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Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

LEI N° 15/89 DE 17 DE AGOSTO DE 1.989.

ARTIGO 1°

ARTIGO lis

Parágrafo Único

ARTIGO IIIS

Institui as medidas de Policia Admi

nistrativa a cargo do Município de '

Brasnorte e da outras providencias.

0 Sr. EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, Pre

feito Municipal de Brasnorte, usando

das atribuições que lhe sao conferi

das pela Lei n^ 5#770 de 14 de Se tem

bro de 1.976, artigo 45, inciso V, '

FAZ SABER, que a Câmara Municipal a-

provou, e ele, sanciona e promulga a

seguinte Lei:

TITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Este Código contem medidas de Polici.a Adminis-1

trativa a cargo do Município, em matéria de hi-

giéne, ordem e costume publico, institui normas

disciplionadoras do funcionamento dia estabele

cimentos industriais e comerciais; institui as

necessárias relações jurídicas entre o Poder Pu

blico e os Municípios, visando o uso a o goso '

dos direitos individuais, em beneficio do bem '

estar geral .

.Todas as funções referentes a execução deste Co

digo bem como a aplicação das sanções nele pre

vista serão exercida por orgao da Prefeitura eu

ja competência para tanto estiver definida em '

Leis, Decretos e Regulamentos.

Ao Prefeito e em geral ana funcionários munici

pais, cabe zelar pela observância dos preceitos

deste Código.

Os casos omissos ou as duvidas serão resolvidas

pelo Prefeito, considerados os despachos dos '
dirigentes de Órgãos Administrativos da Prefei-

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA 1 •



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO IV9

tura.

TITULO II

DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será considerado infrator todo aquele que come-'

ter, mandar, constranger, ou auxiliar alguém a

praticar infração e ainda, os responsáveis pela1

execução das leis e outros atos normativos baixja

dos pela Administração Municipal que, tendo '

conhecimento da infração, deixarem de autuar o f

infrator.

Parágrafo Único - Considera-se infração qualquer ação ou omissão '

contraria aos dispositivos deste Código.

ARTIGO VQ

ARTIGO Vis

ARTIGO VII9

l

As infrações a este Código serão punidas com as1

seguintes penas:

I - multa;

II - interdição de atividades;

III - apreensão de bens;

IV - proibição de transacionar com as repartições

municipais;

V - cassação de licença.

Aplicada a pena, não fica o infrator desobrigado

ao cumprimento da exigência que a houver determi.

nado e nem estará isento de reparar o dano resuj.

tante de infração.

CAPITULO II

DAS MULTAS

Na imposição da multa e para gradua-la, ter-se-a,

em vista:

segue....
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Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO VIII°

I - a maior ou menor gravidade da infração;

II - as suas circustancias atenuantes e agravan

tes;

III - os antecedentes do infrator, com relação '

as disposições deste Código.

Nas reincidências especificas, as multas serão '

aplicadas em dobro.

Parágrafo Único - Considera-se reincidente- especifico toda pessoa

fisica ou juridica que tiver cometido infração '

da mesma naturezas este Código, ja autuada ou '

punida.

ARTIGO 1X9

ARTIGO Xe

ARTIGO XI°

Quando as multas forem impostas na forma regular

e pelos meios legais e o infrator se recusar a '

paga-las, dentro dos prazos estabelecidos, os ôe

bitos serão judicialmente executados.

As dívidas não pagas nos prazos estabelecidos se

rão inscritas na divida ativa.

Os débitos decorrentes de multas não pagas nos '

prazos estabelecidos serão atualizados, nos seus

valores monetários, na base dos coeficientes de'

correção monetária fixados pelo órgão federal '

competente.

Nos cálculos de atualização dos valores monetari

os dos débitos decorrentes de multas a que se re

fere este artigo, serão aplicados os coeficientes

da correção monetária que estiverem em vigor na1

da liquidação das importâncias devidas.

A graduação das multas entre os limites máximo e

mínimo será regulamentada por Decreto do Executi

vo.

CAPITULO III

DA INTERDIÇÃO DE ATIVIDADES

Parágrafo Único -

ARTIGO XII9

segue
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Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO XIII9 ".Aplicada a multa na reicindencia especifica e '

persistindo o infrator na pratica do ato, será

punido com a interdição das atividades.

r -\ r* f

Parágrafo Único - Ainterdiçao das atividades será procedida do pro

cesso regular e do respectivo auto, que possibi

lita plena defesa do infrator.

CAPITULO IV

DA APREENÇAO DE BENS

ARTIGO XIV5

ARTIGO XVQ

Parágrafo 12

Parágrafo 119

Parágrafo IIIS

ARTIGO XVie

A apreençao consiste na tomada dos objetos que1

constituem prova material de infração aos dispo

sitivos estabelecidos neste Código, Leis, Deere

tos ou Regulamentos.

Nos casos de apreensão, os objetos apreendidos1

serão recolhidos ao deposito da Prefeitura.

Quando os objetos apreendidos nao puderem ser !

recolhidos ao deposito da,Prefeitura ou quando'

a apreensão se realizar fora da cidade, poderão

ser depositados em mãos de terceiros, se idône

os. '

A devolução do objeto apreendido so se fará depo1-^

de pagas as multas que tiverem sidos aplica

das, indenizadas na Prefeitura nas despesas que

tiverem sido feitas com a apreensão, o transpoj:

te e o deposito, alem do pagamento da taxa, se'

devida.

Quando se tratar de animais abatidos fora do ma

tadouro, para venda, após o seu exame pelo Vete

.rinario responsável, estes serão distribuidos a

população carente.

No caso de serem reclamados e retirados no pazo

de 60 (sessenta ) dias, os objetos apreendidos'

serão vendidos em hasta publica, pela Prefeitu

ra .

segue.. .
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BRASMORTE
A

Parágrafo 19

Parágrafo 11^

A importância apurada na venda em hasta publi

ca dos objotos apreendidos, será aplicada na '

indenização da.s multas, <l íspesas e taxas de '

que trata o artigo anterior e entregue qualquer

saldo ^.o proprietário, que será notificado no

prazo de 05 (cinco) dias para receber o exceden
r r* A

te, se ja nao houver comparecido para faze-lo.

Prescreve em 01 (um) mês o direito de retirar o

saldo rjns objetos vendidos em leilão; depois f

deste pra/o, ficará ele em deposito para sn: dis
tribui, a critério do Prefeito, a instiuiçoes de

assistência social.

Nocaso de material ou mercadoria perecivel, o'

prazo para reclamações ou retiradas será de 24

(vinte e quatro) horas.

Da apreençao, lavrar-se-á auto que conterá a des
crição dos objetos apreendidos e a indicação do

lugar onde ficarem depositados.

CAPITULO V

DA PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COPI AS

REPARTIÇÕES MUNICIPAIS

Os infratores que tiverem em debito de multa, '
não podarão receber quaisquer quantias ou credi^
tos que tiverem com a Prefeitura, participar de

concorrência, coleta ou tomada de preços, cele

brar contratos ou termo de qualquer natureza, f

ou transacionar a qualquer título com aAdministra

ção Municipal.

CAPITULO VI

DA CASSAÇÃO DA LICENÇA

segue..•

Parágrafo III9 -

ARTIGO XVIIQ

ARTIGO XVIIIB
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Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO XIXQ Aplicaçlaa multa da reicidencia especifica ou aT

interdição de atividades e persistindo o infra

tor na pratica do ato, será punido com a cassa

ção da licRnça.

n ' ~Parágrafo UNico - A cassação da licença deve ser precedida de pro

cesso regular e do respectivo decreto, que possi

bilita plena defesa do infrator.

CAPÍTULO VII

DAS PENALIDADES FUNCIONAIS

ARTIGO XXQ

ARTIGO XXI°

ARTIGO XXIIQ

Serão punidos com multas equivalentes a 15 (quin

ze) dias do respectivo vencimento:.

I - Os funcionários ou servidores qutj se negaram

a prestar assitencia ao Municipe, quando por es

te solicitado, para esclarecimento das normas !

consubstanciada neste Código;

II - Os agentes fiscais que, por negligencia ou

ma fe lavrarem autos sem obidiência aos requis^i
tos legais de forma a lhes acarretar nulidade;

III - Os agentes fiscais que tendo conhecimento

da infração,deixarem de autuar o infrator.

As multas de que trata o artitji 20 serão impostas

pelo Prefeito, mediante representação do Chefe'

do Departamento a que estiver lotado o servidor^

funcionário ou agente fiscal. Concedida total e

ampla defesa ao acusado, cumprira o mesmo a punjL

çao, se devida, depois de transitada e julgado1

a decisão.

CAPITULO VIII

DA RESPONSABILIDADE DA PENA

Nao sao diretamente passiveis das penas defini

das neste Código:

I - Os incapazes na forma da Lei;

II - Os que forem coagidos a cometer a infração

desde de que devidamente apurado em processo! re
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO XXIII9

ARTIGO XXIVQ

ARTIGO XXVQ

- guiar.

- Sempre que a infração for praticada por qual- T

quer dos agentesaque se refere o artigo anteri-

or a pena recairá:

I - Sobre os pais, tutores ou pessoa sob cuja f

guarda estiver o menor;

II - Sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda1

estiver p individuo;

III - Sobre aquele que der causa a contravenção

forçada.

TITULO III

DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS PENALIDADES

CAPITULO I

DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

- Verificando-se qualquer infração a este Código,

Lei, Decreto ou regulamento, será expedida con

tra o infrator, notificação preliminar para que,

no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a situ

ação.

- A notificação preliminar sora feita em formulá

rio destacado de talonario, e conterá os soguin

tes elementos:

I - nume do notificado ou denominação que o in-

dentifique;

II - dia, mes, ano, horas^lugar da lavratura da*

notificação preliminar;

III - descrição do fato que a motivou e indica

ção do dispositivo legal infrigido;

IV - assinatura do notificante;

V - a multa ou pena a star aplicada.

Parágrafo Único - Recusandu-se o notificado a opor o (ciente) se

rá tal recusa averbada na notificação preliminar

pela autoridade que o lavrar.

segue

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA

A



^Bfc Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO XXVI^ - Ao infrator dar-se-a copia da notificação prelj.

minar.

Parágrafo Único - A recusa do recebimento que será declarada pela

autoridade fiscal, nao favorece o infrator, nem

o prejudica.

ARTIGO XXVII°

Parágrafo Único

ATIGO XXVIIIS

ARTIGO XXVIV°

ARTIGO XXX°

ARTIGO XXXI°

Paraqrafo Ü ico
n

Os infratores analfabetos ou impossibilitados '

de assinar o documento de fiscalização e os in

capazes na forma da Lei nao estão sujeitos a f_a

ze-lo.

0 agente fiscal competente indicara o fato no f

documento da fiscalização.

Esgotado o prazo de que trata o artigo 24, sem'

que o infrator tenha regularizado a situação p_e

rantea repartição competente, lavrar-so-a a '

infração.

Lavrar-se-a, igualmente o auto de infração qua_n

do o infrator se recusar a tomar conhecimento '

da notificação preliminar.

CAPITULO II

DA REPRESENTAÇÃO

Qualquer do povo e legitima para representar co ri

tra toda ação ou omissão contraria as disposir-'

çoes deste Código.

A representação far-se-a em petição assinada e'

mencionara, em letra legivel, o nome, a profis

são e o endereço do seu autor; será acompanhada

de provas ou indicara os elementos deste e men-

cionara os meios ou circustancias em razão

dos quais se tornou conhecida a infração.

Nao se admitirá representação feita por quem ha

ja sido sócio, diretor preposto ou empregado do

contribuinte, quando relativa a fatos anterio-'

res a data em que tenham perdido essa qualidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO XXXII°

ARTIGO XXXIIIQ

ARTIGO XXXIV°

r

Parágrafo 19

Parágrafo 119

- Recebida a representação, a autoridade competeri

te providenciara as diligencias para verificar'

a respectiva veracidade, e, conforme couber, no

tificara preliminarmente o infrator, fará a au

tuação ou arquivara a representação.

CAPITULO III

DO AUIU DE INFRAÇÃO

Auto de infração e o instrumento por meio do •

qual a autoridade fiscal apura a violação das '

disposições deste Código e outras Leis, Decreto

e Regulamentos do Município.

0 auto de infração, lavrado com precisão e cla

reza sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deve

ra :

1 - mencionar o local, dia, mes e hora da lavra

tura;

II - referir o nome do infrator ou denominação'

que o indentifique e das testemunhas, se houver;

III - descrever o fato que constitui a infração

e as circustancias pertinentes, indicar o dispo_

sitivo legal ou regulamentar violado ao fazer o

termo de fiscalização, em que consignou a infra

çao, quando for o caso;

IV - conter a intimaçao ao infrator para pagar'

as multas devidas ou apresentar defesa e provas

nos prazos previstos;

V - assinatura de quem lavrou o auto de infra-'

çao .

As omissões ou incorreções do auto nao acarreta

rao nulidade, quando do processo constarem ele

mentos suficiente para determinação da infração

e do infrator.

A assinatura nao constitui formalidade essenci

al a validade do auto, nao implica em confissão,

nem a recusa agravara a pena.

segue
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Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Parágrafo III3 - Se o infrator, ou quem o represente nao pu_t

ARTIGO XXXV°

ARTIGO XXXVIQ

ARTIGO XXXVII9

der assinar o auto, far-se-a mensao dessa cir-'

custancia.

- 0 auto de infração poderá ser lavrado cumulati

vamente com o de apreensão, e então conterá, '

também, os elementos deste.

- Da lavratura do auto será intimado o infrator:

I - pessoalmente, sempre que possivel, mediante

entrega da copia do auto ao autuado-, seu repre

sentante ou preposto, contra recibo datado no o

riginal;

II - por carta, acompanhada de copia do auto, '

com aviso, de recibo, datado e firmado pelo des

tinatario ou alguém de seu domicilio;

III - por Edital, com prazo de 30 (trinta) dias,

se desconhecido o domicilio do infrator.

CAPITULO IV

DAS RECLAMAÇÕES

- 0 infrator terá* o prazo de 10 (dez) dias úteis !

para reclamar contra a ação dos agentes fiscais ,

contados do recebimento do auto ou da publica-1

çao do Edital.

ARTIGO XXXVIIIQ - A reclamação far-se-á por petição, facultada a

juntada de documentos.

ARTIGO XXXIX2

ARTIGO XLS

- A reclamação contra a ação dos agentes fiscais1

terá efeito suspensivo da cobrança de multas, '

interdição de atividades, cassação de licença f

ou da aplicação de outras penalidades.

