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= ~LBOLUÇÃOIiQ 25, de 5 de novembro de 1948 =

Aprova o Código de Posturas do fviunicipio de são
João Nepomuceno

'ra Hunicipal de sâo João Nepomuceno decreta e eu sanciono
resolução:-

"Q - Fica aprovado o Codigo de Posturas do Municipio qe
_-e:r:omuceno,que com esta r-e so.Luçao se publica e dela fica

•.. " "- Revogadas as disposiçoes em contrario, entrara esta
eLL vigor na da ta de sua publicaç~o •

.-::;..:....o..I.v, portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimento e
-esta pertencerem, que a cumpram e façam cumprir tão intei-

,-nela se contem.
e passado nesta cidade de são João NepOilluceno aos cinco

_ES de novembro de mil novecentos e quarenta e oito •

. h .
~~ ~~~""---I - Prefeito Municipal -



Das infrações e das penas
. 32 ; donstitui contrlvenç~o ou !nf~aç~o todo procedimento ou
"ontrar;bos~s disposiçoes dêste COdigo, ou de outras leis, de-

zesoâuçoes •.e atos emanados do govêrno municipal. ;.
-:.42 - Sera considerado infrator ou contraventor todo aauele
-~er",!pandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração ~

__ -..._avençao.· j
-:.5º - A pena, al~m •.de impor a obrigação de fazer ou desfazer,

- ....:d~I·iae consistira em lllu~ta,obs:rvado o limite ill~ximoda
-. 6º - A penalidade pecuniaria sera judicialmente executada se,

- ~e forma regular e pelos meios h~beis, o infrator se recusar a
e-Ia no prazo legal.

-:.7º - Ncp.sreincidências, as multas serão cominadas ao dÓbro,
:;;,.o, po~em, exceder o limite legal. : - A ,

__Ggral'ouniso -,Reincidente é o que violar preceito d ste Codi-
-~ja infraçao ja t~ver sido autuado e punido. ,
~. E>º - Na imposiçao da multa, e para gradu~-la, ter-se-.aem

a) - a maior ou men0t:i'lgravidadeda infração;
o) - as suas circunstancias, atenuantes ou ªgr~vantes; _
c) o~ anteçedentes do infrator, com relaçao as·disposiç~es

deste Codigo. ~ , _
• 9º - As penalidades a que se refere este Codigo nao isentam

-:r da obrigação•.de reparar o dano resu~tante da infraçê.o.
-:. 10 - A infraçao de qualquer disposiçao para a qual nao haja_______,-e expressamente est.abeLeç í.danêste Cc.digo, será punida com_

10 a 500 cruzeiros, variav~l segundo a gravidade da Lnf'r-gçao•.
LI ~ Nos casos de apreensao, os objetos apreegdidos serao re-

_---- ao almoxarifado_ da Prefeitura; "quando a isto nao se_prestarem
- s, ou_a apreensao se realizar fora da cidade, poderao ser e-
_~ em ma9s de terceiros"observadªs as formalidades legcp.is.
agraro unico - Pelo deposlto serao abonadas ao .depcsí tar í o as

~-~--~=6ens constantes do Regimento ge Custas do Estado, pagas pelo
Cintesdo levantamento do deposito.

_______-~.12 - Não são diretamente passiveis das pen~s defin~d ~

:: _~:JIGO DE POSTUF.AS DO MuNICIPIO DE SÃO ~OÃO NEPOivIUCENO ;;;;
-Z'f'W _ 1. ;Z'" u:o:at ..\Ct"'1;r=. z:::o.~::±aE =r=aq=:l;;:ze=:
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- TITULO I ;;:
ADa Competencia e das Penalidades

12 - Ê~te Código contém as medidas de policia administrativa
~o municipio, estabelecendo as necessárias relações entre o po~

~~co local e os municipes.
-. 22 - Ao Prefeito e, em geral, aos funcionários ou servidores. .., r.. ~ '.lncumbe velar peLa observancla deste Codlg0.

;.::CAPíTULO I ;::



~
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"" - os loucos de todo genero;
.I - os qy.eforem forçados ou constrangidos a cometer in-

fraçao. _ ~
:...,- Sempre que a contravençao for pratLc ada por q1).alquer

- --_ a qux se refere o artigo anterior, a pena recaira:
a, - sobre os pais, tutores ou pessoa sob cuja guarda esti-

v~r o menor;
) - sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver o

Lçuco ; ,_
- sobre aquele que der causa a contravençao forçada.

= CAPíTULO 11 ==

Dos autos de infração
são aut9I'idades para lavrar autos de infração os fis-
~uncionarios para isso designados pelo PrefeitQ.

_o - E autoridade para confirmar os auto~ de infraçao e ar-
- -as o Prefeito ou seu substituto legal, este quando em exer-

,,,,, #Jw-. _ - - Dara tambem motivo a lavratura do auto de infraçao qual
---~~ão ou tentativa de violação das normas dêste Código, que -

- ~ a conpecimento do Prefeito por qualquer servigor municipal
_____-c' cidadao que a presenciar, devendo a comunicaçao ser acampa-

=- rova ou devidamen e testemunhada.
,- , #>w "

- azr-aro unico - Recebendo tal comun.í.caçao, o Pr-ef'e í to r enar a ,
_-c cOhber, a alvratura do_auto de infraçao."
- :7- Os autos de infraç~o obedecerao a ffiogelosespeciais, PQ
-_ ~pressos, no "que toca as_palavras invariaveis, preenchendo-
_ vS claros. Do auto constarao, obrigatpriamente:

a) - o nome do ~nfrator, sua profissao,idade e estado.civil;
- a de sí.gnaç'ao do 102al onde se verificou a infraçao;

c - natureza da infraçao e todos os pormenores qu~ possam
servir de atenuante ou de agravante para a açao;

- o di~positivo violado.
- Assinarao,o auto o autuante, o infrator e, pelo menos duas

capazes.
Recusando-se

----~=~Qa, fazendo-se______=~ ~O fato.
-, - Também no ~aso de recusarem as testemunhas a assinar, ,a r.§.

=- c. to~ada por termo, coligindo o autu§.nte os elementos de prova
-_-cs a abertura do processo de execuçao.

