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6
,,.,.Art. 9 Q - Nas casas de eepet àcuj.oe de sessoes con

secutivas, que não tiverem exav~tores suficientes, deve, entre
saída e a entrada dos espectadores, decorrer lapso de te~po de
nimo de 15 minutos, vis~~do a renovação do ar.

a
,

1ll.l.-

Art. 97º - Em. todos os teatros·,_circos, ou salas
de espetáculos, serão reservados quatro lugares, destinados às au-
toridades policiais e municipais, encarregados da fiscalização.

Art. 982 - Os programas anu.~ciados serão executa-
dos integralmente não podendo os espetáculos iniciar em hora di-
versa. da marcada,

§ lQ - Em caso de modificação do programa ou de
horário o empresário devolverá aos espec-
tadores o preço integral da entrada.

§ 2º - AS disposições deste artigo aplicam-se no
que couber, às competições esportivas para
as quaã,s se exija o pagamento de entradas.

§ 3Q

Pxt. 99º - Os bilhetes de entrada não poderão ser
ver~idos por preço superior ao anunciado e em número excedente a
lotação do teatro, cinema, circo ou sala de espetáculos.

Art .100Q - Não serão fornecidas licenças para a
realização de jogos ou diversões ruidosas em locais compreendidos
em área formada por vm raio de 100 (cem) metros de hospitais,casas
de aaiid e ou maternidade.

Art.10lº - Nas cabinas de projeções, não poderá e-
. ..;..' . , " l' 1 d ' .x~sv~r malor numero ae pe ~cu~as o que as necessar~as para as se~

sões de cada dia, estando elas depositadas em recipiente especial,
incombustível, he~~eticamente fechado, não permanecendo aberto, a-
lém do tempo ir~isper~ável ao serviçoQ
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Art. l02Q - Fica a juízo da Prefeitura a localiza-
ção de circos de pano e parques de diversão.

A autorização de fU11cionamento dos estabe-
lecimentos de que trata este artigo não po-
derá ser por prazo superior a um ano.

§ 2º - Ao conceder a autorização, poderá a Prefei-
tura estabelecer as restrições que julgar

" ....c
~ j-

convenientes, no sentido de asseg~ar a or-
dem dos divertimentos e o sossego da vizi-
nhança ,

A seu juízo, poderá a Prefeitura não reno-
var a autorização de v~ circo ou parque de

diversões, ou obrigá-los a nova restrições
ao conceder-Ihes a renovação pedida.
Os circos e parques de diversões, embora ~~
torizados, só poderão ser fr~~queadas ao pg
blico depois de vistoriados em todas as suas
ir~talações, pelas autoridades da Prefei-
tura.

Art. I03Q - Par-a permitir a armaçâo de circos ou
barracas em logradouros públicos, pOderá a Prefeitura exigir, se
julgar conveniente, um dep,ósito de, no máximo 5 (cinco) valores de
referência, como gara~tia de despesa com a eventual limpeza e re-
composição do logrado-~o.

Parágrafo Único - O depósito será restituído inte-
gralmente se não houver necessi-
dades de limpeza especial ou re-
paros. Em caso contrário, ,..

e e rac

deduzidas do mesmo as

feitas com tal serviço.
despese.s
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Art. 104Q - Na localização de casas de danças, ou
de estabelecimentos de diversões no~xrnas, a Prefeitura terá sem-
pre em vista o sossego da população, observado o zoneamento de u-
sos.

Art. 1052 - Os espetáculos, bailes ou festas de
'.J- 'b1 . ~ "caraúsr ptl ~~co ~eper~em, 1 . d" l'para reaL~zar-se, e prev~a .~cença da

Prefei tu.ra.
n ' ~ UL

. ~ t -r ar agr eu o n~co - ~xce uam-se as disposiçoes deste
artigo as reuniões de qualquer
natureza, sem convites ou entra-
das pagas, levadas a ef'eito por
clubes ou entidades de classe,em
sua sede, ou as realizadas em r.í2

sidências particulaxes.

Art. 1062 - Na infração de quaí.quer artigo deste
CapÍtulo, será imposta a multa de 25 % a 50% do valor de ref'e-
rência vigente na região.

C·AD.-!rr>n .• c, TTI..eu; ..L.1.u.J..j' ••.•.•..

DOS LOCAIS DE CULTO

Art. 1072 - Nas Igrejas, templos ou casas de cul-
to, os locais franqueados ao público, deverão ser cop~ervados lim-
pos, ilv~inados e arejados.

Art. 108Q - p~ Igrejas, templos e casas de culto
não poderão contar maior número de assistentes, a qualquer de seus
ofícios, do que a lotação comportada por suas ir~talações.

Art. 109Q N' . +' ,..- ~'a ~r.w..raçaode qualquer artigo deste
" c!I. d. ,.Cap~ tulo sera imposta a multa de 25 Ir;; a 50 ;o do valor de referen -

cia vigente na região.
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CAPiTULO IV
DO TRMqSITO rJBLIco

Art. 110Q - O trânsito de acordo com as leis vi-
gentes, é livre, e sua regulamentação tem por objetivo manter a
ordem, a segur~~ça e o bem estar dos transeuntes e da população em
geral.

Art. 111º - É proibido embaraçar ou impedir, por
qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas,
praças, passeio, estradas e camirJ10s públicos, exceto para efeito
de obras públicas ou qU2~O exigências policiais o determinarem.

Parágrafo Único - Sempre que houver necessidade
de interromper o trânsito, deve-
rá ser colocada sinalização cla-
ramente visível de dia e lu~ino-
sa à noite.