CAPITULO V

DA DECISfrO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

- As reclamações contra ação dos agentes fiscais,

funcionários, ou servidores, serão decididas p^

segue
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Parágrafo 19

Parágrafo 119

Io Chefe do Departamento a que eles estiverem'

lotados que proferira a decisão no prazo de 05

(cinco) dias.

Se entender necessário, o Chefe do Departamen

to, poderá no prazo deste artigo, a requerimen

to da parte ou de oficio, dar vista, sucessiva

mente, ao autuado e ao reclamante, por 03 ( '

três) dias a cada um, para elegaçoes finais.

Verificada a hipótese do parágrafo anterior a

autoridade terá novo prazo de 05 (cinco) dias,

para proferir a decisão.

Parágrafo III9 - o Chefe do Departamento não fica adstrito'às '

alegações das aprtes, devendo julgar de acordo

com sua condição em face das provas produzidas

e de novas provas.

ARTIGO XLI9

ARTIGO XLII9

ARTIGO XLIIie

A decisão, redigida com simplicidade e clareza

concluíra pela procedência ou improcedencia do

auto de infração ou da reclamação, definindo !

expressamente os seus efeitos num e noutro ca

so. -

Não sendo proferida decisão no prazo legal, '

nem convertido o julgamento em diligencia, po-

dera a parte imterpor recurso voluntário, como

se fora procedente o auto de infração ou impro

cedente a reclamação, cessando, com a interpo-

sição do recurso a jurisdição do Chefe do De-'

partamento.

CAPITULO VI

DO RECURSO

Da decisão de primeira instância caberá recur-

so voluntário ao Prefeito.

Parágrafo Único - 0 recurso de que trata este artigo devera ser'

interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis con

tados da data de ciência da decisão da primei

ra instância, pelo autuado ou pelo autuante.

ARTIGO XLV9 0 recurso far-se-a por petição, facultada a '

juntada de documentos.
segue
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Parágrafo Único - E vedado reunir em urna só petição recursos refe

rentes a mais de uma decisão, ainda que versem'

sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo autua

do ou reclamante, salvo quando proferidas em um
único processo.

ARTIGO XLV9

ARTIGO XLVI9

ARTIGO XLVII9

A autoridade competente para proferir a decisão

em segunda instância deverá faze-la em 10 (dezj)
dias contados da data da interposição do recurso

Nenhun recurso voluntário interposto pelo autu
ado ou reclamante será encaminhado, sem o pré-'
vio deposito da metade da quantia exigida como'

pagamento de multa, extinguindo-se o direito do

recorrente que não efetuar o depósito no prazo'
de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da

decisão em primeira instância.

CAPITULO VII

DA EXECUÇffO DAS DECISÕES

As decisões definitivas serão cumpridas:

I - Pela notificação do infrator para, no prazo
de 10 (dez) dias úteis satisfazer ao pagamento'
do valor da multa e, em conseqüência, receber a

quantia depositada em garantia.

II - Pela notificação do autuado para vir rece-

ber importância recolhida indevidamente como '

multa;

III - Pela notificação do infrator para vir re

ceber ou, quando for o caso, pagar, no prazo de

10 (dez) dias úteis, a diferença entre o valor'
da multa e a importância depositada em garantia,

IV - Pela notificação do infrator para vir rece

ber no prazo, de 10 (dez) dias úteis, o saldo '

de que trata o parágrafo primeiro do artigo 17

deste Código.

TITULO IV

DA HIGIENE PÚBLICA

BRASNORTE - AQUI SE TRABALHA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ARTIGO XLVIII9

ARTIGO XLIX9

ARTIGO L9

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- A fiscalização das condições de higiene objeti

va proteger a saúde da comunidade e compreende'

basicamente:

I - Higiene das vias publicas;

II - Higiene das habitações;

III - Controle da água;

IV - Controle do sistema de eliminação de obje

tos;

V - Higiene nos estabelecimentos comerciais, in

dustriais e prestadores de serviços;

VI - Controle do lixo;

VII - Higiene dos hospitais, casa de saúde, prori

to socorro e Maternidade;

VIII - Higiene nas piscinas de natação;

IX - Limpeza e desobstrução dos cursos de água'

e das valas.

- Em cada inspeção em que for verificada irregula

ridade, apresentara o agente fiscal em relatório

circustanciado, sugerindo medidas ou oolicitan-

do providencias a bem da higiene publica.

Parágrafo Único - Os órgãos competentes da Prefeitura tomarão pro

videncias cabíveis ao caso, quando o mesmo for'

da alçada da Administração Municipal, ou remete
rão cópia do relatório as autoridades federais'

ou estaduais competentes, quando as providencias

forem da alçada das mesmas.

CAPITULO II

DA HIGIENE DAS VIAS PUBLICAS

- Para preservar a estética e a higiene publica e

proibido:
segue
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Parágrafo 19

Parágrafo 119

I - Manter terrenos com vegetação alta ou água'

estagnada;

II - Lavar roupas em chafarizes, fontes ou tan

ques situados nas vias publicas, salvo em casos

liberados pela Prefeitura;

III - Consentir o escoamento de águas servidas'

de residências, ou de estabelecimentos para a '

rua;

IV - Conduzir sem as precauções devidas, quaisquer'

materiais ou produtos que possam comprometer o

asseio das vias publicas;

V - Queimar, mesmo nos quintais, qualquer detri

to ou objeto em quantidade capaz de molestar a

vizinhança;

VI - Aterrar vias publicas, quintais ou ter

renos baldios com lixo, materiais velhos ,ou '

quaisquer detritos;

VII - Sacudir ou bater tapetes, capachos ou quais

quer outras peças nas janelas ou portas que dao

para as vias públicas;

VIII - Atirar animais mortos, cascas, lixo, de

tritos, papeis e outras impurezas através de j_a

nelas, portas e aberturas, para as vias publi-'

cas;

IX - Colocar nas janelas das habitações ou esta

belecimentos vasos e outros objetos que possam1

cair nas vias publicas.

- Para efeito do dispositivo no inciso I deste a£

tigo, os terrenos vagos deverão ser periódica-'

mente capinados e, no caso de haver água estag

nada, esta devera ser escoada através de drenos,

canaletas, sargetas, galerias ou córregos, com'

declividade apropriada no sub-solo e no terreno.

- 0 disposto no inciso VI deste artigo, somente '

será permitido após previa autorização do serui

ço de limpeza do SEMOV ( Serviço Municipal de 0

bras e Viaçao), que devera orientar e fiscalizar

a execução do aterro.

segue....
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Parágrafo III?'

ARTIGO LI9

ARTIGO LII9

Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO LIII9

ARTIGO LIV9

V.

- O dispositivo no inciso IX deste artigo será per

mitido quando houver dispositivos de segurança '

que evitam a queda de objetos das janelas.

- A limpeza'das ruas, praça e logradouros públicos

será executada pelo departamento de limpeza Pu-'

blica, ou por concessionário autorizado.

- A lavagem e varredura dos passeios e sarjetas '

fronteiriças aos prédios serão de responsabilidja

de de seus respectivos ocupantes e deverão ser '

feitas em horário convenientes e de pouco transjL

to; Ressalvada a lavagem dos passeios o disposto

no artigo 56.

- 0 lixo varrido nos passeios e sarjetas fronteiri

ças aos Prédios deverão ser acondicionados em re

cipientes próprios.

- E absolutamente proibido, em qualquer caso, var-

rer o lixo ou detritos sólidos de qualquer natu

reza, para os ralos de logradouros públicos.

- Na infração de qualquer artigo deste Código, se-

ra imposta a multa correspondente ao valor de '

50% (cinqüenta por cento) a 2 (duas) vezes o va

lor da referencia, impondo-se a multa em dobro '

na reincidência especifica, seguindo-se da inte£

dição de atividades, apreensão dos bens, cassa-'

ção da licença e proibição de transacionar com as

repartições municipais, conforme o caso.

CAPITULO III

DO CONTRATO DE ÁGUA E DOS SISTEMAS DE ELIMINAÇÃO

DE DETRITOS

- Nenhum prédio situado em via publica de rede de'
água e esgotos poderão ser habitados sem que se

jam ligados as redes e que seja provido de instai

laçao sanitárias.

segue

+.-J.
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Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO LV9

ARTIGO LVI9

ARTIGO LVII9

Parágrafo (19

Parágrafo 119

- O numero de instalação sanitária por prédio sub

mete-se as normas definidas pelo Código de Obras.

- Constitui obrigação do proprietário do imóvel, '

a execução de instalação domiciliar adequada, de

abastecimento de água potável e de esgoto sanita

rio, cabendo ao ocupante do imóvel, zelar pela '

necessária conservação.

- E proibido, nas industrias que disponrn de siste

ma particular de abastecimento, por meio de po-'

ços de captação de água subterrânea, a interliga

çao desse sistema com o de abastecimento publico.

Parágrafo Único - Os prédios situados em vias publicas providas de

rede de água poderão em casos especiais e a cri-
terio da Prefeitura, ser abastecidos por sistemas

particulares de poços ou captação, de águas sub-

terraneas, alem dé serem ligados a rede publica.

Em caso de calamidade publica no abastecimento '

de água potável por falta da mesma, todos os usu

arios deverão restringir ao máximo o consumo de

água, evitando assim, o agravamento da situação.

E proibido comprometer, por qualquer forma, a lim

peza das águas destinadas ao consumo publico ou

particular.

Denunciada a infração desta disposição, o infra-

tor devera ser advertido pela Prefeitura Munici-

pai, ocasião em que será verificada a responsabi

lidade do mesmo.

Após ter sido advertido pela Prefeitura, o infrja

tor devera tomar as providencias cabiveis para '

evitar a continuidade da contaminação causada.

segue . . . .
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Parágrafo III9 - Caso reincida sobre a mesma, deverá ser multa

do e denunciado as autoridades, para os devidos

fins penais.

ARTIGO LVIII9

ARTIGO LIX9

ARTIGO LX9

ARTIGO LXI9

Em todo reservatório de água existente em prédio

deverão ser assegurados as seguintes condições'

sanitárias:

I - Existir absoluta impossibilidade de acesso1

ao seu interior de elementos que possam poluir'

ou contaminar a água;

II - Possuir tampa removivel ou abertura para ins

peçao ou limpeza;

III - Existir absoluta facilidade de inspeção e
limpeza.

Os reservatórios prediais deverão ser dotados '

de canalização de descarga para limpeza e ter '

estravazamento canalizado com descarga total ou

parcial em ponto visível do prédio.

Nao será permitido fazer ligação de esgoto sani

tario em redes de águas pluviais bem como o lan

çamento de resíduos industriais " in natura", '

nos coletores de esgotos ou nos cursos naturais,

quando contiverem substancias corrosiva a fauna

fluvial ou poluidores dos cursos.

Nos prédios situados em vias que nao disponham'

de rede de esgotos deverão ser instaladas fossas.

Parágrafo Único - Na instalação de fossas devem ser satisfeitos os

seguintes requisitos:

a) - 0 lugar deve ser seco, bem como drenado e'

acima das águas, que escorrem na superfície;

b) - Somente poderão ser abertos a uma distancia

das habitações nao inferiores a 10 (dez) metros;

c) - Nao deve existir perigo de contaminação da

água do subsolo que possa estar em comunicações

com fontes •e poços nem de contaminação da água

de superficie, istn e, de rios, riachos, lagoas,

valas, canaletas, córregos;

d) - A área que circunda a fossa, ce:

BRASNORTE =AQUI SE TRABALHA "~^ ;^
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ARTIGO LXII9

ARTIGO LXIII9

ARTIGO LXIV9

jfS^v

Parágrafo 19

Parágrafo 119

(dois) metros quadrados não deve ter vegetaç

de grande porte, restos de residuos de qualquer'

natureza;

e) - Deve evitar mau cheiro e aspectos desagra-'

daveis a vista;

f) - A fossa deve oferecer segurança e resguardo,

bem como facilidade de uso;

g) - Devem estar protegidas de ploliferação de '
insetos.

- Na infração dos artigos deste Capitulo, será im

posta a multa correspondente ao valor de 1 (um- )

a 10 (dez) vezes o valor da referência, impondo-
se a multa em dobro na reincidência, seguindo-se

a interdição de atividades, cassação da licença'

e proibição de transacionar com as repartições '

municipais, conforme o caso.

CAPITULO IV

DO CONTROLE DO LIXO

- 0 pessoal encaregado da coleta, transporte e des

tino final do lixo, devera trabalhar protegido,'

com objetivo de previnir contaminação ou acidente.

- 0 lixo das habitações será acondicionado em vasi

lhame adequado, sem buracos ou frestas e sempre'

que possivel quarnecidos de tampa, ou com sacos'

plásticos ou papel resistentes e sempre com a bo

ca amarrada, para evitar a penetração de insetos

e rqedores.

- 0 lixo domiciliar será recolhido pelo Departamen

to de Limpeza Publica, nos dias, horários e itei-

nerarios pre-fixados.

- Nao serão considerados como lixo, os entulhos de

fabricas, oficinas, construções ou demolições, '

os resíduos resultantes de poda de jardins, as '

matérias excrementicias e restos de forragens '

das cachoeiras, estabulos ou galinheiros, os qua

is serão a custo dos proprietários ou inquilinos.

S6QIIP
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ARTIGO LXV9

Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO LXVI9

Os prédios de apartamentos, escritórios e habi

taçoes coletivas deverão ter as instalações' in

cineradas e os tubos de queda de lixo em perfe^i

to estado de conservação e funcionamento, as '

prescrições do Código de Obras.

As instalações de que trata o artigo devem pe£

mitir a limpeza e lavagem periódica, e os tu-'

bos de queda devem ser ventilados na parte su

perior, acima da cobertura do prédio.

Os tubos de queda nao deverão comunicar-se dire

tamente com as partes de uso comum, e devem ser

instalados em câmaras apropriadas, a fim de e-

vitar exalaçoes incovinientes.

Nos edificios de apartamentos com mais de 15 '

quinze) unidades residenciais e obrigatório a

instalação do incinerador de lixo.

Parágrafo Único - Nos edificios que possuam incineradores de lixo,

as cinzas e escorias deverão ser recolhidas em

coletores metálicos providos de tampa, de pro

priedades dos interessados, para posterior cole

ta pelo órgão de limpeza pública da Prefeitura.

ARTIGO LXVII9 As cinzas e escorias de lixo hospitalar incine

rado pelo próprio hospital deverão ser acondi-

cionados em coletores metálicos providos de '

tampa, de propriedade dos interessados.

Parágrafo Único - 0 lixo de que trata o artigo será recolhido e

transportado para seu destino pelo orgao delim

peza publica da Prefeitura.