"o infrator a assinar o_auto, sera tal recusa
por escrito a observaçao, e assinando as tes-

= CAPÍTULO 111 =
Do processo de execução - , ~ .:6 - Processado o auto de infraçao, sera este submet~do ao

para que o confirme e imponha a multa prevista nêste Código.
:..~- Quando oCQrrer" ~ hipótese a ,que se refere_o art. 17, §
esso de execuçao sera aberto, apos~a confirmaçao pelo Prefel

ol .• L"." mrr'Hnr:l"I-n n r1~m()ni1tr~('fl() nhi,p,tj,VEl Q~ atQ ilicito



- Se~do apresentada a defesa, na forma ~o arte 21.,
~~:ara o autuante ou o §er~idor ou cidadao que tiver

e feito a comunicaçao as autoridades municipais,~ . ~::;-.reque necesséJrlo, as testemunuas.
- ~ seguida, sera o processo concluso ao Prefeito,que jul-

_ê~ito, firmanao a penalidade cabivel ou julgando impro-

;.so-
pre-
ou-

::: II1::

~ ~_ sí.dd r na sede do municipio, ou de cez dias, se residir
efetuar o pagamento da multa ou apresentar a sua de-

- ~intimaçao aO infrator sera feita diretamente por escri-
_- te egital public~do na imprensa local ou af}.xado em lu-

~ sede do municipio, assentando-se a ocorrencia no pro-
_-o curso do processo de execução serão, §empre que neces-

-....as as testemunhas do fato, as quais serao notificadas a
- epoimentos no prazo que as circunstâncias aconselharem.

notificação das testemunhas será feita nos têrmos do pa-
uerendo apresentar sua defesa, o~autuado deverá depo-

_~e ~e nos cofres municipais aimDortancia correspondente••• ~*:-~t,a,_sem o que a defesa nao sera recebida.
.:«: - Nao ~sendo apresentada defesa no pr-azo estabelecido no

~-, sera o inf~ator considerado revel, selldo o processo_= -~Efeito, para julgamento.
,. •.•.• A , h-s.: unico - Se a decisao for contra o infrator, sera este

- - - ecoLh.lrnerrt.o da multa que lhe fór imposta no prazo de ~5
- esí.dã r na"séde do município, e de 10 d.í.as , se residir fora

--io.oesse prazo sem o pagamento, sera a muLt~ inseri ta
s.tiva, extraindo-se certidao para se proceder a cobrança

~- infrator era dado conhe cLmerrt o , diretamente por es-- ~ ..~sao proferida, que,podera tamoem ser dada a publicidade
~=-~.~~ :ocal ou por editais afixados em lugar público.

- _~ a aecisão proferida confirmar o Julgamento preliminar,
_-.....ltas,ser-ao ~stas, já depositadas, recolhidas à receita

_e_a rubriCa propria. _
llando a pena determinar a obrigaçao de fazer ou des-

ê~ ODra ou serviço, será fixado ao infrator 9 prazo de
_:ara inicio do seu cumprimento, e.prazo razoavel, para a

_-~~~úni~o- Esgotados os prazos sem gue haja o~infrator
- 'gaçao, a Prefeitura providenciara a execuçao da obra

_ servadas as formalidades legais, cabendo ao infrator in-
~ da obra, acrescido de 20% a titulg de administração,

a.za o pagamento o prazo e as condiçoes do art. 22, pa-

= TíTULO 11 :::
~fID.A OU CONCESSÃO DE TERRENOS

DO FATRIlvlUNIO MGNICIP.AL
~ ; C íTVLO ~ =



:; IV :;

plano de remodelaçªo e extensão da cidade e dás-=-_~ ado na fS?rma da lei, poderao ser vendidos nos têrmos dês-
_ .•......_..", sa.Lvo aque les que o plano reservar a finalidades especiais,
___,-._::;ssepub lí.co ,

; -
z:»: agrafo unico : Enquanto §. cidade e as vilas, nao forem dotadas

e remodelaçao e extensao a qU9 se refere este artigo, pode-
-::,:!'enosde propriedade do municipio ser vendidos em conformi-
- a p~anta cadastral existente, desde~que ~ão sejam necess~rios

~ _iblico, e observadas as disposiçges deste Codigo.
:. ~o - Os terrenos dos logrªdouros ublicos, assim como gual-

ê; ae uso comum do povo, nao poderao ser alienados, a nao ser
-:.._oesparticularissimas imponham a medida.,~ ~ - ~ ,__agraro unico - A al í enaçao , nesse caso, somente podera ser e-

~ __~- _eãiante lei especial que retire os imoveis â9 uso comum do
_::;._fe -indo-os para o dominio privado dg munictpio. _
-. 27 - Os lotes a que se refere este titulo nao deverao ter

_ erí.or a 360 metros quadrados e, tão pouco, frentes inferiores
- _ ;:,e superiores a 22,m59, salvo casos especiais, inclusive
_ travessas, a 9riterio do P~efeito. _

_ -o ~8 - O adquirente e obrigado a iniciar a construçao dentro
=eses e a termina-Ia em dezoito m~ses, a partir da data do

..
:. 29 - Sendo o lote concedido pela P~efeitura, perdera o con-~ :0 o direi~o ao mesmo, o qual podera êer concedido a outro
=ado, caso nao seja iniciada a construçao dentro do prazo de
-SéS.
_- - No caso de abandono da construção, em lote concedido pela

~ 1'\ " ,-:_a, apos dezoito meses, o Prefeito mandara yender em hasta pu-
_ -.e.terialali existente, quer empregado ou nao na obra, poden-

::_er o lote a outro interessado, entregando-se o prod.uto, dedu-
espesas da venda, ao requerente anterior ou a quem àe <1.i-

,:::-- Tratandg-se de ;);otevendido pela municipalidaàeou cons-
e ~erren~ proprio, nao c9ncluida a obra no prazo de dezoito
_ ~erviço de Fazenda fara o lançamento do interessado, tendo
~ a planta respectiva, em todos os impostos e taxas que hou-

e incidir sobre a construção, 'se ~oncluida. .
-:. 30 - Em se tratando de construçoes quense destinem,a fins
_aís, cultura~s, esportivos ou de benelicencia, podera ser con
__ endida area maior. .

Da planta cadastral constarão as zonas reservadas para as
de que tr~ta o presente artigo. ..
!Y'ocaso destoe artigo, o arrema tante pagar-a 40% do ]p.lI'eço

~~QçaQ, ao ser lavrado o respectivo auto'Ae o restante em 10
__ ~s~açºes iguais, no prazo de vinte (20) meses •

.:= - Nao se fará a venda de lotes urbanos a emprezas industri-
- ~o~se trate de e~tabelecimentos que pr9duzam ruidos molestos,

_ ~coffiodas, exalaçoes desagrad~veis e analogos inconvenientes.-. 91 - Em igualdade d.e condiçoes com os demais licitantes,te-
__~c~encia para_a compra de lotes situ~dos n~ zona suburbana,ob-

-_ ~s disposiçoes dos,arts. 28 e d5 deste Codigo, os.pequenos
_oC----<=-~~"resrurais e oper-arios que preenc_ rem os seguintes requi-

~-ê a lavratura do auto de arrell1a~açao:-
a) - provarem ser oper~rios ou trabalhadores rurais;

- terem boa conduta;
- acharem~se quites com os cofres mgnicipais.

ver0a de lotes suburbanos far-se-a com a entrada ini-



= v :.