Art. l12º - Compreende-se na proibição do artigo
anterior o depósito de quaisquer materiais, inclusive de constru-
ção nas vias públicas em geral.

§ lº - Trat~~o-se de materiais cuja descarga ,..nao
possa ser feita diretamente no interior dos
prédios, será tolerada a descarga e perma-
nência na via pública, com o mínimo prejuí-
zo ao tr~~ito, por tempo não superior a 03

(três) horas.
§ 22 - Nos casos previstos no parágrafo anterior os

responsáveis pelos materiais depositados na
via pública deverão advertir os veículos, a
distância conveniente dos prejuízos causa -
dos ao livre trânsito.
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Art. 1132 - ~ expressamente proibido danificar o~
retirar sinais colocados nas vias, estradas ou caminhos públicos ,
para advertência de perigo ou de impedimento de tr~~ito.

Pro:'ágrafoÚnico - Não será permitida a passagem ou
estacionamento de tropas ou re-
bar;hos na cidade, exceto em 10-
gradouros para isso designados.

Art. 114Q - .t\Ssistea Frefei tux'ao direito de im-
pedir o trânsito, de qualquer veícu~o ou meio de transporte que
possa ocasionar danos à via pública.

Art. 1152 - i proibido embaraçar o trâr~ito ou mo-
lestar os pedestres por tais meios como:

I - Cor~uzir, pelos passeios, vol~es de grar~e
porte;

11 - Cor~uzir, pelos passeios, veículos de qualquer
, .espec~e;

111 - Patinar, -a nao ser nos logradouros a isso
destinados;

IV - Amarrar animais em postes, ,arvores, grades ou
portas •

Parágrafo Único - Excetuam-se o disposto no item 11

deste artigo, carriTh~os de cri-
anças ou de paralíticos e, em
ruas de pequeno movimento, tri-
ciclos de uso amf'antn.L,

Art. 116Q - Na infração de qual.que r artigo deste
Cap;Ítl.üoquando não prevista pena no Código Nacional de Trânsito,
será imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referência vi-
gente na região.
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DAS :r~IDAS REFERENTES AOS A1'n1~IS

Art. l17º - A permanência de ~~ais nas vias ou
logradouros, é de total responsabilidade de seus respectivos do-
nos, não podendo transitarem sem a presença de um respor~ável.

Par~~afo Único - Os desfiles circences, dependerão
de autorização da Prefeitura.

Art. l18Q - Os animais soltos encontrados nas ruas,
praças, estradas ou cami~~os públicos, serão recolhidos ao depósi-
to da muni cipalidad e•

Pxt. l19º - O animal recolhido em virtude do dispos-
to neste Capítulo será retirado dentro do prazo de 05 (cinco)dias,
mediante pagamento de mv~ta e da taxa de mm1utenção respectiva.

R '0::1 ,J..- Não sendo retirado o animal nesse prazo, de-
verá a Frefei tura efetuar a sua venda em has-
ta pública, precedida da necessária publica-

'"çao .

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica a caes
e gatos.

Art. l20Q - Nas cidades, vilas ou povoados do 1Tuni-
,.. , .•.L" :\ .+.,..,....'., ., .. .. :"1 • -'-c~p~o, e per.m~u~ua a manuvençao ue es~ao~os e cocne~ras, mea~a~ve

licença e fiscalização da ?refeit~rra, que indicará o local onde
podem ser ir~talados.

Art. l2lº Os cães e gatos que forem encontrados nas
vias públicas da cidade e vilas, serão apreendidos e recolhidos no
depósito da Prefeitura.

§ lº - O animal não registrado será sacrificado ou
levado a ir~tituições de peSquisa, se não for
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retirado por seu dono, dentro de 05 (cinco)di-
as, mediante pagamento de multa e taxa de ma-
nutenção respectiva.

Os proprietários de animais registrados ...•s erao
notificados, dever~o retirá-los em idêntico
prazo, sem o que serão igüalmente sacrifica
dos.

~ _. ,~ 3º - Quarrlo se tratar de animal de raça, poaera a
Prefeitura, a seu critério, agir de confor-
midade com que estipula o parágrafo Único do
artigo 108º deste Cpdigo.

Art. 122º - Haver,á na Prefeitura, o registro de cães
e gatos, que será feito anualmente, mediante o pagamento de taxa
respectiva.

•r-'- 1230 r-;-«J:>. iJ. - - vc . t" dpr'opz-i.e ar-i os e cães ...,e gatos eao 0-

brigados a vaciná-los contra a raiva, na época determinada pela
Prefeitura.

Art. 1249 - Os cães e gatos hidrófobos ou atacados de
moLéet í.a tra:'1Smiss,:!vel, encontrados nas vias públicas 0·1.1. recolhi-

dos nas residências de seus proprietários serão imediatamente sa-
crificados e incinerados.

Art .•125º ~ expressamente proibido no perímetro ur
brolO e uma distmlcia de 500 li (quiw~entos metros) deste:

I Criar abelhas;
11 Criar ~~imais (perüs, patos, galinhas, bovinos ,

suinos, equinos e outros);
111 - Criar pombos nos forros das residências.