ARTIGO LXVIII9 - As instalações coletoras e incineradoras de l_i

xo, existentes nas habitações ou estabelecimen

tos, deverão ser providas de dispositivos ade

quados à sua limpeza e lavagem, segundo prece_i

tos de higiene.

s g u e. . . .
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ARTIGO LXIXP - Na infração dos dispositivos deste Capítulo, sn
ra aplicada a multa correspondente ao valor de

01 (um) a 05 (cinco) valor de referencia, apli

cando-se o dobro na reicindencia, seguindo-se'

a apreençao de bens, interdição de atividades,

cassação da licença de funcionamento e proibi

ção de transacionar com as repartições munici

pais conforme o caso.

CAPITULO V

DA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS CURSOS DE /ÍGUA E

DAS VALAS

- Compete aos proprietários, inquilino ou arrenda

tarios conservarem limpos e desobstruídos os '

cursos de água ou valas, que existirem nos seus

terrenos, ou com eles limitarem, de forma que'

a vasao do curso de água ou valas se encontre'

sempre completamente desembaraçada.

- Quando for julgada necessário a regularização'

de cursos de água ou valas a Prefeitura poderá

exigir que o proprietário do terreno execute '

as respectivas obras.

Parágrafo Único - No caso de curso de água ou de vala ser limitro

fes entre dois terrenos, as obras serão de res

ponsabilidades dos dois proprietários, inquili

nos ou arrendatários.

ARTIGO LXX9

ARTIGO LXXI9

ARTIGO LXXII9 Intimado o proprietário, inquilino ou arrenda-

tario a executar as obras ou serviços a que se

referem os artigos deste Código, e nao o fazen

do no prazo determinado na notificação, ficara

a critério da municipalidade por si ou atra

vés de terceiros, a execução dos serviços ou o

bras, cobrando-se em qualquer dos casos as des

pesas que houver, acrescidas de 30^ (trinta por

cento), correspondente aos gastos de administra

ção.

segue....
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ARTIGO LXXIII9 - Na construção de açudes, represas, barragens,'

tapagens ou de quaisquer obras de caráter per

manente ou temporário, devera ser assegurado '

sempre o livre escoamento das águas.

ARTIGO LXXIV9 - As tomadas de água para quaisquer fins, ficarão

condicionados as exigências formuladas pela '

SANEMAT ( Serviço de rígua e Esgoto ).

ARTIGO LXXV9 - Nenhum serviço ou construção poderá ser feito'

nas margens, no leito ou por cima de valas ou'

de curso de água, sem serem executadas as obras

de arte tecnicamente adequadas, bem como conser

vadas ou aumentadas as dimensões de seção de '

vasao, a. fim de tornar possivel a descarga con

veniente.

ARTIGO LXXVI9 - Na infração dos dispositivos deste Capítulo, '

sera imposta a multa correspondente ao valor de

1 (um) a 5 (tíinco) valor de referencia, aplican

do-se a multaj em dobro no caso de reincidência

especifica, s'eguindo-se a cassação de licença,

interdição dajs atividades ou proibição de tran

sacionar com as repartições municipais, confo£

me o caso.

CAPITULO VI

DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES

ARTIGO LXXVII9 - As habitações deverão ser mantidas em perfeitas

condições de higiene, de acordo com as normas'

estabelecidas neste Código.

ARTIGO LXXVIII9 - Os proprietários, moradores ou ocupantes sao '

obrigados a conservar em perfeito estado de '

asseio os seus quintais, pátios, prédios e te_r

renos.

Parágrafo Único - Os quintais, jardins e terrenos anexos as habi

taçoes submetem-se ao disposto do Parágrafo '

segue... .
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ARTIGO LXXIX9

ARTIGO LXXX9

ARTIGO LXXXI9

ARTIGO LXXXII9 -

Primeiro do Artigo 51.

A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e

Secretaria de Obras, poderá declarar isalubre'

toda construção ou habitação que não reúna con

diçoes de higiene indispensáveis, e inclusive'

ordenar sua interdição ou demolição.

E expressamente vedado a qualquer pessoa que '

habite em edificio de apartamento:

I - Introduzir nas canalizações qualquer objeto

que possa danifica-la, provocar o intupimento'

ou produzir incêndios;

II - Lançar lixos, resíduos, líquidos impurezas
e objetos em geral, através de janelas ou aber
turas para vias públicas;

III - Estender, secar, bater ou sacudir tape-'

tes ou quaisquer peças nas janelas ou em luga

res visiveis do exterior do edifício.

Na infração de qualquer artigo desse Capítulo,

sera imposta a multa correspondente ao valor de

50% (cinqüenta por cento) a 2 (duas) vezes o va
lor de referencia, impondo-se o dobro da multa

na reincidência especifica, seguindo-se da cas

saçao de licença, interdição de atividades e '

proibição de transacionar com repartições muni

cipais, quando for o caso.

CAPITULO VII

DA HIGIENE D0^ ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS.

SEÇÃO I

CONDIÇÕES GERAIS

Compete a Prefeitura exercer em coloboraçao '

com as autoridades sanitárias do Estado e Uni

ão, severa fiscalização sobre a produção eo co

mercio de gêneros alimenticios em geral.

segue... —3 ^^*
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Parágrafo Único - Para os efeitos deste Código, consideram-se ge-

neros alimentícios todas as substancias solidar?

ou líquidas, destinadas a serem ingerida.-?, exe-

tuando-se os medicamentos.

ARTIGO LXXXIII9 - A inspeção veterinária dos produtos de origem a
nimal, obedecerá aos dispositivos da legislação
federal e estadual, no que for cabivel.

Parágrafo Único - Estão isentos de inspeção veterinária, os anima

is criados em propriedades rurais e destinados'

ao consumo doméstico particular, dessas proprie

dades.

Os produtos considerados impróprios para consu
mo poderão ser destinados a alimentação animal,
a industrialização nu outros fins que nao de '

consumo humano.

Não é permitido dar ao consumo publico carpe a-

nimal ou aves que não tenham sido abatidos em '
matadouros sujeito a fiscalização.

PRTIGO LXXXVI9 - A todo pessoal que exerça função nos estabeleci
mentos que produzam gêneros alimentícios será

exigido anualmente exame de saúde, abreugrafia'
em cada seis meses e vacinação ante-variolica.

Parágrafo línico - 0 pessoal a que se refere este artigo devera e-
xibir aos agentes fiscais a prova de que cumpriu
as exigências estabelecidas nuste artigo.

ARTIGO LXXXVII9 - As pessoas portadoras de erupções cutâneas, nao
poderão trabalhar nos estabelecimentos que pro-

duzam ou comerciam gêneros alimentícios.

ARTIGO LXXXVIII9- Os proprietários ou empregados que, submetidos'
à inspeção de saúde, apresentarem qualquer doen
ça infecciosa o: repugnante, serão imediatamen
te afastado i1n seu serviço, só .retornando após'
cura total, devidamente aomprovada por organ

oficial.

ARTIGO LXXXIV9

ARTIGO LXXXV9

segue....
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ARTIGO LXXXIX9

ARTIGO XC9

ARTIGO XCI9

ARTIGO XCII9

ARTIGO XCIII9

Parágrafo 19

- Independente do exame periódico de que trata o

artigo deste Código, poderá ser exigida, em qual

quer ocasião, inspeção de saúde, desde que se'
constate sua necessidade.

- Nos estabelecimentos de gêneros alimentícios,'
quando se trata de produtos descobertos, como'

pao, doces, salgadinhos e outros, o consumidor

devera ser atendida somente por pessoa que não

manusear dinheiro, sendo vedado a estas •• • f

tocar em tais produtos.

- Os estabelecimentos comerciais e industriais *

deverão ser mantidos obrigatoriamente, em rigo
roso estado de higiene.

Parágrafo Único - Sempre que se tornar- inecessário, a juízo da'
fiscalização municipal, os estabelecimentos in

dustriais e comerciais, deverão ser obrigato
riamente pintados ou reformados.

• Para ser concedida -a licença de funcionamento

pela Prefeitura, o prédio e as instalações de'
todo e qualquer estabelecimento comercial e in

dustrial deverão ser provinientes vistoriados'
pelos orgaos competentes, em particular a res

peito das condições de higiene e segurança.

Parágrafo Único - 0 alvará de licença só será concedido após inr
formações pelos órgãos competentes da Pre
feitura de que o estabelecimento atende as exi

gencias estabelecidas neste Código e na Legis

lação pertinente, observando o disposto na arti

go 247 e seu parágrafo segundo desta Lei.

Nao será permitida a fabricação, exposição ou'

venda de gênero alimenticio deteriorados, falsi

ficados, adulterados ou nocivos a saúde.

Quando verificar qualquer dos casos proibidos'

pelo presente artigo, os gêneros serão apreen-

\
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-didos pela fiscalização.

Parágrafo lis - A inutilizaçao dos goneros nao eximirá o estabe

lecimento comercinl de multas, interdição, de a

tividades e cassação de licença de funcionamen

to, alem das demais penalidades que possam sofrer

em virtude da fiscalização, nem de que se dê '

conhecimento da ocorrência aos órgãos estaduais

ou federais, para as necessárias providências.

Parágrafo III9 - a reincidência específica na prática das infra
ções previstas neste artigo determinará a cassa

çao de licença para fuhthionamento do estabeleci

mento comercial, industrial ou prestador de ser

viços.

ARTIGO XCIV9

ARTIGO XCV9

ARTIGO XCVI9

ARTIGO XCVII9

Parágrafo Único -

Toda água que tenha de servir na manipulação ou

preparo de gêneros alimentícios, desde que não'
provenha do estabelecimento público, deve ser '
comprovadamente pura.

0 gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fa

bricado com água potável, isenta de qualquer '
contaminação.

Nao será permitido o emprego de jornais, papéis
velhos ou qualquer impresso para embrulhar gene

ros alimentícios, desde que este fique em conta

to direto com aqueles.

Os estabelecimentos comerciais deverão realizar,

na periodicidade determinadas pelos órgãos com

petentes da Prefeitura, a dedetização de sua de
pendência.

A obrigatoriedade de dedetização de que trata '

este artigo, se entende as casas de divertimento pú
blico, asilos, templos religiosos, escolas, ho

téis, bares, restaurantes, casas de cômodo e ou

tros que, a juizo da autoridade competem reque

rerem tal providencia.

segue...
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ARTIGO XCVIII9

ARTIGO XCIX9

ARTIGO C9

ARTIGO CI9

Os vestiários e sanitários dos estabelecimentos

comerciais e industriais devem ser instalados '

separadamente para cada sexo e serão mantidos '

em rigoroso estado de higiene devendo periódica

mente sofrerem vistorias de autoridade municipal

SEÇÃO II

DAS MERCADORIAS EXPOSTAS \ VENDA

0 leite, manteiga, e queijo expostos a venda de

verão ser conservados em recipientes apropria-'

dos, a prova de impurezas e insetos, satisfeitos

ainda, as demais Leis de higiene.

Üs produtos que possam ser engerídos em cozimen

tos colocados a venda a retalho, deverão ser ex

posto em vitrines ou balcões para isola-los de

impurezas e insetos.

Os biscoitose farinhas deverão ser conservados'

obrigatoriamente, em latas, caixas ou pacotes '

fechados.

Parágrafo Único - As farinhas de mandioca, milho e trigo, poderão

ser conservados em sacos apropriados.

ARTIGO CII9

ARTIGO CIII9

ARTIGO CIV9

No caso especifico de pastelarias e confeitarias

0 pessoal que serve o publico deve pegar pasteis,

doces, frios e outros produtos, com colheres ou

pegadores apropriados.

Os salames, salsichas e produtos similares se-'

rao suspensos em ganchos de metal polido ou es-

tanho, colocados em recipientes apropriados, ob

servado rigorosamente, os preceitos de higiene.

Em relação as frutas expostas a venda deverão '

ser observadas as seguintes prescrições:

1 - serem colocadas sobre mesas, tabuleiros, ou

prateleiras rigorosamente limpas;

II - nao serem descascados nem ficarem expostos

em fatias, salvo se em recipiente de vidço, de

vidamente tampado; segue...
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ARTIGO CV9

ARTIGO CVI9

ARTIGO CVII9

III - estarem sazonados;

IV - nao estarem deteriorados.

- Em relação as verduras expostas a venda, deverão

ser observadas as seguintes prescrições:

I - estarem lavadas;

II - nao estarem deterioradas;

III - nao serão despojadas de suas aderencias i.

nuteis, quando forem de fácil decomposição;

IV - deverão ser dispostas convenientemente em'

mesas, tabuleiros ou prateleiras rigorosamente

limpas.

- As aves quando ainda em vida, destinadas ã ven

da deverão ser mantidas dentro de gaiolas apro

priadas.

Parágrafo Único - As gaiolas deverão ter fundo móvel, para facili

tar a sua limpesa, que será feita diariamente.

Nao poderão ser expostas a venda aves considera

das impro'prias para o consumo.

Parágrafo Único - Os casos de infração ao presente artigo, as aves

serão apreendidas peia fiscalização, não caben

do aos seus proprietários qualquer indenização.

ARTIGO CVIII9 - As aves mortas deverão ser exposta à venda com

pletamente limpas, tanto de plumagem como das '

viceras e partes nao comestivels.

Parágrafo Único - As aves que se refere este artigo, deverão fi-'

car obrigatoriamente em balcões ou câmaras fri

goríficas .

ARTIDD CIX9

ARTIGO CX9

Os ovos deteriorados deverão ser apreendidos e'

destruídos pela fiscalização, não cabendo aos '

proprietários qualquer indenização.

0 leite deve ser pasteurizado e fornecido em re

cipiente apropriado.

segue.... 41
T .
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ARTIGO CXI 9

Parágrafo Único -

Os açougues deverão atender as seguintes condi-

çoes alem das exigências estabelecidas no Códi

go de Obras:

I - disporem de armação de ferro ou aço polido,'

fixa as paredes ou ao teto, e ao qual serão suspen

sos, por meio de ganchos, de material, os quar^

tos de reses para o talho;

II - os ralos devem ser diariamente desinfetados

III - os utensilios da manipulação, instrumentos

e as ferramentas de cortes devem ser de matéria

ís inoxidáveis, bem como mantidos em estado de'

limpeza;

IV - terem luz artificial incandescentes ou flu

crescentes.

Nao existindo condições de conservar as carnes'

em câmaras frigoríficas ou refrigeradores e se '

nao forem vendidas até 24 (vinte e quatro) horas
após a sua entrada no açougue ou matadouro, de

verão ser imediatamente salgadas e só poderão '
ser vendidas neste estado.

Nos açougues so poderão entrar carnes provinien
tes do matadouro municipal devidamente licenci

ado, regularmente inspecionados e carimbados, '

em veiculos próprios do matadouro.