~o· c~n~o (20%), senQO o restante pagavel e~ vinte (20)
sais, iguais, contadas da data da arremataçao~

_-'" - v ãireito de preferência poderá ser exercido ate o.Ii.1omen-
~::;ura do auto de arrelJlataçao, mediant~ requerimento aCom-__ = ·ocume9tos comprobatorios das condiçoes enumeradas nas

_ e Q deste artigo. , ,
_ 2~ - Prefeitura fixara varios tip s de c,sas econ8micas
_~ ::s ários requisitos de nigiene, e fornecera o respectivo

__~-'italliente aos interessados.
- 3~,- A concessão de que trata o art. 3* é extensiva a qual-
_=-~r:..ariopúblico com residencia no Ivlunicipio.- ;...; ,"~ - s disposiçoes deste Codigo, relativas a venda de 10-

constar da escritura.
= CAPíTULO 11 =

DA HASTA PÚ-.bLIC1~PÂRA A VENDA

• ;;0 - Os lotes só poderão ser vendidos ....em hasta pública,
2à - Aprovada pela Prefeitu~a a relaçao dos lotes, sera a

_~~ca anunciada com a antecedencia de trinta dias nelo menos,
_<;; ditaisafixados em lugares~ públicos e publicâdos pela

• ~? - Dos editais deyer;o constar dial hora e lugar da pra-
_~...,dos lotep,situàçao, p~eço, con<}içoes para a construçao,

~ ~~ ae benfeitorias indenizaveis, alem dos esclarecimentos e
•••• --=-- _ _ue o .Prefei to julgar convenientes.

~ - O valor dos lotes será deternünado p r dois avaliado-
~-=~_...,~pel~ Prefeito, que deverão cons~derar a extensão da fren-

~ondiçoes topograficas e localizaçao, bem cowo o valor dos
_- _ os. ...

~~ - Em dia e hora ind~cados, sob a presidencia do Chef~ do
- .azenda ou de funcionario designado pelo Prefeito, sera
:::aça a venda dos lotes, anunciando-se um lote de cada vez,

fi as formalidades legais, e fazendo-se a venda a quem mais
•• ~- ~~~~ da avaliação. ,

_: - ilualquer pessoa poderá licitar, por c~nta propria ou de
_=. _rovando mandato, ob~ervadas as condiçoes gesta lei~
_: - O arrematante pagara, no ato da arremataçao, quarenta por

'"=:_ ~ do valor do lance, ficando obrigado a entrar para os co-
__~-~~.__ ais com o restante, ao ser lavrada a escritura, salvo o

~ 2º do art. 30 e § 19 do art. 31.
arrematante ou comprador mencionado nos arts. 30 e 31

~ s ~restaç~es sucessivas em atrazo, será pelo Prefeito
~ediante carta registrada com recibo de volta ou entregue

__ ~ com reci~o no livro próprig,. para dentr·o de trinta (30)
:_~ 5 da ciencia da,notif~caçao, regularizar aquelas presta-

~ o fizer, perdera 9 direito a9. lote. .
- ?inga 8. praça, sera lavrado termo do que ocorrer, aSSlna-

_.:.......iouario que a presidiu e pelos interessados.
= C.APíTULO 111 :::

DOS LO'I'ES EDH ICADOS

- Tratando-se de lotes em que haja construções ou b~n-
_ com radares ficam obrigados a indenizar os proprietalios--==-=~~~ ..



:;::VI :;::

':'gua.Lúauae condiç§es com o~'demais licitantes oa
_-5 -as oenfeitorias kerao preferencia na compra doolotes.

; ireito de pref~rencia a que se refere o paragrafo an-- =-~ ser exercido ate o momento da assinatura do auto de ar-
éâ.iante reauerimento que ser~ ali transcrito.

frent~ do~ lotes edificados poder~ ter a extensao
E~eitorias neles construidas •

.= TÍT1!1Q....III :;::
:;::DA P LICIA DE HIGIENE E SAÚDE :;::

:;::CAPíTULO I ;;;

DISPOSIÇÕE6 GERAIS

, . " .~ - policia sanitaria do mun~c~p~o tem por finalidade
rigir e reprimir os abusosAque comprometam a~higiene e

-;~a, e velar pela fiel observancia das disposiçoes d~§te
-e_ de c9operé}I'com as autoridades estaduais na execuçao"do

e Saude Publica do Estado e com as autoridades sanita-
-_<:.~s.

-:3 - A fiscalização sanitária abranggr~ especialmente a hi-
_- ~eza das v~as publicas, dis habitaçoes particulares e co-

_~ alimentaçao, incluindo todas as casas onde se vendam be-
_--~-tos alimenticios, ~tc., dos hospitais, necrot~rios e ce-

as cocheiras, estabulos e pocilgas.•.. "
-:4 - Em cada Lnspe cç ao eil,que for verificada irregularida-

=~_~ará o funcionario competente um relatório circunstancia-
edidas ou solicitando providências a bem da higiene pú-

:;::CAP1T 10 11 ;;::

DA HIGIENE. DAS VIAS FÚBLI AS

~5 - A ningu~m ~ licito, sob qualquer pretexto, impedir ou
o livre ~coamento das águas pelos canos, valas, sarjetas~

-':'asvias pUblicas, danificando ou obstruindo tais servi-
~b'afo Único - O infrator incorrerá n~ multa de Cr~ 20,00 a

conforme a gravidade da falta, alem da obrigaçao de re-
_:;.•.0 causado.

-. L:6 - Os moradores são responsaveis pela limpeza do passeio
--~ ~ronteiriços à sua residência •
. ~g:,a1o Único - Ficam os infratores desta disposição sujeitos
__ üe Cr$ 20,00 a Cr~~ 50,00, conforme a gravidade da .:çalta.
-. ~7 - Para preservar, de maneira geral, a higiene publica,

- -nantemente proibido:
- Lavar roup(Js em chafarizes, fontes ou tanques situados

nas vias publicas; _" "
- Consentir o escoamento de aguas servidas das residencias

para a rua;
Conduzir, sem as precauções devidas, quaisguer materiais
que possam comprometer o asseio das vias publicas;

- ueimar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer
corpos em quantidade capaz de molestar a visinhança;
Aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou
nllRi c;nl1AY' (ü.tT'i tnl'll .



= VII =

Conduzir para a cidade, vilas ou povoações do municipio~
doentes portador~s de moléstiê-s infecto-contagiosas, sal-
vo com as necessarias precauçoes de higiene e para fins de
trat~mento. .

::~:,ágrafounico - Os infratores dês.te artigo incorrerão em mul-
-= ...-1';;; 20,00 a Cr$ 100,00, conforme o caso.
__ ~ .....48 - Todo aquele que, por qua Lque r forma, comprometer a lim-
~~s aguas destinadas ao consumo publico ou particular, incorrerá
-a de Cr~ 200,00 a Cr~ 500,00, além das sanções penais a que es-
s~jeito pela legislaçao comum~ .... _
~-. 49 - O estabelecimento de índustrias que, pela emissao de

~oeiras, odores ou ruid09 mol~stos possam comprometer a salu-
dos centros pop~losos, so sera permitido em áreas predetermi-

plano de urbanismo da cidade.
= CAPí~l.'DLO111 ;:;

DA HIGIEJE DAS HABI1AÇÕES
A xonstrução <Je prédios na ci<ade e 'vilas do mttnicipio

exige~cias do Codigo de Obras e, riO que couber, as dos
SanitariosA _

t , 51 - As resídencias uibanas ou subur-banas oa cidade dever·ao
__-~-as e pintadas, de seis em s~ís anos, no mlnimo, salvo exígên-
-_ eciais das autoriuades sanltarias.-~, ,..-_=-.·agrafounico - Os infratores deste artigo serao punidos com a .

