lládio e tmevisão; 

IX - Esoritórios de profissionais liberais; 

x - Empresas de prooessamento de dados; 

XlI - Guarda e vigilância de bens. 

Artigo 1500· As infrações aos dis,o&irivos deste Capitulo serão punidas com multas tre.R$2S,OO 
(vinte e cinco reais) a lU 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)~ sem prejuízo de 0Utras 
penalidades previstas em Lei. 

CAPíTULO m 

Do Ambiente 

Artigo 151°_ A Prefeitura fiscalizará o correto manejo ambienta} em todo o temtóno municipal- 
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Parágrafo Único - Entende--se. por ameiente as á&oos supemçiais e de 800801010 o solo de 
- propriedade pública ou priWti~. a atmosfera e a vegeta9io. 

Artigo 152°- Para atender 4\9 disposto neste Capitulo, a Prefeitura poderá. articular-se com os 
órgãos competentes do Estafio ,e da Uniã.o para nsQalizar ou prolllit no muniQípro atiivida<les 
lesivas ao ambiente, 

Artigo 153°- A Prefeitura colaQot:ará com (} Estado 6' a União para evitar a devalt~ de 
florestas e estimular o plantio d~ árv,ores. 

Paráifafo Único - É expressamente proibido o cort~ a poda, e derrubar os saGriftcar as {lrvores 
da arborização pública, sem o cQlI$~timento expresso da Prefeitura. 

Artigo 154°- É expressamente pfQi~jdo, em todo o território municipal: 

I - Atividades que prejudiquem a pl4mer:vação de :fk>ra e fauM nativas; 

n - Atividades que disseminem ~~ lixo e graxas; 

m - Atividades que prejudiquetP ou coloquem em risco a util~o de- teGUfSaS naturais P$ 
fins domésticos, agropecuárlos.;> <lle piscicultura, recreativos e p.ara outros 09j'etiv0$ ~sepi40s 
pela comunidade. 

r . . .... ,~: 

Parágtafo Unico ~ As autorliade3 Ela fiscalização municipal terão anlplQ aoesso1 a ~à1qtter dJa ' 
ou hora$à& instalações industRaJ.~. C$.1l1.erciais, agrop~árias ou outras, praticulares 0Uo pÍlbJ1ua'&, I 

cap~s de causar danos ao ambie1l1te. 

Artig~ 155°- As itiftações aGB dispn~tivos deste Capitulo seiiQJ!,punidas com multas g~ 1\$25,..00 
(vmte e cinco reais) a 1\.$25.00(;).:>90 (vinte e cinco nttl reais), sem prtV'ª~ de outra« penali:dad4m 
previstas em Lei. 

""'D' 'õ P' • .uM : lS,OSIÇ os IDalS 

Artigo 156°- O Poder Executivo :r:egulamentará esta Lei em at~ 90 diflB" cOl1~aãos dê sNa 
publicação. . 

Artigo 15'f .. Esta Lei entra em vigor na d.ata de sua publicação, revogando..se as di-S,0si9ôes etlli 
contrário especialmente a Lei rf 35 de 30.12.74. 

... 
Prefeitura Munioipll de Rio Novo.:> 21 de dezembro de 20(1)1 

• . 
JOSÉ MARIA G S DE CASTRO 

Pre ito Munioipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL· DE RIO' NOVQoMG 
Prata Marechal FI.riam1>~ nO 81 ':'" Ri() Névo • CEP:3611"..QOQ 

Emall: prefeltu.rar.~~.t{Wah •• G~c.Gm.br ' . . . 
.' .. .. o', .. . ...•... ',' ._ ~ ". 

" 

'~9~f!l$Q~nta . arffgo.s se . . OltdISD' "'GJ.' . 
f •• ". '. ' •••. 0. ~~.~<... '." . ·.i· 
, ". ·tat)$tQras'· Muni$ip.aisl parta ftm$ :d. 

!b"-' n seSJliIran~ .pu· I •. 

. Á Càmarll MíJni,oifl~ld 'dê- 'RiO N&~(), ap'Q~.oU e ·$U P"_' 
Munjar,., $ªÔOion~'asefllut"fétej: ; "<'~"":'~-"r ... í.~~,. " .' .: •...•.. , 

'. '. Art. 1°" - ,'ficil,rl' insêf1iIiQ$" . a~Qs o "oaptJt' do' a.rt~ ~ dI L$i 

Murri~FYtI nf;) 817 de 21 de deaêmtiJr~ de ~t)i'1J - Oódigo de Posturas· Mumi$i,a. - no. 
Capitulo .,IV - 0.0 Tr,nsito p.amlieo,' as. ~uil1lte$ det:trm'ina_" eAU]\lQfajls • . . . ".. 