Quando a fiscalização municipal encontrar car-'

nes provinientes de abatedouros clandestinos, '

fará a sua imediata apreençao e após exames por

veterinário responsável, serão distribuídas as'

entidades beneficientes e as pessoas carentes.

Os sebos e outros residuos de provimento indus

trial, deverão ser, obrigatoriamente, mantidos'

em recipientes estanques e so poderão ser trans

portados em veiculos hermeticamente fechados.

ARTIGO CXII9

Parágrafo Único -

ARTIGO CXIII9

ARTIGO CXIV9 - Com exeçao de cepo, nos açougues nao serão per'

mitidos moveis ou objetos de madeira»

segue. . . .
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ARTIGO CXV9 •- Para limpeza e escamagem dos peixes deverão e-

xistir obrigatoriamente, locais apropriados, '

bem como recipientes para recolher os detritos,

nao podendo, de forma alguma e sob qualquer' '

pretexto, ser jogados no chão ou permanecer so

bre a mesa.

- 0 serviço de transporte de carne para o àçou-'

gue, peixarias ou estabelecimentos congeneros'

so poderão ser feito em veiculo apropriados, '

fechado e com-dispositivo para ventilação.

- Os vendedores ambulantes ou eventuais de ali-'

mentos preparados nao poderão estacionar em Io

cais que seja fácil a contaminação dos produtos

expostos a venda..

Parágrafo Único - No caso deste artigo, os 03 alimentos posto a'

venda deverão ser protegidos por recipientes '

ou dispositivos de superficie impermeável e a'

prova de moscas, poeiras e quaisquer impur.ezas.

SEÇÃO III

DA HIGIENE DOS BARES, RESTAURANTES, CAFÉ E SI

MILARES

ARTIGO CXVI9

ARTIGO CXVII9

ARTIGO CXV1119 Alem de outras disposições contidas neste Codj.

go e no Código de Obras, os hotéis, pensões, '

restaurantes, casas de lanche, cafés, bares e

estabelecimentos congeneros, deverão observar'

as seguintes prescrições:

I - a lavagem de louças e talheres, devera ser

em água corrente, nao sendo permitido sob quaj.

quer hipótese a lavagem em baldes* toneis ou '

vasilhames;

II - a higienizaçao da louça e talheres devera

ser feita em esterelizadores, mantidos em tem

peraturas adequada a boa higiene desse materi

al;

III - a louça, os talheres deverão ser quarda-

dos em armários com portas ventiladas, Inao

podendo ficar exposto a poeira e insetos;

BRASNORTE =AQUI SE TRABALHA '~~*
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ARTIGO CXIX9

ARTIGO CXX9

Parágrafo 19

Parágrafo 119

IV - os quardanapos e toalhas serão de uso indj.

vidual;

V - os alimentos nao poderão ficar expostos e '

deverão ser colocados em balcões envidraçados;

VI - os açucareiros serão do tipo que permitam'

a retirada de açúcar, sem o levantamento da tam

pa;

\][[ - as roupas servidas deverão ser quardadas'

em depósitos apropriados;

VIII - deverão possuir água filtrada para o pu

blico;

IX - as cozinhas, copas e despensas, deverão '

ser conservadas em perfeitas condições de higie

ne;

X - os sanitários, mictorios, banheiros e pias,'

deverão permanecer limpos e desinfetados;

XI - nos salões de consumação nao será permiti

do o deposito de caixas ou qualquer material es

tranho as suas finalidades;

XII - os utencilios de cozinha, as louças, ou '

talheres, devem estar sempre em perfeitas condjl

çoes de uso, e serão apreendidos e inutilizados

imediatamente, os materiais que estiverem dani

ficados, lascados ou trincados, nao cabendo ao

proprietário qualquer indenização.

Nos salões de barbeiros e cabelereiros, os ins

trumentos de trabalhos devem ser, obrigatoriamen

te, submetido a completa desinfecçao antes do a

tendimento de cada freguês por meio de estufas'

ou esterelizadores.

Nos salões de barbeiro e cabelereiros, e obriga

torio o uso de toalhas, golas e forros de eji

costo das cadeiras individuais.

0 material citado acima devera ser lavado após'

ter sido usado.

•Os oficiais e empregados usarão, durante o tra

balho, uniforme ou aventais apropriados e àipo-

rosamente limpos. __.U~
segue:..
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ARTIGO CXXI9

ARTIGO CXXII9

SEÇÃO IV

DA HIGIENE DOS EDIFÍCIOS MÉDICO-HOSPITALARES

Nos hospitais, casa de saúde e maternidades, alem

de outras disposições do Código de Obras que lhe

forem aplicáveis e obrigatório:
ms {

I - a esterilização das louças, talheres e utens^

lios diversos;

II - a desinfecção de colchões, travesseiros e '

cobertores após a alta de cada paciente;

III - as instalações de cozinha, copa e despensa

deverão ser conservadas devidamente asseadas e '

em condições de completa higiene;

IV - os sanitários, mictórios, banheiros e pias'

deverão ser mantidos sempre em estado de limpeza;

V - o lixo devera ser incinerado no próprio esta

belecimento e o destino final do mesmo, submete£

-se-a ao disposto no artigo 67e seu parágrafo uni

co, deste Código;

VI - os doentes ou sujeitos de serem portadores'

de doenças infecto-contagiosas, deverão ocupar '

dependências individuais ou- infermarias exclusi

va para isolamento.

SEÇÃO V

DA HIGIENE DAS PISCINAS PÚBLICAS

As piscinas de natação deverão obedecer as seguin

tes prescrições:

I - nos pontos de acesso haverá tanques-lava-pes,

contendo em soluçãoj um desinfetante ou um fungi-
cida para assegurar esterelizaçao dos pes dos '

banhistas;

II - disporem de vestiários, chuveiros e instala
çoes sanitárias de fácil acesso e separadas para

cada sexo;

III - a limpeza da água deve ser tal forma que a
uma profundidade de U3 (três) metros possa ser '
visto com nitidez o fundo das piscinas;

IV - o equipamento especial para piscina devera'
assegurar a perfeita e uniforme circulação, rtii

- BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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ARTIGO CXX1ÍI9

Parágrafo I9

Parágrafo 119

ARTIGO CXXIV9

ARTIGO CXXV9

ARTIGO CXXVI9

ARTIGO CXXVII9 -

tração e esterelização da água.

A água das piscinas devera ser tratada pelo clo
ro ou seus compostos, que serão mantidos na água
sempre que a piscina estiver em uso num excesso »

de cloro livre não inferior a 0,2 e nem superior
a 0,5 partes por um milhão.

Guandu o cloro ou seus compostos forem usados ''

com amonia, o teor do cloro residual na água, •
quando a pisci.na estiver em uso, não deve ser in

ferior a 0,6 partes por milhão.

As piscinas que receberem continulmente água de»
boa qualidade e cuja renovação total se reali?e'

em tempo inferior a 12 horas, poderão ser dispen
sadas as exigências de que trata este artigo.

Em todas as piscinas é obrigatório o registro di
ario das operações do tratamento e controle.

Os freqüentadores das piscinas são obrigados a '

se submeterem,.na periodicidade determinada pela

autoridade sanitária competente, a exames médicos

provados por atestos distinto,- que os autorizará

ao uso da piscina.

Nenhuma piscina poderá ser usada quando suas a-'

guas forem julgadas poluidas pela autoridade me

dica sanitária competente.

Na infração de quaisquer dispositivos deste Capí

tulo, será imposto a multa, correspondente ao va

lor de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor de refe

rencia, impondo-se a multa em dobro na reinciden

cia especifica, seguindo-se da apreençao de bens,

interdição de funcionamento, cassação de licença

e proibição de transacionar com as repartições '

municipais, quando for o caso.

TITULO V

DA POLICIA DE COSTUME, SEGURANÇA E ORDEM PÚBL\i CA
segue... *~ Vi__

—2-^-
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ARTIGO CXXVlIIfl -

ARTIGO CXXIXQ

ARTIGO CXXX9

CAPITULO I

DA MODALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO

E expressamente proibido aos estabelecimentos co

merciais, as bancas de jornais e revistas e aos1

vendedores ambulantes a exposição de gravuras, '

livros, revistas ou jornais pornográficos.e obce

nos.

Somentes os locais designados pela Prefeitura !'

rios, riachos, córregos e lagos do Municipio) '

serão permitidos como próprios para banhos ou es

portes náuticos.

Os proprietários de estabelecimentos onde se ven

dem bebidas alcoólicas serão responsáveis pela '

manutenção da moralidade e ordem publica em seus

estabelecimentos.

Parágrafo Único - As desordens, algazarras ou barulhos, porventura

verificadas nos referidos estabelecimentos., su-'

jeitarao os proprietários a multa, podendo ser f

cassada a licença para seu funcionamento nas rein

cidencias.

ARTIGO CXXXIQ E expressamente proibido pertubaçao bo sossego '

publico com ruidos ou sons exessivos, evitaveis,

tais como:

I - motores de explosão desprovidos de silencio

sos, ou com este em mal estado de funcionamento;

II - os de buzinas, clarins, timpanos, campainhas

ou qualquer outro aparelho;

III - a propaganda realizada com alto falante, '

fixo ou volante, banda de musica, fanfarras, cor

netas ou outros meios barulhentos, no perimetro1

nobre da cidade, salvo quando autorizado pela '

Prefeitura;

IV - os produzidos por armas de fogo;

V - os de morteiros, bombas e demais fogos ruido

sos;

VI - os de apito ou sivos de sereais de fabricasj,*
ou estabelecimentos outros, por mais de 3U (fcrialU

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA r\
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ta) segundos ou depois das 22 (vinte e duas) ho
ras;

VII - usar para fins de esportes ou jogos de re-

creio as vias publicas ou outros logradouros a '

isso nao destinados;

VIII - os batuques, congados ou outros divertimen

tos congenerados, sem a licnnça das autoridades.

Parágrafo Único - Excetuam-se proibição deste artigo:

a) - os timpanos, sinetas ou sirenos dos veículos

de assistência, Corpo de Bombeiros, Carros Ofici

ais e Policia quando em serviço;

b) - os apitos das rondas ou guardas policiais;'

c) - as vozes ou aparelhos usados em propaganda'
eleitoral, de acordo com a Lei;

d) - as fanfarras ou bandas de música em procis

sões, cortejos ou desfile públicos;

e) - as maquinas ou aparelhos utilizados em cons

truçao ou obras em geral, licenciado previamente

pela Prefeitura, que determinara os horários;

f) - as sereias e outros aparelhos sonoros, quan

do funcionem, exclusivamente para assinalar en-'

trada ou saida de locais de trabalhos, desde que

os sinais nao se verifiquem depois das 22 (vinte

e duas) horas;

g) - os explosivos empregados no arrombante de '

pedreiras, rochas ou suas demolições, desde que'

as denotaçoes sejam das 7 (sete) as 18 (dezoito)

horas e defiridas previamente pela Prefeitura;

h) - as manifestaçõesj nos divertimentos públicos,

nas reuniões ou prédios desportivos com horários

previamente licenciados.

ARTIGO CXXXII9 - Ficam proibidos os ruídos, barulhos, rumores, bem

como a produção de sons excepcionalmente permiti

dos no artigo anterior, ressalva os de obras e '

serviços públicos nas proximidades de repartições

publicas, escolas, tribunais e igrejas, em horá

rio de funcionamento.

ARTIGO CXXXIII9 - Na distância de 200 (duzentos) metros de hospit

is, casas de saúde e sanatórios, as proibições /

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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referidas no artigo anterior, tem caráter perma

nente.

ARTIGO CXXXIV9 - As instalações elétricas so poderão funcionar h

quando tiverem dispositivos capazes de eliminar,

ou pelo menos reduzir ao minimo, as correntes pa

rasitas, direta ou induzidas, as ocilaçoes de ai

ta freqüência, chispas e ruidos prejudiciais a '

televisão e radio recepção.

Parágrafo Único - As maquinas e aparelhos que, a despeito da apli

cação de dispositivos especiais, exeto as indis-

pensaveis para obras e serviços públicos, nao a-

presentarem diminuição sensivel das pertubaçoes,

nao poderão funcionar domingos e feriados, nem '

apartir das dezoito horas dos dias úteis.

ARTIGO CXXXV9 - E expressamente proibido a qualquer pessoa que o

cupê lugar em edificio de apartamento residenci

al:

I - Usar, alugar ou ceder apartamento ou parte '

dele, para escola de canto, dança ou musica, bem

como seitas religiosas, jogos de recreio ou qual

quer atividade que determine o afluxo exagerado'

de pessoas;

II - Usar alto-falante, piano, vitrola, maquina,

instrumento ou aparelho sonoro em altura de volu

me que cause incomodo aos demais moradores;

III - Guardar ou depositar explosivos ou infla-'

mavel em qualquer parte do edificio, bem como '

queimar natureza.

ARTIGO CXXXVIQ - Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, .'
será a multa correspondente ao valor de 01 (uma)

a 05 (cinco) vezes o valor de referencia, aplican

do-se a multa em dobro na reincidência especifi

ca, seguindo-se da apreençao de bens, interdição,

cassação de licença de funcionamento e proibição

de transacionar com as repartições municipais, '

conforme o caso.

segue..
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CAPITULO II

DOS DIVERTIMENTOS E FESTE30S PÚBLICOS

ARTIGO CXXXVII2 - Divertimentos e festejos públicos para efeito.-; '

deste Código sao os que realizam nas vias publi

cas ou em recintos fechados de livre acesso ao '

publico, cobrando-se ingresso ou nao.

ARTIGO CXXXVIII2- Nenhum divertimento publico deverá ser realizado

sem licença da Prefeitura.

Parágrafo 12

Parágrafo lie

ARTIGO CXXXIX9

Parágrafo 19

Parágrafo lie

ARTIGO CXL9

v.

- 0 requerimento da licença para funcionamento de'

qualquer casa de diversões será instituido com a

prova de terem sido satisfeitas as exigências r_e

gulamentares referente a construção e higiene do

edifício, conforme as disposições do código de 0

bras e após vistoria policial.

- As exigências do presente artigo nao atinge as '

reuniões de qualquer natureza, sem convites ou ?!

entradas pagas, realizadas por clubes ou entida

des profissionais e beneficientes, em suas sedes,

bem como as realizações em residências.

- Em todas as casas de diversões, circos, ou salas

de espetáculos, os programas anunciados deverão'

ser integralmente executados nao podendo existir

modificações nos horários.

- Em caso de modificação do programa e do horário,

o empresário devera devolver aos espectadores '

que assim o preferirem o preço integral das en-'

tradas.

- As disposições do presente artigo e do parágrafo

anterior, aplica-se inclusive as competições es

portivas em que exija o pagamento de entradas.