- -c Cr$ 50,00. .
.-. 52 ....- ° lixo das habitações será reçolhi<Jo em vasilhas apro-

metalicas, ao tipo é)provado pela Saude Publica do Estado,pro-
~ê tampas, para ser diariamente removido pelo serviço de limpeza

ao lix ser~ feita pela Prefeitura; . ~
~Q - NaG seraO considerados como lixo os residuos de _abrícas

_ ~nas, troncos ou galhos de arvores, residuos de cocheiras ou
~"_._>Js, restos de materiais resultantes de demolicão ou reforma de

~: os quais serã.o transportados de ....acordo com ô gerviço de Lim-
:~~:ica, por conta do morador do predio, proprietario do estabe-____-__~o ou de aualquer interessado.

~. ~3 - Nênhu~ préaio situado em via pública dotada de rêde de
esgotos podera ser b-abitad gerH que disponha dessas utilidades

rovído de iristalaüoes sanitarias.
- , ,. :, ,. _ IV ,..,-~=·agrfl.founico - Os predios de habi taçao coletiva terao abaste-

__ -._:.ú.agua, b~nheiras e privadas em número pr-oporcf.ona L ao de seus
-=ss. de acord9 com os regulamentos sanitarios., •.. "::..54 - lé)o e permitido conservar aguél estagnada nos quintais
-~S aos pre ios situados na cidade, vilas ou povoados.

, ti. .,.. ,-__agrafo unlCO - As provldenclas para escoamento das aguas es-
__ --.<::.~S em t.errenos particulares competem aos respe ct í. vos proprietá-

:~e as executarao dentro do_prazo que lhes for mar-cado na inti-
éxcluindo-se dessa obrigaçao os pequenos pro~rietários reconhe-

-----_·-:6 pobres, caso em que a Prefei t.ur a executara o serviço por' sua
-. 55 - Os propriet~rios ou inquilinos são ob~igados a conser-

erfeito estado de asseio o::;seus quintais, patios, Casas e te,!:
_ ~ Â

- Nao e permitida a existencia de terrenos cobertos
-=:;;;;.;...o;;;;o;;;.;;..o ••..••..••.•• QI.l servindo de ct ,rló:lito de lX.O. nos l1mite~ cta Q.i~~~ .••.•...-



= VIII =

Toados.
- - Os Lnf'rator-es desta ªisposiçã.o terão 9 prazo de § a 10
_~aóo dª data da intimaçaoJ para a nec~ssaria correçao da ir-

•••~ __ -~ -6. :iJaoo fazendo, ficarao sujeitos a gJUlta de Cr~ 100,00,
:::'iespesas decorrentes da referida correçao, que sera feita_ == e:.tura.
-. 00 - if8.0 serão permitidas, nos lil.llites da cid9-ae; das vi-
== rovoadosJ providos de rêde de abastecimento dagua, a aber-
::~0nservaçao de cisternas. '"
-. O( - A Prefeitura Municipal, procyrando servir o interesse

_ =e~ sacrificar o particular, adotara mxdidas convenientes no
-e extinguir, gradativamente, as residencias insalub~es, con-

- ~- como tais as caracterizadas nos regulamentos sanitarios e
-=-='enteas: -;." ,

edificadas sobre terreno umido ou alagadiço; -
com comôdos insuficientemente arejados ou iluminados;
em que houver falta de asseio geral no seu interior e

A •dependenclas; ~
- com sup§rlotaçao de moradores; ~
- com poroes,servindo simultaneamente de habitaçao_para ho-

mens e deposito de materiais de facil decomposiçao, ou de
habitação para homens e animais em promiscuidade;
que não dispuzerem de abastecimento d~gua suficiente e as
Lnd í.speps aveí.s instalações sani t~r~as.

-. 58 - Serao vistoriadas pelo funcionaria, que para tal for
~-cc-G.""'V, as habitações· insalubres, a-fim-de se verificar:

- aquelas cujo. salubridade p ossa ser· removida com relativa
facilidage, Caso em que serao intlmados os respectivos
proprietarios ou inquilinos a efetuar prontamente os re-
paros devidos, podendo faze-lo sem desabita-las;

- a§ que, por suas condiçoes~higi§nicas, estado de conserva-
çao~ou defeito de construçao, nao puderem servir de habi-
taçao s~m grave p~ejuizo para a segurança e saude publi9as.

- - Nesta ultima hipotese, o proprietario ou inquilino sera in-
a fechar o predio em prazo fixado pela Prefeitbra, sob pena da

-=-abelecida no art. 59, não podendo reabri-lo antes de executa-
_elnoramentos~exigidos. _ . . ,
~~ - uanu o nao for po ssí.veL a remoçao da.i Ins aIubr-Ldade do pre-

:;:'do a natureza"do telireno em que estiver construido, ou outra
=~' ivalente, sera o predio interditado e definitivamente conde-

, .."- - O predio interditado nao podera ser utilizao.o par-a qualquer
59 - Os infratores dos arts. 56 e 58 incorrerão na multa de
~ Cr~ 500,00, de ac6rdo com a gravidade da falta.

;;:C,APf1LJLO IV ;;;
DA HIGIEI-rt: DA A1IIv1ENTACA'..

, ~~. 60 - A Prefeitura exercera, em colaboraçao com as autorida-
~tfrias do Estado, severa fisc~lizaç~o sobre a produç~o, o co-
e,o cons~mo de generos alimentici9s em geral.

-~~ag~afo unico - Para os efeitos deste Codigo, e de acordo com
-auen to de Saude Pública do Estado, cons í der-am-ee generos ali-
:.s todas as sLtbst~ncias, sólidas ou liquidas, destinadas a se!!

__as pelo homem, excetuados os medicamentos.
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., " "- E proibido vender ou expor a venda,em qualquer epoca
:_~~as veraes, podres ou mal amaªurecidas, bem ~OffiOlegumes

5, SO!? pena.,de multa, apreensao e inutilizaçao dos lllesmos.
2 - l~ao sera permitida a 'venda de qua~squ~r generos ali-

~_~___ ~Brlorados, falsificados ou nocivos a saude, o§ quais se-
-;_..::.os pelo funci\?n~rio encarregado da fiscalizaçao e remo-

_ : cal destinado a inutilizaçao dos mesmos.
~__aro 6~ico - Se julgar necess~rio, o funcion~rio encarrega-

a:izaçao solicitar~ ao Prefeito que requisite a presença da
e polic!al, intimando-se o comerciante para assistir a remo-

~~~~izaçao do material apreendido.
00 - ° fabricante ge bebidas ou de quaisquer produtos ati-___ ,_:._= que" empr-egar substancias ou processos nociyos a saúde pu-

_-=.::' era os pl:l9dutosfabricados ou em í'abricaçao, os quais se-
-~::'zaã.os,ale.ill",deincorrer na multa de Cr$ 50,00 a Cr!l!i500,00.
_:.-encia, podera ser cassada a licença para o funciona ~nto da
-. 04 - À mesma penalidade do artigo anterior est~ sujeito o

ae oebidas ou produtos ali enticios que, por qualquer pro-
~~~:tera-los ou falsifica-los.
~. ob - Incorrerá na mesma penaligade do arte 63 o comercian-

-~ndo conheciruento da falsificaçao, vender ou expuzer a ven-
~0S falsificados ou adulterados.