Estado de Santa Catarina 36
I Prefeitura Municipal de
89.940 ~ Guarujá do Sul

Art. 1262 - t expressamente proibida a qualquer pes-
soa maltratar os &~imais ou praticar atos de crueldade contra os
mesmos, tais como:

, - ,..I - Transportar, nos velCU~OS de traçao a~imalt car-
. "ga ou passageiros de peso superlor as suas for-

ças;
11 Montar anãmaí,s que já tenham a carga pe mu tj.da';

111 Fazer trabalhar animais doentes, feridos, exte-
nuados, aleijados, er~raquecidos ou extremamente
magros;

IV - Martirizar animais para deles alcançar esforços
excessivos;

V - Ab~~~onar, em qualquer ponto, fuLimaisdoentes e
extenuados, enfraquecidos ou feridos;

VI - Amontoar &~imais em depósitos ir~uficientes, ou
sem água, ar, luz e alime~tos;

VII - Usar de instrumento diferente do chicote leve,
para est:lrD."lllce correção de anízaaí.s ;

VIII - Empregar arreios que possam cop~tranger,
ou magoar o animal;

IX - Usar arreios sobre partes feridas, contusões ou
chagas do anízaal,

X - Praticar todo e qualquer ato, mesmo ,..nao especi-
ficado neste CÓdigo, que acarretar violências e
sofrimento para o animal.

l~t. 127Q - Na infração de qualquer artigo deste Ca-
pítulo será imposta a multa de 25% a 50 % do valor de referência
vigente na regi~ao.
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'T"\ ' ••••• .t. ,J:'aragra:ro Una.cc - Qualquer do povo poõ.ez-a autuar os
ir~ratores, devendo o auto respec-
tivo, que será. assinado por duas
testemtliíhas,ser enviado à Prefei-
tura para fil~ de direito.

C.l'Ü?:LTULO VI

DO E.\IPACHMiL~NTODAS VI1S3 PÚBLICAS

Art. 128Q - Poderão ser armados coretos ou palanques
provisórios nos logradou.ros públicos, para festividades religiosaE;
cívicas ou de caráter povular, desde qu.esejam observadas as se-
guintes condições:

I - Ser aprovado pela Prefeitura, quanto à su.a loca-
lização;

11 Não perturbar o trâ~ito público;
111 Não prejudicar o calçamento nem o escoam.ento das

ágv.a.spluviais, correndo por conta dos respor....sá-
veis pelas festividades os estragos por acaso v~
rificados;

IV - Ser removido no prazo , .
maxamo de 24 :00 horas, a

contar do encerramento dos festejos.
Parágrafo Único - Uma vez findo o prazo estabelecido

no item IV a Frefeitura ,promovera
a remoção do coreto ou pa'Lanque,
cobrando ao responsável as despe-
sas de remoção, dando ao material
removido o destino que entender.

Art. 129º - Ner1hum material poderá permanecer nos 1Q
gradouros públicos, exceto nos casos previstos no parágrafo prime~
ro do Art. 101Q deste Código.
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Art. 1302 - O ajardinamento e a arborização das pra-
ças e das vias públicas serão atribuições exclusivas da Prefei-
tura.

parágrafo Único- Nos logradouros abertos por parti-
culares, com licença da Prefeitu-
ra, tal atribuição é transferida
ao particular responsável pela o-
bra.

Art. 1312 - ~ proibido podar, cortar, pintar, derr~-
bar ou sacrificar as árvores da arborização pública.

Parágrafo Único - A poda da arborização pública será
feita pela Prefeitura em época a-
dequada ,

Art. 1322 - Nas árvores dos logradouros públicos não
será permitida a colocação de cartazes e anú-~cios, nem a fixação
de cabos ou fios, sem a autorização da Prefeitura.

Art. 133Q OS postes telegráficos, de iluminação e
força, ~~ caixas postais, os avisadores de incê~~io e de policia e
as bal.anças para pesagem de veículos só poderão ser colocadas nos
logradouros públicos mediante autorização da Prefeitura, que indi-
cará as posições convenientes e as condições da respectiva ir~ta-
Laç âo ,

Art. 1342 - As bancas para a venda de jornais e re-
vistas poderão ser permitidas, nos logradouros públicos, desde que
satisfaçam as seguintes condições:

I Ter sua localização aprovada pela Prefeitura;
11 - Apresentar bom aspecto quanto a sua construção;

IIr - Não perturbar o trâr~ito público;
IV Ser de fácil remoção.
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Art. l35º - os estabelecimentos comerciais poderão o-
cupar, com mesas e cadeiras, parte do passeio correspondente à tes-
tada do edifício, desde que fique livre para o tr&~ito público uma
f ' . , )aixa do passeio de larg~a IDlnlma de 02 m \dois metros.

Art. 1362 - Os relógios, estátuas, fontes e quaisquer
monumentos, somente poderão ser colocados nos logradouros públicos
se comprovado o seu valor artístico ou cíViCO, a juizo da Prefei-
tura.

, '- ~ , #wParagrafo Urrí.co - Dependera, ainda de apz-ovaçac , o lo-
cal escolhido para a fixação dos
monumentos.

Art. l37Q - Na infração de qualquer artigo deste Ca-
pítulo ,sera imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referência
vigente na região.

CAPiTULO VII

DOS INFLPl/iÁVEIS E EXPLOSIVOS

Art. 1382 - No interesse público a Prefeitura fisca-
lizará a fabricação, o comércio, o trasporte e emprego de inflamá-
veis e explosivos.

Art. 139º - são considerados ir.:.flalnáveis:
I Fósforo e materiais fosforados;

11 Gasolina e demais derivados de petróleo;
~, '1 ~111 ~teres, alcoos, ~~ardentes e o eos em geraL;

IV Carboretos, alcatrão e matérie$ betuminosas lí-
quidas ;

V - Toda e qualquer outra subst&~cia cujo ponto de
ir.:.flamabilidadeseja acima de cento e trinta

,graus cerrt.í.gr-adce ,
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Art. 1402 - Consideram-se explosivos:
I Fogos de artifícios;

11 Nitroglicerina, seus compostos e derivados;
111 - Pólvora e algodão-pólvora;

IV Espoletas e estopir~;
V - Ful:minatos, cloros, forminatos e congêneres;

VI - Cartuchos de guerra, caça e minas.