- Os bilhetes de entradas nao poderão ser vendidos

por preço superior ao anunciado, nem em numero '

exedente à iotaçao da diversão.

segue•
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ARTIGO CXLIQ

ARTIGO CXLII"

Na autorização de "dancing" ou quaisquer outro

estabelecimento de diversão noturna, a Prefeitu

ra devera ter sempre em vista o sossego e o de-

coro publico.

Nao serão fornecidas licença para a realização'

de diversões ou jogos ruidosos em locais compre

endidos em área um raio de 100 (cem) metros de'

distancia de hospitais, casas de saúde, sanató

rios, maternidades e escolas.

Parágrafo Único -- As licenças para realização de jogos em locais'

compreendidos entre 100 (cem) a. 300 ,(trezentos)

meLros de hospitais, casas de saúde e maternida

des poderão ser concedidas para o termino dos '

mesmos ate as 20 (vinte) horas.

ARTIGO CXL1II9

ARTIGO CXLIVS

Nos festejos e divertimentos populares de qual

quer natureza, deverão ser usados somentes copos

e pratos de papel nas barracas de comidas e nos

balcões de refrigerantes, por medida de higiene

e bem estar publico.

E expressamente proibido durante os festejos '

carnavalescos, o uso de fantasias indecorosas,'

substancia quimica diluídas ou nao, mal cheiro

sas, nocivas ou que possa molestar os transuen-

tes.

Parágrafo Único - Fora do periodo destinado aos festejos carnava

lescos, a ninguém e permitido apresentar-se mas

carado ou fantasiado nas vias publicas, salvo '

com licença das autoridades competentes.

ARTIGO CXLVQ Em todas as casas de diversões publicas, serão'

observadas as seguintes condições alem das esta

belecidas pelo Código de Obras:

I - As salas de entradas e as de espetáculos se

rão mantidas higienicamente limpas;

II - As portas e os corredores para o exterior'

serão amplos e conservar-se-ao sempre livres de

grandes moveis ou quaisquer objetos que possam'

dificultar a retirada rápida do público, l\en ca

BRASNORTE - AQUI SE TRABALHA r*
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-so de emergência;

III - Todas as portas de saida serão encimadas '

pela inscrição "SAIDA" legiveis a distancia em '

luminoso de forma visivel, quando se apagarem as

luzes da sala;

IV - Os aparelhos destinados a renovação de ar '

deverão ser conservados e mantidos em perfeito '

funcionamento;

V - Haverá instalações sanitárias para homens e'

senhoras;

VI - Serão tomadas as precauções necessárias pa

ra evitar incêndio, e obrigatória a doação de is'

extintores de fogo em lnnais visiveis e de fácil

acesso;

VII - Possuirão bebedouros automáticos de água '

filtrada em perfeito estado de funcionamento;

VIII - Durante os espetáculos, deverão as portas

conservar.-se abertas, vedadas com reposteiros ou

cortinas;

IX - Deverão possuir material de pulverização de

inseticidas;

X - 0 mobiliário será mantido em perfeito estado

de conservação.

ARTIGO CXLVI9 - Nas casas de espetáculos de Sessões consecutivas
que nao tiverem exaustores suficientes, deve en

tre a saida e a entrada dos espectadores, decor

rer lapso de tempo suficiente para o efeito de '

renovação de ar.

ARTIGO CXLVII9 - Para funcionemento de teatro, além das demais '
disposições aplicáveis, deverão ser observadas '

as seguintes:

I - A parte destinada ao publico, será interamen

te separadas da parte destinada aos artitas, nao

havendo entre as duas mais que as indispensáveis

comunicações de serviços;

II - A parte destinada sos artistas, devera ter'
quando possível fácil e direta comunicação com as
vias .públicas, de maneira que assegura saida ou'

entrada franca, sem dependência a parte das/tinada
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a permanência do publico.

ARTIGO CXLVIII^ - Para funcionamento de cinemas, serão observadas'

as seguintes disposições:

I - Os aparelhos de projeção ficara em cabines '

de fácil saida . construídas de materiais incom

bustiveis;

II - Nao poderá em deposito existir,no próprio '

recinto nem nos compartimentos anexos, maior nu

mero de peliculas que as necessárias para às exi

biçoes do dia;

III - As peliculas deverão ficar sempre em esto-r

jos metálicos hermiticamente fechados, nao poden

do ser aberto por mais tempo que o indispensável

para o serviço.

ARTIGO CXLIX9

Parágrafo 12

• A armação de circos de pano ou parques de diver-

soes so poderá ser permitida em locais determina

dos pela • Prefeitura.

A autorização de funcionamento dos estabelecimento

de que trata este artigo nao poderá ser superior'

a 1 (um) ano.

Parágrafo 119 - Ao conceder a autorização, poderá a Prefeitura es*

tabelecer as restrições que julgar convinientes,'

no sentido de assegurar a ordem e a moralidade dos

divertimentos e o sossego da visinhança.

Parágrafo III9 - A seu juizo, poderá a Prefeitura nao renovar a áu

torizaçao aos estabelecimentos de que trata iiste'

artigo, ou obriga-los a novas restrições ao conce

der-lhes a renovação pedida.

Parágrafo IVQ - Os circos e parques de diversões,embora autoriza^

dos so poderão ser freqüentados pelo publico depo

is de vistoriados em todas as suas instalações pe

Ias autoridades da Prefeitura.

ARTIGO CLQ - Para permitir a armação de circos ou barracas em^,

logradouros públicos, poderá a Prefeitura exigir'

se o julgar conviniente, em deposito ate o máximo

de 5 (cinco) salários mínimos vigentes na região'

como garantia, visando a aventual limpeza e reppm

— BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA 3C^
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Parágrafo Único -

ARTIGO CLIQ

Parágrafo Único -

ARTIGO CLIIS

ARTIGO CLIII9

Parágrafo 12

Parágrafo 119

ARTIGO CLIVS

posição de logradouros.

O deposito será ... restituido integralmente se

nao houver necessidade de limpeza especial ou re

paros, em caso contrario, serão deduzidas as dis

pesas feitas com tal serviço.

Para efeito deste Código, os teatros bipos des-'

montaveis serão comparados aos circos.

Alem das condições estabelecidas neste Código pa

ra os circos, a Prefeiturg poderá exigir as que '
julgar necessárias a segurança e ao conforto dos

expectadores e dos artistas.

Na infração de qualquer artigo deste Código será

imposta a multa correspondente ao valor de 1 (um)

a 5 (cinco) vezes o valor de referência, impondo
-se ao dobro da multa em caso de reincidência es

pecifica, seguindo-se de apreensão de bens, inter

diçao das atividades, cassação de funcionamento'

e proibição de transacionar com as repartições '

municipais quando for o caso.

CAPITULO III

DOS LOCAIS DE CULTO

As igrejas, os templos, e as casas de culto são'

locais havidos por sagrados e, por isso, devem '

ser respeitadas, sendo proibido pichar suas pare

des e muros.

E proibido nos muros e paredes dos locais de cul

to, pregar cartazes alheios aos interesse da pa-

roquia ou comunidade religiosa.

0 conteúdo dos cartazes devera passar pelo pare-

cer do responsável pela paroquia ou comunidade '

religiosa, somente após o que, será permitida a'

sua afixaçao.

Nas igrejas, templos ou casas de culto, os loca

is franqueados ao publico, deverão ser conserva

dos limpos, iluminados e arejados.
segue...
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ARTIGO CLV2

ARTIGO CLVIQ

ARTIGO CLVIIQ

ARTIGO CLIXQ

ARTIGO CLX9

- As igrejas, templos e casas de culto, nao pode-'

rao conter maior numero de assistentes, a qual-'

quer de seus ofícios, do que a lotação comporta

das por suas instalações, desde que seja devida-

mente instalados ventiladores suficientes a reno

vaçao de ar e arejamento do ambiente.

- Na infração de qualquer artigo deste Capitulo se

rá imposta a multa de 50^ (cinqüenta por cento)'
a 2 (duas) vezes o valor de referencia, impondo-

-se o dobro da multa em caso de reincidência es

pecifica, seguindo-se de apreençao de bens, quan

do for o caso.

CAPITULO IV

DA UTILIZAÇÃO. DAS VIAS PÚBLICAS

- E expressamente proibido podar, cortar, derrubar,

remover ou sacrificar as arvores de arborizaçao'

publica, sendo estes serviços de atribuições es

pecífica da Prefeitura Municipal.

ARTIGO CLVIIie - |\|áo será permitido a utilização das árvores de '
arborizaçao, para colocar cartazes e anúncios ou

fixar cabos e fios, sem suporte ou apoio e insta

laçao de qualquer natureza ou finalidade.

A Prefeitura poderá, mediante concorrência publi

ca permitir a instalação de bancos e caixas de '

papéis em que constem publicidade de concessiona

ria ou de terceiros.

A colocação de bancas de jornais e revistas nos'

logradouros públicos, só será permitido se forem
satisfeitas as seguintes condições:

I - Serem devidamente licenciadas, após o paga-'

mento das respectivas taxas;

II - Apresentarem bom aspecto de construção;

III - Ocuparem devidamente os lugares que lhe fo

rem destinados pela Prefeitura;

IV - Serem de fácil remoção;
V - Serem colocados de forma a não prejudica** '^'

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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ARTIGO CLXI9

ARTIGO CLXIie -

ARTIGO CLXIIíe -

ARTIGO CLXIVe

Parágrafo 12

Parágrafo 119

transito publico nas calçadas;

VI - Nao se localizarem a menos de 50 (cinqüenta)

metros das esquinas e de tal maneira a nao preju

dicar a visibilidade nos cruzamentos.

Os posbes telegraficos, de iluminação e força, as

caixas postais, os avisadores de incêndio e de '

policia e as balanças para passagem de veiculo,'

so poderão ser colocadas nos logradouros públicos

mediante autorização da Prefeitura, que indicara

as posições convinientemente da respectiva insta

laçao.

As colunas ou suportes de anúncios, as caixas de

papeis usados, os bancos ou os abrigos de logra

douros públicos somente poderão ser instalados '

mediante licença previa da Prefeitura.

IN/

A ocupação de vias com mesas e cadeiras ou outros

objetos, so será permitido quando forem satisfe_i
tos os seguintes requisitos:

I - Ocupar apenas parte do passeio, corresponden

te a testada do estabelecimento para qual forem'

licenciados;

II - Deixarem livre, para o transito público, uma

faixa de passeio de largura não inferior a 2 M '

( dois metros).

Para comícios políticos, festividades civlcas e'

religiosas ou de caráter popular, poderão ser ar

mados coretos ou palanques provisórios nos logra

douros públicos, desde que seja solicitada a Pre

feitura a aprovação de sua localização, com ante

cedencia minima de 05 (cinco) dias.

As despesas de instalações e remoção dos coretos

ou palanques correrão por conta dos responsáveis.

Os coretos ou palanques deverão ser removidos no

prazo de 24 ( vinte e quatro) horas após o encer

ramento das atividades.

segue
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ARTTGO CLXVP - Nas festas dn caráter público nu reliqinso, pode

vna r;nr inshnladns barracas provisórias para di

vertimento mediante previa licença da Prefeitu

ra, solicitadas pelos interessados no prazo mini

mo de 10 (dez) dias de antecedência.

Paragraro Único - Nas barracas a que se refere o presente artigo,'

nao serão permitidos jogos de azar sobre qualquer

pretexto.

ARTIGO CLXVI9 - A fixação de anúncios, cartazes letreiros, painé

is, tabuletas, placas ou quaisquer outros meios'

de publicidade e propaganda, referentes a esta

belecimentos comerciais , industriais, de prestação

de serviços, escritórios, consultórios, produtos,
shoujs ou apresentações publicas depende da licen

ça da Prefeitura, mediante requerimentos dos in

teressados .

ATIGO CLXVII9 - £ expressamente proibido pichar paredes, postes,
e muros de prédios construidos na zona urbana, '

bem como neles afixar cartazes.

ARTIGO CLXVIIIQ

ARTIGO CLXIX9

- Os pedidos de licença a Prefeitura, para coloca

ção de pinturas ou distribuição de anúncios, caj?

tazes e quaisquer outros meios de publicidade e

propaganda deverão mencionar;

I - Local em que serão colocados, pintados ou des

tribuidos;

II - Dimensões;

III - Inscrições e textos;

IV - Composição dos dizeres, das alegorias e cores

usadas quando for o caso;

V - Total da saliência a contar do plano da fecha

da, determinado pelo alinhamento do prédio;

VI - Altura compreendida entre o ponto mais baixo

da saliência do anuncio e o passeio.

- Nao será permitido a afixaçao, inscrição ou dis-

tribuiçao de anúncios, cartazes e quaisquer ou-'

tros meios de publicidade e propagandas nas se-'

guintes condições:

I - Quando pela sua natureza, provoquem aglomer

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO CLXXQ

ARTIGO CLXXIo

çoes prejudiciais ao transito publico;

II - Quando forem ofensivos a moral ou contive-1

rem referencias diretas ao individuos, estabele

cimentos, instituições ou crenças, que possam pre

judica-los;

III - Quando- contiverem incorreções de limguagem;

IV - Quando fizerem uso da palavra estrangeira,1

salvo aqueles que, por insuficiência de nosso le

xico, a eles se tenham incorporado.

- Será permitido o uso de vocábulo estrangeiro quan

do os mesmos fizerem parte da composição do anun

cio e funcionamento como elemento de atração pu

blica, sem que contudo, se perca da mensagem.

- Fica vedada a colocação de anúncios nos seguintes

casos:

a) - quando prejudicarem.de alguma forma os aspe£
tos paisagísticos da cidade, seus panoramas natu

rais e monumentos históricos;

b) -em ou sobre muros, muralhas e grades exter

nas de jardins públicos ou particulares, de em-'

barque ou desembarque de passageiros, bem como '

baiaustre de pontes e pontilhoes;

c) - em arborizaçao e posteamento publico, inclu

sive nas grades protetoras;

d) - na pavimentação ou meio-fio ou quaisquer o-

bras;

e) - quando puderem prejudicar a passagem de pe

destre e a visibilidade dos veículos.

- A Prefeitura poderá, mediante concorrência publi

ca permitir a instalação de placas, cartazes e '
r

outros dispositivos em que constem, alem do nome

da via ou logradouro publico, publicidade comer

cial do concessionário.

- A utilização das vias publicas para fins de comer

cio ou outros, somente poderá ser feita após con

cessão de licença da Prefeitura e pagamento das1

respectivas taxas de ocupação do solo de uso da!

BRASNORTE= AQUI SE TRABALHA
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~\

butario.