~.,66- s edifícios, ute~silios e vasilhame das padarlas,ho-
_~t:;s, restaurantes, confeitarias e demais estabeleci1...lentoson-
-;;. r í çueu; ou vendam generos alimenkicios, se rao conser-vados se,!!!

v maxim9 asseio e higiene, de acordo com as exigencias do Re-
Sanitario do Estado. '

_-o 67 - Nos sal~es de barbeiros e cabeleireiro odos os uten-
~~ili~ados ou empregados no córte e penteado dOE cabelos e da-
~everao ser esterelizados antes de' cada aplicaçao, sendo obri-

_:, y uso d~ toalhas e golas individuais. ~ .
:::.._"agrafouní.co - Os oficiais ou empregados usar ao , durante o trjà

:usas brancas apropriadas, rigorosamente limpas.
-~. 6~ - Nenhuma licença será concedida para instalação de bar-

caíes, hoteis, restaurantes, confeitarias e congeneres, sem
esmos sejam dotados de aparelhamento de esterilizaçao.

~. 69 - Os infratores do disposto nos arts. 61, 62, 66 e 67
_,:;;I'aona multa'de Cr~ 20,00 a Cr:r!l200,00.

:: TíTUL02X :::

- QA OLICIA DE COSTUlvIES, SEGURA1~ÇA ' ORDEM PÚBLICA -

~~. 70 - ~ Préfeitura exercer~, em c02peração com os poderes do
as funçoes de policia de ,SUa competencia, regulamentando-- as e

_~:ecendo medidas preventivas e repressivas no ,sentido de garan-
rdem, a mor-a.lí.dade e a',.segurança p6blica •

. == CAPÍ'fÜLO I ;;;;

D o C STUlvIES E DA TRANQUILIDADE DOS HABITANTES
E DOS DIV RTI1v1ENTOS PtrBLICOS

::SECÇÃO ! ::
DA MORA1IDADE E DO SOSSÊGO D~LICOS
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• (~- Tão serão permitidos ban~os nos rios, córregos ou la-
.:.~c' aae, vila e P9voados. Podera ser designado.loc~l próprio
~os ou esportes nauticos, devendo as pessoas que neles toma-

- ~~ a res~nt&rem-se com trajes_apropriados e de modo decente.
_,=-_"agrafounico - Esta disposiçao deverá ser observada nos cLu-

existam departam6ntos náuticos, sob pena da multa estabele-
ar~. 76 e cassação da ~icença_de func~onamento •
• 72 - As casas de comercio nao poderao expor em SUas vitri-

::.uras, livros ou escrito~ obeenos, sujeitando-se os infrato-
_ -~a, sem prejuizo ga açao penal cabivel.

-. 70 - Os proprietarios de bares, tavernas e demais estabe-
__ --~--os em que se vendam bebidas alcoolical serão responsáveis

_::.~ordemgos meswos.
-::.~agrafounico - As desorgens porventur? verificadas nos refe-

-=~aDelecimentos sujeitarao os proprietarios a mu*ta, podendo
_saaa a licença para seu funcionamento nasreincidencias.

-. 74 - É expressame~te p~oibido, sob pena de multa:-
- perturbar o sossego publico com ruidos ou sons excessivos

evit~veis, tais como: _
a) - .os de motores de explosao desprovidos de abafadores

1'. •ou com estes em mau estado de func~onamento;
b) - os de buzinas, clarins, timpanos, campainhas, ou

quaisquer outros aparelhos;
c) - a/propaganda realizada com altos falantes, bandas ge

musica, tambores, cornetas, 1'anfarras, etc. sem pre-
via licença da Prefeitura;

d) os morteiros, bombas, bombinhas e demais fogos rui-
dosos, sem licença da Prefeitura;

e) - os produzidos por armas de fogo;
~) apitos ou silvos de sereias de lábricas, máquinas,

cinemas ete. por mais de 30 segundos ou depois das
22 horas;

_I -promover batuques, congados e outros divertimentos congé-
neres na c~dade, vilas e povoados, sem li2ença das aut -
ridad~s, nao se compreendendo nesta vedaçao os bailes e
reunioes fam..i..liares.

_ 75 - Os infrat<;>resdas disposições dos arts. 71 a 74 in-
- ao na multa de Cr'iP50,00 a Cr$ 500,00.

;:;:SECÇÂO TI ;:;:
DA 1lJENDICÂNCIA

# , • A.' ..- So sera tolerada a mend~canc~a ate que esteJa sat~s-
n ~resolvido o problema de assistencia social no Municí-

"~. 77 - Sera considerado mend~go o individuo maior que proya-
_8 necessitar de esmolas, por nap dispor de recurso algum, gao

- ganhar a vida pelo trabal~o e naO ter parentes com obrigaçao
as~ar-lhe:alimentos, nos termos da lei&

__to 78 - Nenhum individuo poderá pedir esmolas sem apresentar
~Ó.o de identidade fornecido gratuitamente, pela Prefeitura ou

ridade policial, aos que forem inscritos em livro próprio da
~úaliaade ou da delegacia policial •.• , ;' - - •... "_aragrafo unico - Nao estao compreendidas na proibiçao deste

as pessoas que esmolarem para Casas de caridaãe ou ~nstitui~;..~e beneficencia.
rzn n ~ _ ..U ~ e ri ••• ::l .11 li .li a.1,; .
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,. "'"~ele tenham resiaencia na mais de dois anos.
illuco - Feita a inscrição, será fornecido ao mendigo

:'u.êntidadea que se refere o arte 78.
", 4'"- e"a encaminhado a autoridade policial todo indivi-

v~.•.contrado a mendigar sem estar inscrito pela forma Ln-
-~ ~_~"g s anteriores. /
=-:::._~'..., í..mico - Considerado mendigo, sera devidamente inscri-- _ fI'l ~ _ ;

~~ for n~tural do Munici~io ou neste n~o residir ha
G. s, hipotese em (!ue sera reconduzido a séde do Muni-
~turalidade ou de onde haja procedido.

:::SECÇÃO III :::
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

~_ - Divertimentos p~blic9s, para os- efeitos d~ste C6digo,_ = 5e rea!izarem nas vias publicas ou em recinto fechado, de
ao publico, mediante pagamento, ou nao, de entrada •

....2 - Nenhum divertimento publico poder~ ser realizado sem
::::-_"efeitura.

_~ - O reguerim~nto de licença para funcionamento de qual-
!versao sera instruido com a,provf de terem_sido satis-

; -~6€ cias regulamentares referentes a construçao e higie-
-~c:o, e procedida a-vistoria policial. -

- zc- s.~o único - Sempre que couber , será também exigida a pro-
to de direito~_~utürais, na forma da lei federal.