Art. 141º - ~ absolutamente proibido:
I - Fabricar explosivos sem licença especial e em

local não determinado pela Prefeitura;
11 - Manter depósito de eubstàncã as .í.nf'Laméveí.a ou de

'explosivos sem atender as exigências legais,quan-
to à sua construção e eeguz-ançaj

IIr - Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo
provisoriamente, inflamáveis ou explosivos.

§ lQ - Aos varejistas é permitido cor~ervar em cômo-
dos apropriados, em seus armazéns ou lojas a
quantidade fixada pela Prefeitura, na respec-
tiva licença, de material inflamável ou explo-
sivo que não ultrapassar a venda provável de
vinte dias.

§ 22 - Os fogueteiros e exploradores de pedreiras po-
derão manter depósito de explosivos correspon-
dentes ao cor~umo de 30 (trinta) diast desde
que os depósitos estejam localizados a uma dis
tância mínima de 250 metros da habitação mais
próxima e a 150 metros das ruas Ou estradas.Se
a dist~'1cia a que se refere este ParágrafO for
superior a 500 metros, é permitido o depósito
de maior qU~'1tidade de explosivos.

Art. 1422 - Os depósitos de explosivos e ir~lamáveis,
s,éserão cons tirufdoe em locais especialmente designados na zona ru-
ral e com licença da Prefeitv.ra.
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§ lQ - Os depósitos serão dotados de instalação para
combate ao fogo e de extintores de incêr~io
portáteis, em quantidade e dispoSição conve-
niente.

§ 2Q - Todas as dependências em anexos dos depósitos
de explosivos ou infla~áveis serão construí
dos de material incombustível, admitindo-se o
emprego de outro material apenas nos caibros,
ripas e eequadz-í.as,

Art. 1432 - Não ser~ permitido o transporte de ex-
ploSivos ou inflamáveis sem as precauções devidas.

§ 12 - Não poderão ser transportados simultaneamen-
te, no mesmo veiculo, explosivos e e in~la-
, .

maveas ,

§ 22 - Os veiculos que trar~portarem explosivos, ou
ip~lamáveis não poderão conduzir outras pes-
soas além do motorista e dos ajudantes.

Art. 144Q - É expressamente proibido:
I - Queimar fogos de artifícios, bombas, busca- pés,

morteiros e outros fogos perigosos, nos logra-
douros públicos ou em janelas e portas que dei-

11

111

tarem para o mesmo logradouro.
Soltar balões em toda a extensão do :Município;
Fazer fogueiras nos logradouros pÚblicos,sem pr~
via ~~torização da Prefeitura;

IV - Utilizar, sem justo motivo, armas de fogo, dentro
do per~etro urbano do Kunicípio.

v - Fazer fogos ou armada.âhas com armas de fogo.

§ 1º - A proibição de que tratam. os Itens I, 11 e 111
poderá ser suspenaa mediante licença da Pre-
feitura, em dias de regozijo público ou fes-
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tividades religiosas de caráter tradicional.
§ 2º - Os casos previstos no Parágrafo primeiro, se-

rão regulamentados pela Prefeitura, que pode-
rá inclusive estabelecer, para. cada caso, as
exigências que julgar necessárias ao interes-
se da segurança pública.

Art. 1452 - A instalação de postos de abastecimento
de veículOS, bombas de gasolina e depósito de outros inflamáveis
fica sujeita a licença especial da Prefeitura.

§ 12 - A Prefeitura pOderá negar a licença se reco-
nhece r que a instalação do depósito ou da b0E-
ba de gasolina, irá prejudicar, de algum mo-
do, a segurança pública.

§ 22 - A Frefei tura poderá estabelecer, para cada ca
• A. • _ , •so as eX1genc1as qtie JUigar neceSsar1a6 ao

interesse da segurança.

Art. 1462 - Na infração de qualquer artigo deste Ca-
pítulo ser.á imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referên -
cia vigente na.região.

CAP.tTULO VIII
DAS QUEIMADAS E DOS CORTES DE ÁRvoP~s E PASTAGENS

Art. 147Q - A Prefeitura colaborará com o Estado e a
União para evitar a devastação das florestas e estimular a planta-
ção de árvores.

Art. 1482 - A ninguem é permitido atear fogo, em
quaisquer tipos de matas, sendo a matéria regulamentada pelo Códi-
go Florestal - Lei nQ 4.771/05.
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Art. 149Q - A derrubada de mata dependerá de li
cença da Prefeitura.

§ lQ A Prefeitura só concederá licença quando o
terreno se destinar à construção ou plantio
pelo proprietário ou possuidor.
A licença será negada se a mata for consi-
derada de utilidade pÚblica.

Art. 1502 - Fica proibida a formação de pastagens,
na zona urb&~a do Município.

Art. l51Q - Na infração de qualquer artigo deste
Ca:pítulo será imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referên
cia vigente na região.

CJ.~tTULO

DA EXJ?LORAÇÃO DE PE:DREIRAS, C.ASCALHEIRAS,

OLARIAS B DEPÓSITOS DE ,,;REIA E SAIBRO

Art. 152º - A exploração das jazidas enquadradas
no artigo 082, Classe 11, do Regulamento do C,ódigo de Mineração, s,ó
será permí,tida medí.arrteAlvará de licença expedido na f'ozma do pr~
sente texto legal.

Parágrafo Único - O requerimento para expedição
do Alvará de Licença será sempre
precedido de Consulta de Viabi-
lidade.