ARTIGO CLXXII9 - Na infração de qualquer dispositivo deste Capitu

Io, o infrator será punido com a multa correspon

dente ao valor de 1 (uma)a 5 (cinco) vezes o va

lor da referencia, aplicando-se o dobro da multa
A r • _l _l

na reincidência especifica, seguindo-se da apreen

sao de bens, interdição de atividades, cassação'

da licença e proibição de transacionar com as re

partições municipais, conforme o caso.

ARTIGO CLXXIII9 - t proibido ameassar ou impedir, por qualquer meio,

o livre transito de pedestre ou veiculos nas ruas,

praças, passeios, estradas e caminhos públicos,1

exceto para efeito de obras publicas ou quando e

xigencias policiais o determinarem.

Parágrafo Único - Sempre que houver necessidades de interromper o1

transito, devera ser colocada sinalização adequa

da, claramente visivel de dia e luminosa a noite.

ARTIGO CLXXIVQ - Compreende-se na proibição do artigo anterior o
depósito de quaisquer materiais, inclusive de '
construção, nas vias publicas em geral.

Parágrafo 1^

Parágrafo 119

ARTIGO CLXXV9

Tratando-se de materiais cuja descarga nao possa

ser feita diretamente no interior dos prédios, '

será tolerada a descarga e permanência na via !

pública, com o mínimo prejuizo ao transito por '
tempo nao superior a 3 (três) horas.

Nos casos previstos no parágrafo anterior, os }
responsáveis pelos materiais depositados na via'
pública deverão advertir os veiculos, a distancia

conveniente dos prejuizos causados ao livre tran

sito.

t expressamente proibido nas ruas da cidade, vi

las e povoados:

I - Conduzir animais ou veículos em disparada ;
II - Conduzir animais bravios sem a necessária

precaução;

III - Conduzir carros de boi sem guieiros;
segue..
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ARTIGO CLXXVI°

ARTIGO CLXXVIIQ. -

ARTIGO CLXXVIII° -

Parágrafo Único

ARTIGO CLXXIX9

IV - Atirar a via pública ou logradouros públi
cos corpos ou detritos que possam incomodar os'
tansuen.tes.

E expressamente proibido danificar ou retirar '
sinais colocados nas vias, estradas ou caminhos
públicos, para advertência de perigo ou impedi
mento de transito.

Assistência a Prefeitura o direito de impedir o
transito de qualquer veículo ou meio de transpor
te que possa ocasionar à via pública.

E proibido embaraçai o transito ou molestar os'
pedestre por tais meios como:

I - Conduzir, pelos passeios, volumes de grandes
portes;

II - Conduzir, pelos passeios, veículos de qual
quer espécies;

III - Patinar, a não ser nos logradouros a isso
destinados;

IV - Amarrar animais em postes, árvores, grades
ou portas;

V - Conduzir ou conservar animais sobre os pas
seios ou jardins.

Excetuam-se ao dispositivo no item II, deste ar
tigo, carrinhos de crianças ou de paralíticos e,
em ruas de pequeno movimento, triciclos e bici

cletas de uso infantil.

Na infração de qualquer dispositivo deste Capí
tulo será punido o infrator com a importância e
quivalentes de 1 (uma) a 2 (duas) vezes o valor

de referencia, impondo-se a multa em dobro, em'

caso de reincidência específica, seguindo-se dá
apreensão de bens e proibição de transacionar '

com as repartições municipais, quando for o caso.

CAPÍTULO VI

A

DO EMPREENDIMENTO DAS VIAS PÚBLICAS

SEGUE;;;
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ARTIGO CLXXXQ

Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO CLXXXI2 -

Parágrafo Único -

ARTIGO CLXXXII9 -

Nenhuma obra, inclusive demolições, quando feita

no alinhamento das vias públicas, poderá dispen
sar o tapume provisório, que deverá ocupar uma '
faixa de largura, no máximo, igual à metade do ♦

passeio.

Quando os tapumes forem construídos em esquinas,

as placas de nomenclatura dos logradouros.serão'

neles fixados de forma bem visível.

Dispensa-se o tapume quando se tratar de:

a) - construção ou reparos de muros uu grades '
com a.l.tura não superior a dois metros;
b) - pinturas ou pequenos reparos;

Os animais deverão satisfazer as seguintes condi
çoes:

I- Apresentarem perfeitas condições de segurança;
II - Terem a largura do passeio, até o máximo de

2 (dois) metros;

III - Nao causarem as arvores, aparelhos de ilumi

nação e de redes telefônicas e de distribuição de

energia elétrica.

0 andaime deverá ser retirado quando ocorrer a '
paralizaçao da obra por mais de 60 (sessenta) di
as.

Na infração de qualquer dispositivo deste Capítu
Io será aplicada a multa no valor de 1 (um) a 2

(duas) vezes o valor de referencia, impondo-se a

multa em dobro, no caso de reincidência, seguin

do-se da apreençao de bens, interdição das ativi^

dades, cassação de licença de funcionamento e pro

ibiçao de transacionar com as repartições munici

pais, conforme o caso.

CAPÍTULO VII

DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS

ARTIGO CLXXXIII9- É proibido a permanência de animais nas vias pú

blicas .

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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ARTIGO CLXXXIV9 - £ proibido a criação de porcos na área urbaniza

da de sede municipal.

ARTIGO CLXXXV9 - £ igualmente proibido a criação no perímetro urba
no da sede municipal, de qualquer outra espécie1

de gado.

Parágrafo Único - Observados as disposições contidas no Código de'

Obras, e permitida a manutenção de estabulos e

cocheiras, mediante licença e fiscalização da '

Prefeitura.

ARTIGO CLXXXVI9 - Não será permitida a passagem ou estabelecimento
de tropas ou rebanhos na cidade, exceto em logra

douros para isso designados.

ARTIGO CLXXXVIie- Ficam proibido os espetáculos de feras e as exi
bições de cobras e quaisquer animais perigosos,'

•(Mil n nnnnn.nnrin prnnauçãn para qarantir n serju-
rança dos espectadores.

ARTIGO CLXXXUIII9-É expressamente proibido:
I - Criar abelhas nos locais de maior concentra

ção urbana;

II - Criar galinhas nos porões e no interior das

habitações;

III - Criar pombos nos forros das casas de resi^

dencia.

ARTIGO CLXXXIX9 - £ expressamente proibido a qualquer pessoa matar
animais ou praticar ato de crueldade contra os '

mesmos, tais como:

I _ Transportar, nos veículos de tração animal,'
cargas ou passageiros de peso superior as forças;
II - Carregar animais com peso superior a 150

quilos;

III - Manter animais que já tenham- a carga pernú

tida;

IV - Fazer trabalhar animais doentes, feridos,

extenuados, alejados, enfraquecidos ou extrema-'

mente magros;

\l - Obrigar qualquer animal a tarbalhar mais ^de'
8 (oito) horas contínuas sem descanso e mais

segue...
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ARTIGO CXCS

6 (seis) horas continuas sem dnsnansn n mais dn'

6 (seis) horas, sem água e alimento apropriado;

VI - Martirizar animais para deles alcançar es-'

forços excessivos;

VII - Castigar de qualquer modo animal caido,com

ou sem veiculo, fazendo-o levantar a custa de cas

tigo e sofrimento;

VIII - Castigar com rancor e excesso qualquer ani

mal;

IX - Conduzir animais com a cabeça para baixo, '

suspensos pelos pes ou asas ou em qualquer posi

ção anormal, que lhe possa ocasionar sofrimento;

X - Transportar animais amarrados a traseira de'

veiculos, ou atados em outro pela cauda;

XI - Abandonar em qualquer ponto, animais doentes,

extenuados, enfraquecidos ou feridos;

XII - Amontar animais em depósitos insuficientes

ou sem água, ar, luz e alimentos;

XIII - Usar de instrumentos diferentes do chico

te leve, para estimulo e correção de animais;

XIV2 - Empregar arreios que possam constranger, '

ferir ou magoar o animal;

XV - Usar arreios sobre partes, feridas, contusões

ou chagas do animal;

XVI - Praticar todo e qualquer ato, mesmo nao es

pecíficados neste Código, que acarretar violenci

a e sofrimento para o animal;

Na infração de qualquer tipo deste Capitulo, se

rá imposta a multa de 50% (cinqüenta por cento),
a 2 (duas) vezes o valor de referencia, aplican

do-se a multa em dobro, em caso de reincidência'

específica, seguindo-se a apreensoa de bens, cas
saçao de licença, interdição de atividades e proi^

biçao de transacionar com as repartições munici

pais, conforme o caso.

TITULO VI

DA ESTÉTICA URBANA

segue
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ARTIGO CXCI^

ARTIGO CXCIIQ

ARTIGO CXCIIia

ARTIGO CXCIVQ

ARTIGO CXCVQ

ARTIGO CXCVie

V.

CAPITULO I

DA MANUTENÇÃO DA ESTÉTICA URBANA

• Nenhum material poderá permanecer nos logradou-'

ros públicos, exceto nos casos previstos no para

grafo primeiro do artigo 174 deste Código.

- 0 ajardinamento e a arborizaçao das praças e vias

publicas serão atribuições exclusivas da Prefei

tura .

- Nos lotearnentos* de áreas e aberturas de vias por

particulares, a arborizaçao e ajardinemento das'

áreas publicas ficara a cargo dos responsáveis

pelo empreendimento, ouvida as diretrizes dadas1

pelo quadro técnico da S.O.S.U. (Secretaria de 0

bras e Serviços Urbanos), segundo as disposições

contidas na Lei de Loteamentos.

- Na infração de qualquer dispositivo deste Capitu

Io o infrator será punido com amulta equivalente

de 50^ (cinqüenta por cento), a 2 (duas) vezes o

valor de referencia, impondo-se a multa em dobro,

em caso de reincidência especifica, seguindo-se'

de apreensão de bens, interdição de atividades,'

cassação de licença e proibição de transacionar'

com repartições municipais, conforme o caso.

CAPITULO II

DOS MUROS, CERCAS E PASSEIOS.

- Os propietarios de terrenos sao obrigados a mura

-los ou cercá-los dentro das normas fixadas pelo

Código de postura.

- Serão comuns os muros e cercas divisórias entre'

propriedades urbanas e rurais, devendo, os pro-'

prietários dos móveis confiante, concorrer em '
partes iguais para as despesas de sua construção

e conservação.

segue...•
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ARTIGO CXCVII° - Os terrenos não edificados, com frente para vias
e logradouros públicos serão obrigatoriamente fe

chados nos respectivos alinhamentos, de acordo '

com as disposições deste Código.

Os terrenos referidos no artigo anterior serão '

fechados com cercas de madeira, grades de ferro'

ou muros de alvenaria, com altura de até 1,80 m

(um metro e oitenta centímetros).

Nos terrenos edificados na área urbana ficará a'

critério do proprietário o seu fechamento, deven

do-se no entanto, em caso de nao fechamento, man

ter visivel os limites do terreno, através da '

construção de marcos ou muretas de concreto ou '

madeira.

Os terrenos rurais, salvo acordo expresso entre'

os proprietários, serão fechados com:

I - Cerca de arame farpadp com três fios mínimo'

e um metro e quarenta de altura;

II - Cercas vivas, espécies vegetais adequadas e

resistentes;

III - Telas de fios metálicos com altura mínima'

de 1,50 (um metro e cinqüenta centimetros).

Os proprietários de imóveis, edificios ou nao, '

situados em vias publicas Ou logradouros públicos

pavimentados de guias ou sargetas, sao obrigados

a construir os respectivos passeios e mante-los'

em perfeito estado de conservação.

Parágrafo Único - 0 proprietário terá o prazo de 90 (noventa) dias,

após publicação da presente Lei, para cumprimen^

to deste artigo, decorrido o prazo, a Prefeitura

executara a obra, cobrando uma taxa adicional de

30% (trinta por cento) relativo a Administração.

ARTIGO CXCVIIIQ -

ARTIGO CXCIX2

ATIGO CC9

ARTIGO CCI9

ARTIGO CCIIS Na infração das disposições de qualquer artigo '

deste Capitulo, será aplicada a multa equivalen

te de 50% (cinqüenta por cento) a 2 (duas) vezes

o valor de referencia, impondo-se a multa qm^do-

bro em caso de reincidência especifica.

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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ARTIGO CCIIIS

ARTIGO CCIVQ

ARTIGO CCV9

TITULO VII

DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO 1

DA COBERTURA VEGETAL

- A Prefeitura Municipal, em colaboração com as au

toridades competemtes do Estado e da União, exer

cera severa fiscalização sobre a proteção e pre

servação da flora e da fauna dentro dos limites'

municipais.

- Consideram-se de preservação permanente, para e-

feito deste código, as florestas e demais formas
de vegetação natural situadas:

I - Ao longo dos Rios ou de outro qualquer curso

de água em faixa marginal cuja largura mínima sje
ra:

a) - de 5m (cinco metros) para os Rios com largu
ra inferior a lOm ( dez metros);

b) - igual a metade da largura dos cursos que me
çam de lOm (dez metros) a 200m (duzentos metros)
de distancia entre as margens;

c) - de lOOm (cem metros) para todos os cursos '

cuja largura seja superior a 200m (duzentos me-'

tros);

II - Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios

de água, naturais ou artificiais;

III - Nas nacentes, mesmo nos chamados "olhos d'

água", seja qual for a situação topográfica;

IV - No topo de morros, montes, montantes e ser

ras ;

V - Nas encostas ou partes desta com declividades

superior a 452 (quarenta e cinco graus), equiva

lente a 100% (cem por cento) na linha de maior '

declividade;

- Consideram-se ainda de preservação permanente t.\?\

quando assim declaradas por ato de poder publico,

as florestas e demais formas de vegetação Kna^tural

destinadas a:
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I - Atenuar a erosão das terras;

II - Formar faixas de proteção ao longo das fe£

rovias e rodovias;

III - Auxiliar a defesa do território nacional'

a critério das atividades militares;

IV - Proteger sitios de excepcional beleza ou '

de valor cientifico;

U - Asilar exemplares da fauna ou flora ameaça

da de extinção;

VI - Assegurar condições de bem estar publico;

Parágrafo Único - A supressão total ou parcial de florestas de pre

servaçao permanente será admitida c -m previa au

torizaçao do Executivo Federal, quando for neces

sário a execução de obras, planos, atividades f

ou projetos de utilidade publica ou interesse '

social.

ARTIGO CCVIQ

ARTIGO CCVIIQ

ARTIGO CCIX9

- Consideram-se de interesse publico:

I - A limitação e o controle do pastoreiro em '

determinadas áreas, visando;, adequada conserva

ção e propagação de vegetação florestal;
II - A difusão e doação de métodos tecnológicos

que visem aumentar economicamente a vida útil
da madeira e o seu maior aproveitamento de todos

as fases de manipulação e transformação.