=-_ - ....Fara a armaçao de circos ou barracas em logradouros
-er9 a Prefeitura exigir,' se o julgar conveniente, um de-

= v maximo~de Cr~ 1.000,OQ, para garantia de despesas com a
_c o P9siçao do logradouro. /

-:;.-E.:.ounico - O deposito sera restituid9 integratmente se
~__ " =- aec es sí.dade de reparos. Em caso con t rgr-Lo , serao deduzi-

-:_.J as despesas feitas com a repopposiçao. .
CC·- Em todas as casas de diversoes publicas serão obser-- / '"~egu.intes disposiçoes, alem das estabelecidas pelo Codigo

s portas e o~ corredores para o exterior gerão amplos e
onservar-se-aosem,pre livres de. grades, move í s ou quais-

~~er objetos 'que possam dificultar a retirada rápida do
~- blico, em caso/de emergenc~a;

- Dur arrt e os espetaculos dever-ao as por tas cons er-var= se a-
~ertas, vedadas_apenas c9illreposteiros ou cortinas;

- ~averá instalaçoes sanitarias independentes para homens
c senhoras.

- Para funcionamento de cinemas serão ainda observadas
-:5 disposicões:-~ -~ ~- so poderao funcionar e:glpav í.mep.tos terreos;
- os aparelhos de projeça9 fic~rao em cabines, de f~cil sa-

.:...a,:eonstruida~ de materias ipcombustivE}is.; . '
- sêr9-0 tomadas todas as precauçoes n~cessar~as para ev~tar

.; cerid Los , s end o obl"ligatória a adoçao de aparelhos ext!n-
"es de fogo instalados na cabine e na sala de p~ojeçao.

-7 - Em todos os teatros, circos ~u salas de espetaculos
=::S_ vao os quatro lugares destinadgs as autoridades policiais

~~~5, encarregadas da fiscali?açao. _
~é - Os preços de entrE>da nao poderao ~er vend.ldos por pre-

anunciado, e em numero excedente a lotaçao do teatro,
/_::......·coou sala de espetaculos.
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Os pr'çgramas anunciados serão executados integralmente,
s ~spetaculos iniciar-se depoi§ da hora marcada.

=-::-E.._ 9 UlÜCO - Em c9s0 de modí.rLçaçao de programa ou t.ra nsf'e-.
_o.ario, o empresario devolvera aos espectadores o preço da

As c í.spos í.çóes do artigo anterior aplicam-se, também,
esportivas para as quais se exigir pagamento de entra-
É expressamente proibido, durante os festejos carnava-

:::.r-esent.ar= se coro tat.as Las indecorosas, ou a tirar ~gua ou ou-
-a_~cia SIue pcs sa jmo.Ie st.ar ~s transeuntes.
=-~.~IO unico,- Fora dos tres dias destinados aos festejos do

a ninguém e permitido apresentar-se mascarado ou fantasiado
'olicas, salvo aut l'izaçao especial das autoridades compe-

, . . ,
- Os empresarios ou promotores de divertimentos publicos
aveis pela fiel observ~ncia das disposições constantes
a 91, se.i.dopunidos, nas infrações, com multas de •••••

__ a Cr~ 000,00, conforme o Casa.
= CAPíTULO 11 :;

DA. SEGlJRANÇA E ORDEM PÚBLICAS'e'
:; SECÇÃO I ;;:::

DAS CONSTRUÇÕES EIVl GERAL

; -93 - Os pr ed í.ps ou const ruçoes de qug Lquar natureza que por '
- ~~ de conse~vaçao ou d~feito de execuçao, ameaçarem ruina,ofe-

__ .__ ':-erigo ao pub.Lf.coj serao r-epar-adosou demolidos pelos propl'i-
t _eaial e intimaçao a Prefeitura.
_~ -: Será multado_em CEir-P 200,"00 o propri~tário que, d~ntro do

-=-,..cado na intimaçao, nao 1'i-zera' dewoliçao ou reparaçao deter-
- ;-- Na9 cumprindo o prgprietario a intimaçao, a Prefe~tura in-

o predio ou constru~ao se o caso for de reparo e ate Hque
realizado; se_o caso fôr de demoliçao, a Prefeituraproce-

~ a mediante açao judicial. ;
- Em qualquer dos casos previstos ~o paragrafo precedente,

_ =5a.S que a Prefeitura l'ea1iza1'correrao por conta do proprie-
_ -. 94 - Nos ;prédios que estejaru localizados' f§ra do alinhamen- \

:-gradouro publico e que, elilvirtude da~execuçao do plano dire-
- ~ ser oportunamente desapropriados, nao serao permitidas re-

~odificaç.oes ou concertos, que importem em novos ônus na exe-'
- referigo plano, sàlvo as benfeitorias, na forma da lf;i.
~_·áerafo unico - 4- proibição de que trata êste artigo não _se

~--- é; pfntuia de5 predios e nem a pequenos consertos nas instala--= agua, esgotos e eletricidade., - ,~. 95 - O processo relativo,a condenaçao de predio Ou con~tru~
_ s termos do arte 93, devera observar as seguintes condicoes:
_ -Comunicação· da Prefeitura ao proprietário de que o pr,édio

vai ser visto~iado; ~ ' ,
~- - Lavratura, apo~ a vistoria, de term0.r.emque se declarê/ra

condenado o predio, se essa medida for julgada necessaria;
a vi~toria poder~ ser realizada,_a juizoAdo Prefeito,por
um so perito, ou por uma comiss~o de tres, da qual Taça

"l • '1 I 1 I •
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- li!ru s egu í.da , expedição o e notif)cação, mediante recibo,