Art. 153Q - As jazidas de substâncias minerais de
emprego imediato na construção civil e relacionadas na Classe 11
do referido Regulamento, que seu aproveitamento depende do Alvará
de que trata o a.~igo anterior, tem a seguinte especificação:
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Classe 11 - .AY'dósias,areias, cascalhos, gnaises,
granitos, quartzitos e saibros quar~o utilizados, em estado natu-
ral, para o preparo de agregados, pedras de talho ou argamassas,
então se destinam, como matérias-primas, à indústria de transfor-

•...maçao ..

Art. 154º - O pedido de Alvará de IJicença deverá ser
formulado em requerimento à Prefeitura, devendo ser instruído com
os seguintes documentos, além do ,comprovante do deferimento da
Con.sulta de Viabilidade:

I - Quanto à legalização da área a ser explorada:
a) escritura do terreno devidamente Lnscz-ã ta no

Cadastro da Frefei tura em nome do requerente/
eu

b) compromisso de compra e venda/ou
c) autorização expressa do proprietário.

11 - Substâ~cia mineral a ser licenciada;
111 Prova de inscrição, para fins de Imposto Único

sobre Minerais;
IV - Negativa de débitos de tributos municipais;

V - Pl~~ta de detalt~e da área licenciada, que terá
no máximo 50 hectares , delimitada por figura ge,2

métrica, ser~o os ladoS segmentos de retas ou
lir~~asde acidentes naturais, definidos por seus
cumprimentos e rumos verdadeiros, com um dos vér
tices amarrados a um ponto fixo e inconfundível
do terreno, em escala adequada (1:100) até
(1:20.000), assinada por profissional habilitad~
devidamente registrado na Prefeitura I~unicipal.

VI - Pl~~ta de situação de área licenciada, em esca-
la adequada (1:20.000 at:é1:250.000), firmada
por profissional habilitado, contendo os princi-
pais elementos de reco~~ecimento, tais como: ro-
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,dovias, rios, corregos, vilas, pontes e, outros
.d ~rl ' •cons u erau.os ne ceaaaz-í.oe ,

VII - Fl~Ào de aproveitamento econômico da jazida,com
descrição das instalações de beneficiamento e
equipamento, fazendo constar o método de
ploração a ser adotado, bem como referência
escala de produção prevista, apresentado

ex-
..•
a

por
profissional habilitado e matriculado na F'refei
tu..raMunã.cí.paã ,

Art. 1552 - A fim de ser preservada a estética e a
paisagem natural do local da jazida, obriga-se o requerente e in-
teressado, a apresentar plmlo de recomposição e urb~lização da
área que será implantada à medida em que a exploração for sendo

..,. ~rea.LJ..zaa.a,.

Art. 1562 - il. obrigatoriedade de cumpr-ímerrto do pl-ª-
no de recomposição e urbanização da área de que trata o artigo an-
terior, será mmlifestado através de termo de compromisso f í.zmadc

entre o licenciado e a Fretei tura líluJlicipal.

.Art. 1572 - A fim de gar-arrt í.r- a Frefei tura Iúv..nici-
"t - 1 . t - ,.. - . ~dpa~, de qua quer ressarCJ..illeno pe~o nao cumprJ..meuvo as obrigações

assumidas por força desta Lei, obriga-se o licenciado a efetuar dg
póSito de caução, real ou penhor-a equivalente a lí20 do Salário UI.í

nimo da região, por metro quadrado da ãrea requerida.

parágrafO Único - O valor caucionado só será libe-
•.•. ' -t ~ tt' ~raa.o apos a conc ruaao OaJ.. 0.0

pIamo de recomposição e uxbaniza-
ção da área utilizada.
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Art. 158º - O inadimplento das obrigações impostas
pelos artigos 1542 e 1552 desta Lei, implicará nas seguintes san-

,.,çoes:
I - Embargo da exploração e multa de quatro valores

de referência vigente na região, cobrada em do-
bro no caso de reincidência;

11 - Cancelamento e revogação da licença.
P , n UL •aragraro In~co - Extinto o prazo de dois meses du-

rant.eo qual o licenciado deve con
cluir as obras de recomposição e
urbanização da área, a Prefeitura
as realizará, utilizar~o para este
fim, os valores caucionados.

Art. 159º - O pedido de renovação do Alvará de li-
cença, além dos requisixos exigidos pelos artigos 1542 e 155Q des-
ta Lei, deverá ainda, ser instruído com os seguintes elementos:

I Prova de licença anterior;
11 - }'rova do registro no Departamento Nacional de

Produção Mineral - DNHa. - da licença anterior.;;
111 - Prova de recolhimento do Im.postoÚnico sobre tli-

nerais, referente ao exercício anterior.

Art. 160º - AU~uado o processo, com as peças e docu-
mentos necessários, a Prefeitura Municipal, ouvirá preliminar.mente
e pela. ordem, o Departamento Nacional de Produção !/'[inerale a Fun-
dação de .Amparo à Tecnologia e Keio Ambiente do Estado de Santa C§

tarina, para dizerem sobre o requerido.
Parágrafo Único - Todas e quaisquer objeções técni-

cas ar'gu.ídas , •...•por seus orgaos, se
não forem ou nao puderem ser su-
pridas pelo requerente, acarreta-

~ ~~. ~ ~rao, au comaruc amerrt e, o arquavameu
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to do processo e, de consequência,
o ir~eferimento do pedido do Alva-

, d .ra e L~cença.
Pxt. 161Q - O licenciado terá prazo de 20 (vinte)di-

as úteis a contar da data de expedição do Alvará, para a coloca-- ,çao de placa padronizada, conforme modelo a ser definido pelo or-
-gao competente da Prefeitura Mvnicipal.