- Qualquer árvore poderá ser declarada imune de '
corte, mediante ato de poder público, por moti
vo de sua localização, raridade ou beleza ou

condição de porta-sementes.

ARTIGO CCVIIie - Não é permitida a derrubada de arvore situada *.-
em área de inclinação entre 252 a 459 (vinte e
cinco e quarenta e cinco graus), só sendo nelas
•toleradas a extração de toros quando em regime

de utilização racional, que vise a rendimentos'
permanentes.

Observadas as legislações federal e estadual per
tinentes florestas plantadas, não consideradas'
de preservação permanente, é livre a extraça
de lenha e demais produtos florestais ou fab
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ARTIGO CCXQ

ARTIGO CCXIS

cação de carvão. Nas demais florestas, depende-

ra de normas estabelecida em ato do poder fede*-

ral ou estadual, em obidiência a prescrições de
tidas pela técnica e pecularidades locais.

Visando o maior rendimento econômico, é permiti
do aos proprietários de florestas heterogêneas,

tranforma-las em homogêneas, executando trabalho

de derrubada, a um so tempo ou sucessivamente,'

de toda a vegetação a substituir, desde que as-

sinem, no inicio dos trabalhos, perante a auto-

ridade competente, termo de obrigação de reposi

çao e tratos culturais.

E proibido o uso de fogo nas florestas e demais

formas de vegetação.

Parágrafo Único - Se peculiaridades locais e regionais justifica

rem o emprego de fogo em praticas agropastorias

ou florestais, a permissão será estabelecida em

ato do poder pubiico, circunscrevendo as áreas'

e estabelecendo as seguintes formas de precaução:

a) - preparar aceiros de no minimo 7m (sete me

tros) de largura;

b) - mandar aviso aos capinantes, com anteceden

cia minima de 12 h (doze horas), marcando dia,'

hora elugar para lançamento de fogo.

ARTIGO CCXII° É expressamente proibido matar, lesar ou maltra

tar por qualquer modo ou meio, plantas de orna

mentação de logradouros públicos ou em proprie

dades privadas alheia ou arvore imune ao corte.

ARTIGO CCXIII2 - E proibido fabricar, vender, transportar ou soj.

tar balões, que possam provocar incêndios nas '

florestas e demais formas de vegetação, mesmo '

por ocasião de festas juninas.

ARTIGO CCIVQ É proibido transportar ou guardar madeiras, '
lenhas, carvão e outros produtos procedentes de

florestas, sem licença valida para todo o tempo

de viagem ou de armazenamento, outorgado pe|
autoridade competente.
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ARTIGO CCXV°

ARTIGO CCXVIQ

E proibida a formação de pastagens na zona urba

na do município.

Na infração de qualquer um destes artigos será'

imposta a multa correspondente ao valor de 1 ('

Um) a 100 (cem) vezes o valor de referencia, im

pondo-se a multa em dobro em caso de reincidên

cia, seguindo-se de cassação de lir.ença, .inter

dição das atividades e proibição de transacionar

com as repartições municipais, conforme o caso.

CAPITULO II

DA PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA EXTINÇÃO DE INSETOS

NOCIVOS.

ARTIGO CCXVII3 - Qs animais de quaisquer espécies, em qualquer *

fase do seu desenvolvimento e que vivem naturaj.

mente fora de seu cativeiro, constituindo-se a

fauna silvestre, bem como seus abrigos e criadou

ros naturais, sao propriedades do estado, proi

bida a sua utilização, perseguição, destruição,

caça ou apanha.

Parágrafo 19

Parágrafo 119

Se as peculiaridades regionais comportarem o e-

xercicio de caça, a permissão será estabelecida

em ato regulamentador do poder Federal.

Observados os regulamentos administrativos de '

caça, poderá ela exercer-se nas terras publicas,

ou nas particulares, . com licença do seu do

no, pertencendo ao caçador o animal por ele a-'

preendido. Se o caçador for no encalço do animal

e o tiver ferido, este lhe pertencera, embora

não oin tenha apreendido. Nao se reputam de caça

os domesticados que fugirem a seus donos, enquan

to estes lhes andarem a procura. Se a caça feri

da se acolher em. terreno cercado, murado, vaiado,

ou cultivado, o dono deste, nao querendo permi

tir a entrada do caçador, terá que entregar, ou

expelir o animal. Aquele que penetrar em terre

no alheio, sem licença do dono, para caçar, .po

derá para este a caça que apanhe, e responderH'

1
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-lhe-a pelo dano que lhe cause.

ARTIGO CCXVIII2 - É proibido o comércio de especiraede fauna .. i :'

... silvestre e de produtos e objetos que im

pliquem na sua caça, perseguição, destruição ou

apanha.

Parágrafo 15

Parágrafo 11^

ARTIGO CCXIX2

ARTIGOIXCXXQ

Excetuam-se os espécimes provinientes de criadojj

ros devidamente localizados.

Será permitida, mediante licença de autoridade'

competente, a apanha de ovos, larvas e filhotes

que se destinem aos estabelecimentos acima refe

ridos, bem como a destruição de animais silves^

três considerados nocivos a agricultura ou a '

saúde publica.

Todo proprietário de terreno, cultivado ou não'

dentro dos limites do municipio, e obrigado a '

extinguir os formigueiros existentes dentro de

sua propriedade.

A utilização, perseguição, distribuição, caça *-

ou apanha de espécime de fauna silvestre sao '

proibidas, em qualquer caso: ;

os estabelecimentos oficiais e açudes do

A

ARTIGO CCXXie

dominio publico, bem como nos terrenos adjacen

tes, ate a distância de 5 Km (icinco quilômetros).

II - Na faixa de 500 m (quinhentos metros) de '

cada lado do eixo das vias férreas e rodovias '

publicas;

III - Nas áreas destinadas a proteção da fauna,

da flora e das belezas ' ... naturais;

IV - Nos parques e jardins públicos.

A pesca pode ser transitória ou permanente, pro^

bida em água do domínio publico ou privado.

ARTIGO CCXXII2 - E proibido pescar:

I - Nos lugares e épocas interditados pelo or-'

gão competente;

II - Com dinamite e outros explosivos ou dom
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substancias quimicas que em contacto com a água,

possam agir de forma explosiva;

III - Com substancias tóxicas;

IV - A menos de 500 m (quinhentos metros) das '

saídas de esgotos.

Parágrafo Único - As proibições contidas no incisos II e III des

te artigo nao se aplicam aos trabalhos executado

pelo poder publico, que se destinem ao extermí

nio das espécies consideradas nocivas.

ARTIGO CCXXIII9 - Na infração de qualquer disposição deste Capitu

Io será cobrada a multa equivalente de 1 (uma)'

a 10 (dez) vezes o valor de referencia, impondo

-se a multa em dobro em caso de reincidência, '

seguindo-se da cassação de licença, interdição'

de atividades e proibição de transacionar com '

repartições municipais, conforme o caso.

CAPITULO III

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

ARTIGO CCXXIV9 - os afluentes das redes de esgoto e os resíduos'

ou sólidos das industrias, somente poderão ser'

lançados as águas, quando as tornarem poluidas,

conforme o disposto no artigo 61 deste Código.

Parágrafo Único - Considera-se poluição, qualquer alteração das '

propriedades fisicas, quimicas ou biológicas '

nas águas, que possa constituir prejuízo, dire

ta ou indiretamente, a fauna e flora aquáticas.

ATIGO CCXXV2 • Na infração de qualquer disposição deste Capitu

Io será aplicada a multa correspondente de 1 (u

ma) a 10 (dez) vezes o valor de referencia, im-

pondo-se o dobro da multa em caso de reincidên

cia, seguindo-se de cassação de licença, inter

dição de atividades e proibição de transacionar

com as repartições municipais, comforme o caso.

CAPITULO IV

DA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, CASCALHEI RAS, (J)|l

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA
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-AS E DEPÓSITOS DE AREIAS E SAIBRO.

ARTIGO CCXXVJ9 - A exploração de pedreiras, cascalheiras, olari-

as, depósitos de areia e de saibro depende de '

licença da Prefeitura, que a concedera, observa

dos os preceitos deste Código.

ARTIGO CCXXVII2 - A licença será processada mediante apresentação

de requerimento assinado pelo proprietário do '

solo ou pelo explorador e instruido de acordo '

com este artigo.

Parágrafo 19

Parágrafo 119

Do requerimento deverão constar as seguintes in

dicaçoes:

a) - nome e residência do proprietário do terre

no;

- nome e residência do explorador, se este '

nao for o proprietário;

c) - localização precisa da entrada do terreno;

d) - declaração do processo de explorarão e da

qualidade do explosivo a ser empregado, se for'

o caso.

0 requerimento de licença devera ser instruido'

com os seguintes documentos:

a) - prova de propriedade do terreno;

b) - autorização para exploração passada pelo '

proprietário em cartório, no caso de nao ser T

ele o explorador;

c) - planta da situação, com indicação do rele

vo do solo por meio de curvas do nivel, conten

do a delemitação exata da área a ser explorada'

com a localização das respectivas instalações e

indicando as construções, logradouros, os manan

ciais e cursos de água situados em toda a faixa

de largura de 100 m (cem metros) em torno da a-

rea a ser explorada.

d) - perfis do terreno em três vias;

e) - autorização ou licença, quando couber, da'
autoridade Federal ou Estadual competente.

No caso de se tratar de exploração de pequenoA *

porte, poderão ser dispendados, a critério d

BRASNORTE = AQUI SE TRABALHA '
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Prefeitura, os documentos indicados na alineas'

C e D do parágrafo anterior.

ARTIGO CCXXVIII9- As licenças para exploração serão sempre com prazo

fixo.

Parágrafo Único - Será interditada a pedreira ou parte .da pedrei

ra, embora licenciada a exploração de acordo '

com este Código, desde que posteriormente se ve

rifique que sua exploração acarreta perigo ou '

dano a vida ou a propriedade.

ARTIGO CCXXIX

ARTIGO CCXXX°

Ao conceder as licenças, a Prefeitura poderá fa

zer restrições que julgar convinientes.

Os pedidos de prorrogação de licança para a con

tinuação da exploração serão feitos por meio de
requerimentos e instruídos com o documento de '

licença anteriormente concedida.

ARTIGO CCXXXI9 - 0 desmonte das pedreiras pode ser feita a frio'

ou ao fogo.

ARTIGO CCXXXII9 - Não será permitida a exploração de pedreiras na

zona urbana.

ARTIGO CCXXXIII9- A exploração de pedreiras a fogo sujeita às se
guintes condições:

I - Declaração expressa da qualidade do explos^i

vo a empregar;

II - Intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos en

tre cada serie de explosões;

III - Içamento antes da explosão, de uma bandei
ra à altura conveniente para ser vista a distan

cia;

IV - Toque por três vezes, com intervalos de '
dois minutos de uma sineta e o aviso em brado '

prolongado, dando sinal de fogo.

ARTIGO CCXXXIV9 - A instalação de olarias nas zonas urbanas e su

burbanas do município deve obedecer as seguintes

prescrições:

I - As chaminés serão construídas de modo a nao
incomodar os moradores vizinhos pela fumaça ou'
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emanação nocivas;

II - Quando as escavações facilitarem a forma-'

çan de depósitos de águas, será obrigado a fazer

0 devido escoamento ou aterrar as cavidades a '

medida que for retirado o barro.

ARTIGO CCXXXV9 - A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, determi-i

nar a excecuçao de obras no recinto da explora

ção de pedreiras ou cascalheiras, com o intuito

de proteger propriedades particulares ou PUBLI

CAS ou evitar obstrução das galerias de águas.

ARTIGO CCXXXVI9 - E proibida a extração de areia em todos os cur

sos de água do municipio:

1 - A jusante do local em que recebem contribuj.

çoes de esgotos;

II - Quando modifiquem o leito ou as margens dos

mesmos;

III - Quando possibilitem a formação de Iodos ou

causem por qualquer forma a estagnação das águas;

IV - Quando de algum modo possam oferecer peri

go a pontes, muralhas ou qualquer obra construj.

da nas margens ou sobre os leitos dos rios;

ARTIGO CCXXXVII9- Na infração de qualquer das disposições deste '

Capitulo será imposta a multa correpondente de'

1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor de referencia,

impondo-se a interdição das atividades, cassa-'

çao da licença de funcionamento e proibição de

transacionar com as repartições municipais, con

forma o caso.

CAPITULO V

DOS INFLAMÃVEIS E EXPLOSIVOS.

ARTIGO CCXXXVIII9-No interesse público a Prefeitura fiscalizara a

fabricação, o comercio, o transporte e o empre

go de inflamaveis e explosivos.

ARTIGO CCXXXIX9 - são considerados inflamaveis:

I - 0 fósforo e os materiais fosforados;

II - A gasolina e demais derivados de petróleo;
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ARTIGO CCXL°

ARTIGO CCXLI9

Paragrafo I9

Parágrafo 119

III - Os éteres, alcoois, aguardente e os óleos

em geral;

IV - Os carburetos, o alcatrao e as matérias be

tuminosas líquidas;

V - Toda e qualquer outra substancia cujo ponto

de inflamabilidade seja acima de 1359 (cento e

trinta e cinco graus centigrados).

Consideram-se explosivos:

I - Os fogos de artifícios;

II - A nitroglicerina e seus compostos e deriva

dos;

III - A pólvora e o algodao-polvora;

IV - As espoletas e os estupins;

V - Os fulminatos, cloratos, formiatos e conge-

neros;

VI - Os cartuchos de guerra, caça e miras.

E absolutamente proibido:

I - Fabricar explosivos sem licença especial e'

em local nao determinado pela Prefeitura;

II - Manter depósito de.substancias inflamaveis

ou de explosivos sem atender as exigências lega

is, quanto a construção e segurança;

III - Depositar ou conservar nas vias publicas,

mesmo provisoriamente, inflamaveis ou explosivos.

Aos varejistas e permitido conservar üm cômodo'

apropriado em seu armazcm ou lojas, a quantida^

de fixada pela Prefeitura, na respectiva licen-

ça, de material inflamavel ou explosivo que nao

ultrapassar a venda provável de vinte dias.

Os fogueteiros e explosivos de pedreiras poderão

manter depósito de explosivo correspondente ao1

consumo de 30 (trinta) dias, desde que os depo-

sitos estejam localizados a u.Tif. distancia míni

ma de 250 m (duzentos e cinquemta metros) da ha

bitação m::is próxima e a iir'0 m (cento e cinquen
ta metros) das ruas ou estradas, se as distanci.

as a que se refere este parágrafo forem superior

a 500 m (quinhentos metros), e permitido o depo
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sito de maior quantidade de explosivos.