, ,Qf(!fêm. Ifflbétioa e que PQ$sal'll integrar .t_t~. teClisla~o parta 8$ çJe~id~ fi. dê 
, •. '~" ..• ' _'.. 't " _,' " .. '.' ~ .' 'j' .- ".~" "' .. ,~r • 

direito;.. ' .'. , ., . ... ",':. . '." .. ~." . 
"Art. e~A - :~$.' dla;r.tas narat& muniQiplls, 'bem QomQ nas 

.Ittetila$ fl$taduais· sitl4adàs mo terrilórtio tlfQ MUl1lkdpio,' soment •.• · Será "pêftmildo a 
trânsito de veleulos durante O pefiQdo AQtum~ qwe pO$su,am .. slmaf_.,I. ,e •• illa cg~ 

, " 

$$;_ li\lftereMte· oomo al_rta vis;í·'í$1 I) eéil'''Z .!t~. ~i~.r acidentes .. 
Àrt. 60-.1 •... A· .ebflil_ftetdlle •. imPQita a t~QS oj tiJM)$' dé. 

'lef$wf~$ ~. méquinas, e$n~~t$It~ 'ow . nlô: Ei. ·,~$.gQi~Qi o~ ,~fi Qalll. ln~jvt~ual ~Q~ 
_lêtiJlClt •. Q.om trafâo de qwalqwer $Sf.\)éeie', ineJu$ivli\l bioie1eia, motQ$ialltta •• a~, . .. . . 
• llt:"~,, cjirr:eta, trator, carro de b,'(l).j' Q.y simU.f~~l que, possam trattsi~r ns~ refefiQ~s .'.11.,' 

M .. $O...c - A fOFms"dá sjJrt.li!~~o refletiva a 'ser stif.Qta~a BeJ!é 
a, Efl!' n,_If.lQ.f,fQr ~deqU'dl ao ~j~ti~;s ,de .~~J!ilfUir. .~I" a. sêl~rtaliT, •• e' tNtI)S, 

j' '.~ t. • ...' •. ~. • . ••. ".. _. ot 

QFe"f.i.da"~arQ evitár aoidentes 'nQ trânsito das $$1Fadas Ia oàmtnn.. . 
Art 80 .• 0 - A ,admif!\i$tra,.o Munioipal atra.vés Elal álllQS ' 

pJtJl)ri~s '$ oompe~$ntes à r\attllF.' da ~mt;í"QI~, ,no PIllZ,O de, $eSsef!\la 'GiM (lê 

, . ~.li.t*> <leite le1.1' Coholui176 um .dàatrfuínJJn~O dos vef~uJQ$ .~ mâJtw,iAlÍs, 
~lIilatiJd$ aetma e '1Q.f.(If~$ .ne .Mwr1iefp" .iQ. , .. ' .. 

" 
co: • --4' .. ' 
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Art. '0).1 ''t'''' o çadQ~tttô ml1u1i.oipal evideAl!lia,rá,o ti,s 'de _tw'" . 
: c.t$ V$ioulo ou máG:luina. o prQPàtãtio. te&,on~véi e IOGalid_e de Ift\il~;: 

~. . atfifbuint1to um .nOrnaro peita, ~ra$m dAi, QQfl~tP .·Ii~"P part ~i •• trQ •. ' . '.~ . . : 
A~ ... IQ-;"; - Ó 'Execwti~Q ,;~,àlam~_ré -. e$_ dIS~$;t_., "r .' .: 

. 1J),.Il'Ê1íQ, t:lQ que couber e for neosujnt $0 oumJi)rlmentô de _1..11 ollJeti~QI. rlé 
. Pl~Ji),Q~lonar .9uran~ na$ _str.dB$' em ferrit6r[o munloipal, d.erminati\~m AI', fem:la 
, ~ •. 

~·:ar . . . 

~. 

, 
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\ ~ 

PRiP'E'TUIA . MUNf.q'PAl. as RIO' Novo-Ma 
, Prata Mar.emal .PI_leno; nO 01 ~ Nôvo - 0IP:3.IIIIO-O. 

E~ail: prefBiltrarion~vo' "oá.com.hr . . .. " , 
, •. ;' i . . , 
"." .. " 

!1_11, li' ;enatid~des ti serem im,PQstas 'ao. !nf;r~tor~$}' 
. . M. 2,0. -. Esta lei eF\tra _., vil.~r ~ ,_rtir da aata de Wt 

",,'" •.. ~ ••. l-'h·'_:l~1t~~ """}J. •••••••••. '.-" ." 

.• 11 ., lOPlndQ rtévQSiia<tl, •• $ 'diS ,m .~ôntrá,rio. 
. •... 

•. ~ .. - 

Rio Nov$, G2: de maio d'e ~13 

Prefeita Municipal 

. , . ., .' . " 

'40, .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 