Art .•162Q - A Prefeitura IAunicipal, através da por-
taria, baixará as instruções para o preenchimento do formulário
destinado ao requerimento de licença para exploração da Jazida Mi-
nez-a.L,

Art. 1632 - Todas as atividades, objeto deste
tuLo, em curso neste M:U.J.J.icípio,deverão, em prazo máximo de 60

(sessenta) dias, adequar-se às diretrizes ora estabelecidas, sob
pena de interdição.

-- , !""t L. d.L.paragraxo Un~co - Durarlte o decurso o prazo esuabe-
lecido no Caput deste artigo, po-

, , ~ ,dera o orgao responsavel, ,J.. ,aiJraves
da exposição de motivos e~~ereçada
ao Prefeito, solicitar a interdição
da atividade que, por seu curso,
inter~idade e métOdO, esteja a com
prometer aspectos fth~damentais da
paisagem natural do Município.

CAPiTULO X

DOS IilUItOS E CERO AS

c ,..,,,Art. 104Q - Os terrenos nao cOl~tru~dos, com frente
para logradouros pÚblicos, serão obrigatoriamente dotados de pas-
seios e muros em toda a exter~ão da testada.
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§ lº - As exigências do ~resente artigo sao exten-
sí.vas aos lotes situados em ruas dotadas de
guí.ase sarjetas.

§ 22 - Compete ao proprietário do imóvel a cop..strll-
ção e cor~ervação dos muros e passeios, assim
como do gramado dos passeios ajardinados.

Ar-t '''''-50-,nLt • .J...b - Serão comuns os muros e cercas divisó-
rias entre propri~dades urbanas e rurais, dever~o os proprietários
dos imóveis confinantes concorrer em partes igllais para as despe-
sas de sua construção e conservação •

•~. 1662 - Ficará a cargo da Prefeitura a recons-
tr~ção ou conserto de muros ou passeios afetados por alterações do
nivelamento e das guias ou por estragos ocasionados pela arboriza-
çâo das vias públicas, com excessao das ruas onde o asfal tiamerrto

for gratuito.

Arte l67º - .A prefeitu.ra deverá exigir do proprie-
tário do terreno, edí.f'Lcado ou não a construção de sarjetas ou dr~
nos, para desvios de águas pluviais ou de ir~iltrações que causam
pre juizos ou danos ao logradouro público ou aos proprietários vi-
zinhos.

Art. 1682 - Ao serem intimados pela Prefeitura a e-
xec~tar obras necessárias, os proprietários qu.enão atenderem a
intímação ficarão sujeitos, além da multa correspor~ente de 25 %
a 50 % do valor de referência vigente na região, além do custo
dos serviços feitos pela Administração ~runicipa1.

Art. 1692 - Na infração de qualquer artigo deste Ca-
pítulo será imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referên-
cia vigente na região a todo aquele que:
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I Fizer cerca ou muros em desacordo com as normas
fixadas neste Capítulo;

II Danificar, por ~ualquer meio, cercas existentes,
. ,sem preJulzo da respor~abilidade civil, ou cri-

minal que no caso couber.

CAI?:LTULO XI

DOS P~~NCIOS E CARTAZES

Art. 170º - A exploração dos meios de publicidade
nas viE~ e logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso
comum, depende de licença da Prefeitura, sujeitando o contribuinte
ao pagamento da taxa respectiva.

§ 12 - Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo
todos os cartazes, letreiros, programas, qua-
dros, . '. b' .,palnels, em ~emas, p~acas' a-avisos,
ntL~cios e mostr~ários, luminosos ou não, fei-
tos por modo,
~' + .b 'dCl.lSvrlUl os,

processo ou engenho, susperillOS,
afixados ou pintados em parede~

,muros, tapumes, velculos ou calçadas.
§ 22 - Incluem-se ainda na obrigatoriedade deste ar-

tigo os amino í.os que, embora apostos em. ter-
'. d -, .. ~renas proprlos ou e Cl.OmpnlOprlvauo,

visíveiS dos lugares públicos.
forem

~r+ '71 c.ti ;,;. J.....J..- pÚblicos- li pr-c paganda falada em lugares
por meio de ampliadores de voz, alto-falantes e propagarrlistas,as-
sim como feitas por meio de cinema ambulante, ,ainda que muda, esta
igualmente sujeita à préVia licença e ao pagamento da taxa respec-
tiva.
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~\rt.1722 - Não será permitida a colocação de
cios ou cartazes quando:

I - Pela sua natureza provocar aglomerações prejudi-

,anun-

ciais ao tr&~ito público;
. ,11 - De alguma fOl~a prejudicar os aspectos pa~sag~s-

ticos da cidade, seus p&~oramas naturais, monu-
mentos típicos-históricos e tradicionais;

111 - Obstruir, interceptar ou reduzir o vão das por-
tas e j anelas e respectivas bandeí.r-ea ;

IV Conter incorreções de linguagem;
V Fazer uso de palavras em língua estrangeira,sal-

vo aquelas que, por ip~uficiência de nosso léxi-
co, a ele se hajam incorporadas;

VI - Pelo seu número ou má distribuição, prejudicar o
aspecto das fachadas.

Art. 1732 - Os pedidos de licença para a F~blicidade
ou propagar~a por meio de cartazes ou anú.~ciosdeverão mencionar:

I - A indicação dos locais em que serão colocados ou
distribuidos os cartazes ou an~~~cios;

11 A natvxeza do material de corrrecção;
AS dimensões;

IV - F~ ir2crições e o texto;
V .As cores empregadas.