ARTIGO CCXLII9 - os depósitos de explosivos e inflamaveis só se-

rao construidos em locais especialmente designa

dos na zona rural e com licença da Prefeitura.

Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO CCXLIII9 -

Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO CCXLIV9 -

Parágrafo 19

Os depósitos serão dotados de instalações para'

combate ao fogo e de extintores de incêndio por

tateis, em quantidade e disposição cDnvinientes.

Todas as dependências e anexo dos depósitos de'

explosivos ou inflamaveis serão construidos de'

material incombustiveis, admitindo-se o empre

go de outro material apenas nos caibros, ripas1

e esquadrias.

Nao será permitido o transporte de explosivos '

ou inflamaveis sem precauções devidas.

Nao poderão ser transportados simultaneamente,1

no mesmo veiculo, explosivos e inflamaveis.

Os veículos que transportarem explosivos ou in-

flamaveis nao poderão conduzir outras pessoas f

alem do motorista e dos ajudantes.

E expressamente proibido:

I - Queimar fogos de artificios, bombas, busca-

pes, morteiros e outros fogos perigosos, nos Io

gradouros públicos ou em janelas e portas que •'!

deitarem para os mesmos logradouros.

II - Fazer fogueiras, nos logradouros públicos,

sem previa autorização da Prefeitura;

III- Utilizar sem justo motivo, armas de fogo '

dentro do perimetro urbano do Municipio;

IV- Fazer fogo sem colocação de sinal visivel f

para advertência aos passantes ou transeuntes.

A proibição de que trata os itens I e II, poderá

ser suspensa mediante licença da Prefeitura, em

dias de regozijo publico ou festividades religj.

osas de caráter tradicional.

segue...
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Parágrafo 119

ARTIGO CCXLV9

Parágrafo 19

Parágrafo 119

Os casos previstos no parágrafo 19 serão regula

mentados pela Prefeitura, que poderá inclusive'

estabelecer, para cada caso, exigências que juj.

gar necessárias ao interesse da Secretaria de '

Segurança Publica.

As instalações de posto de abastecimento de vej.

cúlos, bombas de gasolina e depósitos de outros

inflamaveis, fica sujeita a licença especial da

Prefeitura.

A Prefeitura poderá negar a licença se reconhe

cer que a instalação do deposito ou da bomba i-

ra prejudicar de algum modo a segurança publica.

A Prefeitura poderá estabelecer, para cada caso,

as exigências que julgar necessárias ao interes

se da segurança.

ARTIGO CCXLVI9 - Na infração de qualquer disposição deste Capitulo
será imposta a multa correspondente ao valor de

2 (duas) a 10 (dez) vezes o valor de referencia,

aplicando-se o dobro da multa em caso de reinei

dencia especifica, seguindo-se da apreensão de'

bens, interdição das atividades, cassação dá li

cença de funcionamento e proibição de transacio

nar com repartições municipais, quando for o ca

so.

TÍTULO VIII

DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDUSTRIA

CAPITULO I

DO LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

E INDUSTRIAIS.

ARTIGO CCXLVII9 - Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou

de prestação de serviços poderá funcionar no mu

nicípio sem prévia licença da Prefeitura, conce
dida a requerimento dos interessados e mediante

pagamento dos tributos devidos.

segue
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Parágrafo 19

Parágrafo 119

O requerimento deverá especificar com clareza:

a) -o ramo do comércio, industrial ou de presta
ção de serviço;

b) -Oi>montante do capital inicial.

A concessão da licença será dada após a análise

do Código de Obras nos aspectos referentes a ins

talaçao e localização industrial e comercial.

Parágrafo III9 - Todos os estabelecimentos ... industriais de

verão obrigatoriamente, ser instalados no Distri

to Industrial, salvo aqueles que a Secretaria ,;

de Industria e Comercio do Estado permitir sua'

instalação em área urbana.

ARTIGO CCXLVIII9- As industrias que pela natureza dos produtos, '

pelas matérias prima utilizadas, pelos combustí

veis empregados, ou por. qualquer motivo possam'

prejudicar a saúde ou conforto público, não po-
derao instalar-se na área urbana.

Parágrafo Único - Para a instalação dos estabelecimentos citados'

nesle Código, deverão ser anexados ao pedido de

licença os seguintes dados:

a) - o ramo da industria;

b) - o montante do capital;

- o local em que será instalada e a dimensão

da área a ser ocupada;

d) - a relação da (s) matéria (s) prima (s) uti

lizada (s) na fabricação dos produtos;

e) - os mecanismo de segurança a serem adotados.

ARTIGO CCXLIX9

ARTIGO CCL9

- A licença para o funcionemento de açougues, pa

darias, confeitarias, leiterias, cafés, bares, '

restaurantes, hotéis, pesoes, e outros estabele

cimentos congêneres, será sempre precedido de e

xame no local e de aprovação da autoridade sani

taria competente.

- Para efeito de fiscalização, o proprietário do'

estabelecimento, licenciado colocara o alvará '

de localização em lugar visivel e o exibira a '

autoridade competente sempre que esta o exigir.
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ARTIGO CCLI9

ARTIGO CCLII9

Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO CCLIII9

- Para mudança de local de estabelecimento comer

cial ou industrial, devera ser solicitada a ne

cessária permissão a Prefeitura, que verificara

se o novo local satisfaz as condições exigidas.

- A licença de localização poderá ser cassada:

I - Quando se tratar de negócios diferente do re

ferido;

II - Como medida preventiva, a bem da higiene,'

da moral do sossego e da segurança publica;

III - Por solicitação de autoridade competente,

provados os motivos que fundamentarem a solici^

taçao.

- Cassada a licença o estabelecimento será imedia

tamunte fechado.

- Poderá ser igualmente fechado todo o estabeleci

mento que exercer atividades sem a necessária li

cença expedida em conformidade com o que precejL

tua este Capitulo.

- 0 exercício do comercio ambulante ou eventual '

dependerá sempre da licença especial, que será'

concedida de conformidade com as prescrições da

legislação tributária do Municipio.

a

Parágrafo Único - Considera-se atividade ambulante ou eventual:

a) - a exercida individualmente, sem estabeleci

mento, instalação ou localização fixos;

b) - a exercida em determinadas épocas do ano,

especialmente por ocasião dos festejos ou come
morações, em locais autorizados pela Prefeitura.

Da licença concedida deverão constar os seguin
tes elementos essenciais, além de outros que fo

rem estabelecidos:

I - Numero de inscrição;

U _ Residência do comerciante ou responsável;

III - Nome, razão social ou denominação sob cu

ja responsabilidade funciona o comércio ambulan
te.

ARTIGO CCLIV9
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Parágrafo 19

Parágrafo 119

ARTIGO CCLV9

ARTIGO CCLVI9

- O vendedor ambulante ou eventual nao licenciado

para o exercício ou periodo em que esteja exer

cendo a atividade ficara sujeito a apreensão da

mercadoria em seu poder, mesmo que pertença a '

pessoa licenciada.

- A licença será renovada, anualmente, por solici

tação do interessado, exigindo-se, no ato, nova

aprepresentaçao dos documentos mencionados neste'

artigo.

- E proibido ao vendedor ambulante ou eventual sob

pena de multa;

I - Estacionar nas vias publicas e outros logra

douros, fora dos locais previamente determinados

pela Prefeitura;

II - Impedir ou dificultar o transito nas vias'

publicas ou outros logradouros.

- As infrações a qualquer artigo deste Capitulo,'

será imposta a multa correspondente ao valor de

referencia,, impondo-se o dobro da multa em caso

de reincidência especifica, segu.i ndo-se de apre

ensao de bens, interdição das atividades, cassa

çao da licença de funcionamento e proibição de'

transacionar com as repartições municipais, con

forme o caso.

CAPÍTULO II

DO HOR/ÍRIO DE FUNCIONAMENTO.

ARTIGO CCLVII9 - A abertura e o fechamento dos estabelecimentos'

industriais, comerciais e prestadores de servi

ços do centro urbano do municipio, obedecerão '

ao seguinte horário, observados os preceitos da

legislação federal que regula o contrato de du

ração e as condições de trabalho.

I - Para a Industria de Modo Geral!

a) - Horário da industria devera ser estipulado

pelo empresário;

b) - aos sábados de 7h (sete horas) as 12h (do*-
ze horas);
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Parágrafo 19

Parágrafo 119

c) - aos domingos e feriados nacionais os esta
belecimentos permanecerão fechados, bem como nos
feriados locais, quando decretados pela autori
dade competente.

II - Para o comercio e prestação de serviços de
modo gerai;

a) - abertura e fechamento será entre 7:00 horas
as 21:00 horas;

b) - aos sábados a abertura dos comércios será'
baseado no horário comercial, só permanecendo '

fechado, nos feriados nacionais, estaduais e mu
nicipais.

III - Para bares, restaurantes e similares:

a) - horário de abertura e fechamento será das 6:00
horas às 24:00 horas.

b) - aos domingos e feriados, abertura e fecha-
mentodas 8h (oito horas) <-. às 22h (vinte e duas
horas).

Será permitido o trabalho em horários especiais,
inclusive domingos, feriados nacionais, estadua

is ou locais, excluindo o expediente de escrito

rio, nos estabelecimentos que se dediquem às a-

tividades seguintes: imprensão e distribuição '
de jornais, laticínios, frio industrial, purifi
cação e distribuição de água, produção e distri
buiçao de energia elétrica, serviço telefônico,
produção e distribuição de gas, serviços de es

gotos, serviços de transportes coletivos, servi

ços de coleta de lixo e outras atividades que a

juizo de autoridade federa], estadual ou municipal

competente, seja estendida tal prerrogativa.

0 Prefeito Municipal poderá, mediante solicita

ção das classes interessadas e o pagamento das'

taxas devidas, de acordo com a legislação tribu

taria, prorrogar o horário de funcionamento dos

estabelecimentos comerciais e industriais, em '

qualquer época do ano.

Parágrafo III9 - Quando a solicitação for feita para abertura aos

sábados ou aos domingos, a licença poderá ser '
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Parágrafo IV9

Parágrafo V9

Parágrafo VI9

Parágrafo VII

Parágrafo IX

Parágrafo X

concedida para o funcionamento até as 20h (vin

te horas) e 12h (doze horas), respectivamente,'
sem prejuizo do pagamento das taxas fixadas pe

la legislação tributária.

- As farmácias, quando fechadas, poderão em caso'

de urgência, atender ao publico a qualquer hora

do dia ou da noite.

- Quando fechadas, as farmácias deverão afixar à'

porta, uma placa com a indicação dos estabeleci

mentos análogos que estiverem de plantão.

- Devera ocorrer igualdade e obrigatoriedade em '

relação a plantões no referido ramo.

- As barracas e botequins armados nas vias publi

cas por ocasião de festas carnavalescas, poderão

funcionar a qualquer hora mediante requerimento

do interessado, ficando porem sujeitos as taxas

previstas no Código Tributário.

Parágrafo VIII --Para o funcionamento que trata o parágrafo ante

rior, será concedida, a juizo do Prefeito, medi

ante requerimento do interessado, que deve indj.

car o local onde pretende estabelecer-se, uma '

licença para tal fim.

0 comercio ambulante de que tratam os artigos '

253, 254 e 255, seu parágrafos e incisos, pode

rá funcionar de segunda a sábado das 8h (oito '

horas) as 18h (dezoito horas) e aos domingos e

feriados de 8h (oito horas) as 12h (doze horas).

Será permitido o livre 'funcionamento, em qual^:'-

quer horário de postos de gasolina, lubrifica-'

ção, borracharias, hospitais, casas de saúde, '

bancos de sangue, ambulatórios, laboratórios de

analisa clinicas e eletricidade medica, cônsul-

torios médicos e dentários, farmácias, hotéis,

pensões e congêneres, agencias funerárias, quais

quer garagens, que funcionarão ininterruptamente
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ARTIGO CCLVIII9 -

ARTIGO CCLIX9

Parágrafo 19

Parágrafo 119

As infrações resultantes do não cumprimento das
disposições deste Capítulo serão punidas com mui
ta correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cin
co) vezes o valor de referencia, impondo-se do
bro da multa na reincidência específica, seguin
do-se de apreensão de bens, interdição das ati
vidades, cassação da licença de funcionamento e

proibição de transacionar com as repartições mu

nicipais, quando for o caso.

TITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fica estabelecida que a largura minima das es-'

tradas e corredores vicinais, nao poderão ser '

inferior a 20 (vinte) metros,

' r** *

E de inteira obrigação do proprietário a conssr

vaçac das margens das estradas ou corredores vjL

cinais, bem como cercas, escoadouros, bueiros e

cancelas.

*\

Fica estabelecido que a qualquer tempo e de açor

do com as necessidades, a Prefeitura Municipal'

poderá abrir caixas de empréstimos bem como ex

plorar cascalheiras ao longo das estradas e cor

redores vicinais, visando a melhoria no leito '

csrroçavel.

Parágrafo III9 - A abertura de novas estradas e corredores vici

nais obedecerão as necessidades da região e os'

critérios adotados pela Prefeitura para tais fi

nalidades.

Parágrafo IV9

Paragrafn V9

Os corredores deverão ser cercados com 4 fios '

de arame (liso ou farpado) com posteamento de'

dois metros e altura minima de 1.40 (um metro e

quarenta centímetros).

As infrações decorrentes do presente artigo e '

seus parágrafos, incorrerão nas penas previstas

no artigo 59, itens I e IV e no artigo 6$ da '
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ARTIGO CCLX9

presente Lei.

- A Prefeitura não atenderá nenhuma solicitação '
do proprietário que nao cumprir as normas esta

belecidas no artigo 2599 e seus parágrafos.

- Os proprietários que mantém criação de suínos,'

bem como cevas, dentro do perimetro urbano da '

sede do Municipio, deverão dentro do prazo de '

90 (noventa) d.ías, a contar da publicação deste

Código, proceder a tetirada de todos os animais.

ARTIGO CCLXI9

ARTIGO CCLXII9 - Enquanto o Distrito Industrial não for instala

do e devidamente estruturado, as implantação das

industrias de madeira, matadouro, laticinio e '

outras, serão regulamentadas por decreto do Exje

cutivo Municipal.

ARTIGO CCLXIII9 - Esta Lei entrara em vigor, na data de sua publi

cação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRASNORTE - MT, AOS DEZESSETE '

DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITLNIA E NOVE.

Publicada por afixação no lugar

de costume, e registrada na Se

cretaria Geral, na data supra.

- S-aul Gonçalves Mota -

Secretario íleral

Ezequias Vicente dn cilvi

"PrefiiTTTIunic1pai.
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