a9 lJropriet~rio.· ~~ecusando-se este a firmar o recibo se-
ra feita declaraçao do ato perante duas testemunhas.

-2 - Desta decisão poder~ o propriet~rio interpor recurso den-
- dias, a partir da intim~çao.

~i - !~o caso de Lnt.erpçsd çao de. recurso, será consti tuida uma
arbitra1, que julgar~ o caso, correndp as despesas, se as

- • ~ r conta da parte vencida.
__-~. 96 - Em caso de obra que, Logo depo í.s de conc Luf.da , amea-

::a, por qualque~ defE}itQ de construçao ou de ordem tecnica,_a
-~~ ~a representara ao orgao competente para efeito de aplicaçao

=.. a.:idades cab í veis.
_ ~. fjrl _ Tudo que constituir "perigo par a os cidadãos ou ~ pro-

••. __ "'-'--=:.- ~t' uolica ou particular sera removido pelo seu pr-op rí.etar í,o
-=~onsavel, dentro do prazo de 10 dias contados da intimaçao pe-== €:i t.ur a ,

"" #' -a.•.agraf'o un í.co ....Se o proprietario 0lfrespon~a,:,el nao ~umprir
-l..W:.çao,s~ra multado em Cr~F 50,00, alem de su j ea tar-se as des-
__ t remoçao, feita pela Prefeitura.

:: SECÇj\ü 11 ;;:;
DA liu~iliRA~ÃODOS PI~DIOS

. t.. 98
•... , " ,

A numer nç.ao dos predios far-se-a atendendo as seguin-
---.::as: , ~ " , r.: - O numero de cada predio cor-respond'era a distancia em me-

tr9s, med~da sÓ9re o eixo~do logradouro púplico, desde o
inicio d;ste at.,~ me~olda0so1eira do portao ou porta
principal do predio.

:1 - Fica entendido j.o r eixo do logradouro a liriQ-aequ.í.df st.an-
te em todos os seus pontos do alinhamento deste.

::1'- Para efeito de estaoeleciment9 do ponto inicial a.que se
refer~ o iteru I, 0geQ~cer-se-a ao seguinte sistema de or!
entaçao: as vias_publicas cujo eixo se colocar, s~nsivel-
mente, nas direçoes norte-sul ou 1 sLe-oeste, serao orien-
tadas, respectivé}mente, de norte para sul e de ;!.estepª
oeste; as vias pUblicas que se cQ10 arem em direçao dife-
r-ent.edas acima mencionadas, serao or1 ntadas no quadran-
te noroeste para o quadrante suds;ste e do quadrante nor-
deste parg o quçdr an tp sudoes te ,

Tv - A numeraçao sera par a direita e impar ~ esquerda do eixo
da via public~.

V - Q~and~ a di9tancia em metros, de que"trata êste artigo,
nao fOI' o numero Lrrtei.r-o, adotar-se-a o inteiro imediata-
mente superior. ,~ , , .t. 99 - ° numero correspondente a cada predio sera grayado em

':smos brancos em placa que será afixada na fachado do·predio,de
__ com o § 22 do arte 102.~ , ,., •...•:::aragráfounico : As placas de que trata este artigo terao forma

- ular, de dimensoes de O,m17 (dezesete centimentos) por 0,m09
= centimetrosJ,e serão de ferro esmaltaQo com fundo azul .
..,.,rt.100 - Somente a pref'eitura pode ra colocar, remover ou su-

--:ir'as pLaca s de numeraçao, do tipo oficial, cabendo ao proprie-
_ a obrigaçao de conserva-Ias., , .Art. 101 - Os proprietarios de predios numerados pelo sistema

o ficarâo sujeitos ~o pagamento da taxa correspondente ao pre-
] a r.El A sua coloca c.aQ
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contar da data da publicação do avi~o, determi-
s em que ser~ executado o emplacamento dos predios.

- numeração dos npvos prédios e das respectivas habita-
-esig~da po~ ocasiao do proc~ssamento da licença para a

~~,-_.~ sendo tambem paga, na ocasiao, a taxa de numeraçao.
- ~endo necess~rio novo emplacamento por extravio ou inu-
~ placa anteriormentx colocada, ser~ exigido novamente o
-a taxa de que tr~ta este artigo.
: 2 - Todos os predios existeptes ou qu~ vierem a ser cons-

-a cidade, vilas e povoados serao obrigatoriamente numerados
--~~~ com os dispositivos constantes dos artigos desta Secçao e- :,.?'::,af'os. .o. '7, __ -.

- E obrigatoria a colocaçao da placa de numeraçao do tipo~ .-- 9 numero d~signado pela_Prefe~tura. .. . ~
- E facultat~va a co19caçao de plac~ art~st~ca c2m o nume-

,••~.~~do, sem dispensa, porem, da colocaçao e manutençao da pla-
oficial, que deverá ser colocada em lugar visivel, no mu-

~ __~o~a~mento,na fachada ou~em outra qualquer parte entre o mu-
~~~'~ento e a fachada, nao podendo ser colocada em ponto que
- _~is de 2,m50 acima do nive! da soleira do alinhamento e a

~~~- maior de 10,mOO, em relaçao do ~linh~mento.
- A entrada das "vilas" recebera o numero que lhe couber
osição no Lçgr-adour o público, devendo as casas do interior

-~slt receber'numeros romanos.
- Quando existir mais de uma casa no interior do ~esmo ter-

_ se ~ratar de casas ~eminadas, cada habita~ao dever~ receber
~~~~ propria, co, referencia, sempre, porém, a numeraçao da en-