, .Art. 174º - Tratar~o-se de anunc~os lv~inosos,os pe-
didos deverão ainda ir~icar o sistema de iluminação a ser adotadao

Art. 1752 - Os anúncios lv~inosos deverão ser coloca
dos a uma altura mínima de 2,50 metros do passeio.

6 ' .Art. 17 º - Os panfletos ou ~~unc~os destinados
serem l~~çados ou distribuídos nas vias públicas ou logradouros,

a
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não poderão ter dimer~ões menores de 0,10 (dez) centímetros por
0,15 (quí.nse )

,cent.m:.etros,nem maiores de 0,30 (trinta) centíme-
tros por 0,45 (quarenta e cinco) centímetros.

Art. 177º - Os anúncios e letreiros deverão ser con-
servados em boas condições, renovados ou consertados, sempre que
tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e seg~tl.-
rança.

Parágrafo unico - Desde que não haja modificação de
dizeres ou de localização, os con-
sertos ou repartições de , .anuncaoe
e letreiros dependerão apenas de
comunicação escrita à Prefeitura.

Art. 1782 - Os , .anunc aos res-encontrados sem que os
, . , ,.",por~ave~s ter~am satisfeito as for.malidades deste Cap~tulo,poderao

ser apreerrlidos e retirados pela Prefeitura, até a satisfação da-
quelas fOI~alidades, além do pagamento da multa prevista nesta
Lei.

Art~ 1792 - Na infração de qualquer artigo deste Ca-
pítulo será imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referên-
cia vigente na região.
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TtT"GLO IV

DO FTJI\lCIOI~}JE:Ell~TC DO COi~1ÉRCIO E DA IIIDÚSTItIA

CAPiTULO I

DO LICEI\fCIAMENTO DOS ESTA3ELECTIfLENTOS Il-ilJUSTHI.AIS E

COI/IERCIAIS E PRESTADORES DE SI!:RVIÇOS

SEÇÃO I

D.AS IIIDÚSTRIAS E DO cmiIÉRclo LOCALIZADO

Art. 180º - Nelli~umestabelecimento comercial ou in-
~ t· "1 ~'...., • '. ,. :':l ~ ..C' "t 1uv~ rl~, pouera I~UlClonar sem preVla ~lcença ua ~re~el ura, a qu~
só será concedida se observadas as disposições deste Código e as
demais normas legais e regulamentares pertinentes, obedecido o zo-
neamento de usos.

P , ~ TL. O '..t-:-t' ~.p'-ar agr-aro Urri.co - requerll!lenlJocevez-a eepecrrrcar-

com clareza:
I O ramo do comércio ou da indústria, ou do

de serviço a ser prestado;
tipo

II - O local em que o requerente pretende exercer sua
at í vád ad e ,

Art. 181Q - Não será concedida licença, dentro do p~
rímetro urbano, aos estabelecimentos Lndust r-í.aí.e que pela natureza
dos produtos, pelas matérias-primas utilizadas, pelos combv~tíveis
empregados , ou por qualquer outro motivo posaam prejudicar a saiiãe

pública.

Art. 182º - A licença para o flh~cionamento de açou-
gues , padarias, confeitarias, leiteiras, Cafés, bares, restauran-
tes, hotéiS, pensões e outros estabelecimentos congêneres, ,sera
sempre precedida de exame de local e de aprova~ãe da autoridade s§
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nitária competente, obedecido o zoneamento de usos.

Art. 183Q - Para ser concedida licença de f~u~ciona-
mento pela Prefeitura, o prédio e as instalações de todo e qual-
quer estabelecimento comercial, Lndus tz-La.l, ou prestador de servi-
ços deverão ser previamente vistoriados pelos órgãos competentes ,

t· .., ~. .t' ,..::I'''''em.par r cui.ar- no que Q.:LZr'es pea o as conc i.çoee de higiene e s egu-

r~Lça, qualquer que seja o ramo de ativida4e a que se destina.

l?'aragrafounico - C alvará de licença só poderá ser
,.~ '. f ", 1conceÚlUO apos :Lnormaçoes, pe os

, ,...orgaos competentes da Prefeitura,
de que o estabelecimento atende as

exigências estabelecid.as neste Có-
digo.

Art. 1842 - Para efeito de fiscalização, o proprie-
tário do estabelecimento licenciado colocará o alvará de localiza
çào em lugar visível e o exibirá à autoridade competente sempre q~le
esta o exigir.

Art. l85º - Para mud~~ça de local do estabelecimento
comercial ou industrial deverá ser solicitada a necessária permis-
são à Pr-ef eí, tura que verificará se o novo local satisfaz as
dições exigidas.

con-

8" - "1'Art, 1 bQ - A licença de localizaçao poue ra ser cas-
e ad a s

I - QuandO , .se tratar de negoclo diferente do reque-
rido;

11 - Como medida preventiva, a bem da higiene, da mo-
ralou do sossego e segurança pública;
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111 - Se o licenciado se negar a exibir o .., ,a.rvar'a de
localização à autoridade competente, qUill1do so-
licitado a fazê-lo;

IV - Por solicitação da autoridade competente prova-
dos os motivos que fundamentaram a solicitação.

§ lQ - ,Cassada a licença, o estabelecimento sera i-
mediatamente fechado.

§ 22 - Poderá ser igualmente fechado todo es"tabele-
,cimento que exercer atividades sem a necessa-

ria licença expedida, em conformidade com o

que preceitua esta Seção.

DO C01\1ÉRCIO .AIVmULP.ljTE

Pxt. 1872 - C exercício do comércio ambulante depen-
derá sempre da licença especial da Prefeitura, mediante requeri-
mento do interessado.

Parágrafo unico - A licença a que se refere o
sente artigo será concedida

pre-
em

cor~ormidade com as prescrições
deste Código e da Legislação Fis-

Art. l88Q - Da licença concedida deverão constar os
seguintes elementos essenciais, além de outros que forem estabele-
c í.doe r

I Número de inscrição;
Residência do comerciante ou responsável;

111 Nome, razão social ou denominação sob cuja res-
pcns abilidad e f'unc í.ona o comércio ambuã.ant.e,
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§ lº - O vendedor ambulante não licenciado para o
exerclcio ou período em que esteja desempe-
lli~andO atividade ficará sujeito à ,..apr-seneao
da mercadoria encontrada em seu poder.

§ 22 - A devolução das mercadorias apreendidas ,so
,sera efetuada depois de ser concedida licença

ao respectivo vendedor ambulente e de paga,
pelo mesmo, a multa a que estiver sujeito.

Art. 1892 - A licença será renovada anualmente, por
solicitação do interessado.

Art. 190Q - Ao vendedor ambuí.an'teé vedado:
I - O comércio de qualquer mercadoria ou objeto IVnao

mencionado na licença;
11 - Estacionar nas vias públicas e outros logradou-

ros, fora dos locais preViamente determinados
pela Prefeitura;

111 - Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públi-
cas ou outros logradouros;

IV - Tra~itar pelos passeios conduzipÃo cestas
outros volumes grandes.

ou

P , 1> T" . ~ .. l' dar-agr-ar o um.co - No caso ao a.ncaeo I, a.i.em a mul-
ta, caberá apre enaác da lD.ercadoria
ou objetoo

Art. 1912 - Na infração de qualquer artigo deste Ca-
pítulo será imposta a multa de 25 % a 50 % do valor de referên
cia vigente na região, e apreensão da mercadoria, quando for o

caso.
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CAPiTULO 11

DO HORL~IO DL FUNCIONM~NTO

Arte 192º - A abertura e fechamento dos estabeleci-
mentos ir~ustriais e comerciais e de crédito, obedecerão aos horá-
rios estipulados neste Capítulo, observaãas as normas da Legisla-
ção Federal do Trabalho que re~~a a duração e cor~ições.

Arto 193Q - Os estabelecimentos comerciais obedece-
rão ao horário de f1L~cionamento das 08:00 às 18:00 horas úteis,f~
c-ültado o intervalo de (02) duas horas para almoço, e aos sábadOS,
das 08:00 às 12:00 horas, salvo as exoessões desta Lei.

§ 12 Aos mesmos horários estão sujeitos os escri-
tórios comerciais em geral, as seções de ven-
da dos estabelecimentos ir~ustriais,depósitos
e demais atividades em caráter de estabeleci-
mento que tenham fins comerciais.

§ 2Q - Poderão funcionar med í ant.epI'évia autorização
do Prefeito Municipal até às 22:00 horas e

, ,,, 8nos sabados ate as 1 :00 horas, os estabele-
cimentos comerciais.

Art. 194º - Para a indústria, de modo geral, o hor~
rio é livre.

Art. 195º - Estão sujeitos a horários especiais:
I - De zero a 24:00 horas noa dias úteiS, domingos e

feriados:
a) postos de gasolina;
b) hotéis e Similares;
c) hospitais e similares.
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11 - De 06:00 às 22:00 horas:
a) padarias.

111 - De 08:00 às 21:00 horas, de seg1h~a a sábadOS:
a) super~ercados;
b) me rcear'Las;
c) lojas de artesanato.

IV Funcionamento livre de conformidade com.a Lei
de Seg~rança Pública:
a) restaurantes, sorveterias, confeitarias, ba-

~,res, cares e similares;
b) bancas de revistas;
c) cinemas e teatros;
d ) casas de danças e casas de diversão '. ~ .puo.l.~ca.

V - Nos sábados, até às 22: 00 horas:
a) salões de beleza;
b) barbearias.

VI - Das 05:00 às 20:00 horas, inclusive aos sábados:
a) casas de carne;
b) peixarias.

VII - Das 08 :00 às 22 :00 horas:
a) farmácias c>

As farmácias, quando fechadas, poderão, em
caso de urgênCia atender ao público a qual-
quer hora do dia ou da noite.

§ 2Q - Aos dom.ingos e feria10s funcionarão normal-

§ 12

mente as f~~ácias que estiverem de plantão,
obedecida a, escala organí.zada pela Prefei-
tura, devendo as demais afixar à porta uma
placa com a indicação das plantonistas.
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§ _ 3'':' - Os postos de gasolina estão sujeitos a horários especi-
ais previstos em portaria do Ministério das Minas e Ener
gia.

,
~~r_,T~.~1~9~6~2- Outros ramos de comercio ou prestadores de serviços que

exploram atividades não previstas neste Capitulo, que
necessitam funcionar em horário especial deverão reque-
re-lo ao Prefeito.

ART. 1972 - Poderá ser concedida licença para funcionamento de est~
belecimentos comerciais, industriais e de prestadores /
de serviços fora do horário normal de abertura e fecha-
mento, mediante o pagamento de uma taxa de licença esp~
cial de que dispõe a legislação tributária do Municipio.

ART. 1982 - Na infração de qualquer artigo deste Capitulo será impo~
ta a multa de 25% a 50% do valor de referência vigente
na regiao.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÃO FIRAL

ART. 1992 - Revógam-se as disposições em contrário, entrando a pre-
sente Lei em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em
17 de Agôsto de 1.987

- Certificamos que a presente Lei foi pub1icada e registrada nesta
Secretaria em data supra.

~~
SECRETÁRIO DE ADKIHISTRAÇÃO