ogradouro pub~ico. ~
- Quando o predio ou ter~eno alem.da~sua entraga principal
ada por outro logradouro, o propr~etario podera requerer a
suplementar • ~ ,_
- A Prefeitura procedera, em tempo oportuno, a revisao d~ nu-

os logradouros cujos imgveis nâo estej~m numerados de acordo
=- sposto nos artigos" e par~grafos anteriores, bem como dos que

~~~=~em defeitos de numeraçao. _ _ ~
-. 103 - É proibida a colocaçao de placa de numeraçao com nu-

erso do que tenha_sido oficial~ente indicado pela Prefeitura
= porte na alteraçao da numer~çao oficial. _

• 104 - Os i~ratores das'disposiçoes desta Secçao ficam su-
a multa ~e Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) cobrada em dobro no

;::.·eincidencia.
= SECCÃO III =

DAS VIAS E LOGPÃDOUROS PUBLICOS
105 - Tôdas as ruas, avenidas, travessas ou pr~ças públicas,

:..iinhadase niveladas, em conformidade com o plano diretor pre-
•••....:;--.egido. .... ~

=~ragrafo único - O alinhamento e nivelamento abrangerao tambem
-- gamento das vias pÚb1icas j~ existentes e a abertura de novas,
-_ o permitam as condiçoes do terreno e de forma a assegurar o

~~'~:vimento máximo da área povoada. ~
• 109 - Nenhuma rua, avenida, travessa ou praça podera ser a-

_em previo alinhamento e nivelamento autoriados pela Prefeitura,
~~-~n o plano diretor. ~

107 - Os CRuzamentos de novas ruas ou avenidas serao de
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,."~E~_~a,em angulo reto, salvo quando se tratar de prolongamento
~a existentes. ,
~ - A Prefeitura, sempre que julgar necessaria a abertu-

-5~ento ou prolongamento de qualquer via ou logradouro públi-
.~~~~-~ promover acordo com os propriet~rios dos terrenos_marginais"~.~d-de obter o necess~rio consentimento para a execuçao do ser-

ediante pagamento das benfeitorias e do terreno, quer in- •
~~_; ente,de qualquer indeniz~ção. ~

- ~graf'o unjco - ,l~ocaso 2-enao assentimento ou oposiçao, por
_roprietario, a execugao do plano diretor, a Pr~feitu~a pro-

~ s termos da legislaçao vigente, a desapropriaçao da area que, . ._=cessar1a. , ,
109 - A Prefeitura procedera a nomenclatura e emplacamento.
avenidas e pra~as.
110 - Co~pete a Prefei~ura a execuç~o dos serviços de cal-

arborizaçao e conservaçao das ruas e praças, assim como a
E.O e conservação dos ·jardins e parqueslI publicos. ...

-. 111 - A Prefeitura organizar~ periodicamente uma relaçao= ~u trechos de ruas que tenham mais de um terço dos lotes ed1
-em como o orçamento para o respectivo calçamento, c1assifi-

-~ seg~do a sua localizaçao, intensidade de tr~nsito e o valor
-!caçoes ~elas existentes.
- 112 - E facultado aos propriet~rio~ marginais de qualquer
~e rua requerer~ Prefeitura a execuçao imediata do calçameg-

·-ante sati~façao integral do preço orçado para a pavimentaçao.
-. 113 - Nao e permitido fazer aberturas no calçamento ou es-

--.,~~,~nas vias públicas, senão em casos de serviço de utilidade pú
~em prévia e expressa~autorizaç~o da Prefeitura. ~-

- ágrafo único - Fic~ra a cargo da Prefeitura a recomposiçao da
-.ica, correndo, porem, a despesa por conta daquele que houver

-= -sa ao serviço. '
-. 114 - Qualquer serviço ge aber~ura de calçamento ou escava-

parte central da cidade so podera ser feito em horas previa-
~eterminadas pela Prefeitura •....

". 115.- ·Sempre que da execuçao dç serviço ,resultar...a abertura
~s que atravesse~ os passeios, sera obrigatoria a~oçao de ponte

~--~ia, a-fim-de nao prejudicar ou interromper o transito •
• 116 - As firmas ou empresas que, devidamente autorizadas,
escavaç5es nas vias públicas, ficam obrigldas. a colocar tabu-

- nvenientemente dispostas, com aviso de tr~nsito impedido ou
e colocar nesses locais sinais luminosos vermelhos durante a

~ ~• 117 - A abertura de calçamento_ou as escavaçoes nas vias p~
everao ser feita§ com as precauçoes devidas, de modo a evitar

-~ação nas ~nstalaçoe~ subterrâneas ou superficiais de eletrici-
-elefone, agua e eSEotos, correndo por conta dos responsaveis

:~esas com a reparaçao de quaisquer danos consequentes da execu-
- serviços.
~t. 118 - Correr~ por conta da Prefeitura o serviço de capina-

arredura das ruas, avenidas e praças, bem c9IDO a remoção do
-estas e das habitas;ões. Compete aos proprietar~os, inquilinos
ê""'onsaveis,a·remoçao dos residuos outros que naO o lixo das ha-

:-es, tais como: galhos de arvores, folhas resultantes ga poda e
: dos jardins, quintais, estrumes das cocheiras ou estabulos e

residuos das fábricas ou oficinas.' .
t. 119 - Sob pena de multa, ficam os ,donos ou empr~iteiros de
uma vez concluidas estas, obrigados a pronta remoçao dos res~
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-s.teriais ou quaisquer objetos deixados nas vias publicas.
-. 120 - A remoção do lixo das habitações bem como a varredu-

públicas, serão feitas em horas determ~nadas~pela Prefei-
~ ue melhor consultarem aos interesses da saude publica.

+-.- 121 - Os pr oprtetàrtos f!cam obrigados a m~nter o-sprédios
_ em bom estado de conservaçao nos lados que dao para as vias

- - , bem como aparar as arvores de seus quintais ou jardins quan'
=e~mas av~nçarem para a rua. ~

?:= agrafo unico - Par!!-à necessária remoçao do lixp, os proprie-
u inquilinos deverao deposita-lo.junto aos P2rtoes de SUas re-

~~_~s, em caixas ou latas apropriadas, pela manha e em dias pre-
"~~e designados para coleta. _

t. 122 - As infrações das disposiçoes contidas nesta secção s~
'das com as multa~ de Cr$ 30,00 a Cr$ 100,00, elevadas ao do-
CasOs de reincidencia.

= SEleçÃo IV =
DO EMPACHAMENTO

~ ,~~. 123 - A colocaçao, nas vias publicas, de cartazes, placas,
__;':-~_~~·osou anúncios, para fin~ de publicidaªe ou propaganda de

_SI' espécie, depende de previa autorizaçao da Prefeitura, res-
-----~~-aem qualquer hipótese a propriedade particular~

~. 124 - Os pedidos de licença para a publicaçao ou propagan-
se refere o !!-rtigoprecedente d~vem ~onter:-
a) - indicaçao dos locais em que ser~o colocados;
b) - nature~a do material de confecçao;
c) ;..dimenso~s;
d) ~ inscriçao e dizeres,

t. 125 - Trátando-se de anuncios luminosos, os pedidos deve-
Lcar ainda:- -

a) - sistema de ilumi~ação a ser adotado;
b) tipo de iluminaçao, se fixa, intermitente ou movimen-

tada; •.c) - discriminaçao d~s faixas luminosas e não luminosas do
~ _ a~úncio e das 90res empregadas. _

.ar~grafo unico - Os anuncios luminosos serao colocados a uma
a m~nima de g,m50 ~eima do passeio. _ '.

rt. 126 - Nao sera permitida a colocaçao de anunc~os ou carta-
_:J.alldo:
- a) obstruam, interceptem ou reduzem o vão das portas e ja-

nelas e respectivas bandeiras;
b) - pelo seu nÚmero e má distribuição possam prejudicar o

aspecto das fachadas;
c) - pintados diretamente sôbre muros e fachadas; -
d) - sejam ofensivos ~ moral ou contenham dizeres desfavo-

r'ave~s a indivlcluo§, crenças e instituições. .
Art~ 127 ~ Alem.d~s proibiçoes_a que s~ r~fere o artigo prece-

~: nao sera perm~t~da a colomçao de anunc~os de natureza perma-
a) - nos terrenos baldios da zona central da cidade;
b) - quando preJUdiquem o aspecto paisagfstico ou a perspec-

tiva panoramica;
c) sôbre muros, muralhas e gradis de parques e jardins;
d) - nos_edifl~ios público~. ~

~rt. 128 - Nao serao permitidos ~uncios 0F recJam~s que, por,- uer moilivo.•~cªrretem prejuí.zosa populaçao e a Lãmpeza püb.Lfca ,
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-,Ã colocação de mastros nas fachadas é permitida sem
a estetica das fachadas ...e da segurança pública. _
_30 - Os andaimes deverao satisfaz~r as seguintes condiçoes:
a) - apresentarem perfeitas condiçoes de segurança;
b) - t~rem a largura do ~asseio até o máximo de 2 metros;~
c) - nao causarem danos as arvores, aparelhos de iluminaçao

e rêdes !elefônicas e de distribuição de energia e1e-
trica"

d) - garan~ir~m a...necessária segura.gça dos -operários, com
re1açao as redes de energia eletfica.

131 - Nenhuma obra, inclusive demoliçao, quando feita no
~~~-n~~o das vias públicas, poderá dispensar o tapume provisório,

- ~~a ocupar uma faixa de largura, no máximo, igual a metade da
- 1::70. , . .agrafo un~co - D1spensa-se o_tapume quando!

a) - tratar-se de,construçao ou reparo de muros ou gradis
com altura maxima de 2 metros;

b) - tratar-se de pinturas ou pequenos reparos em edifica-
çS?es;c) - for construido estrado elevado com anteparos fechados
com altura m1Rima de 0,m60 inclinados aproximadamente, ,de 45 graus para fora. _ ,

132 - Poderao ser armados coretos p~ovisorios nos logradou-
__lCOS, para festividades religiosas, civicas e de carater.po-

esde que se ob~ervem as condições seguintes: _
a) - aprovaçao da Prefeitura ~ su~ localizaçao;
b) - n~o perturbarem o tr~nsito publico;
c) - 1)-aoprejudicarem o calçamento nem o 'escoamento dé}s

aguas pluviais, correpondo por conta dos responsaveis
pelas festividades os estr~gos porventura verificados;

d) - serem removidos no prazo maximo de 24 horas, a contar
da data do encerramento dos festejos. .

~. 133 - As bancas para venda de jornais e revistas satisfarão
~~tes condições:-

a) - terem SUa localização aprovada p~la Prefeituraj
b) - apresentarem bom aspecto quanto a sua construçao;
c) - nao perturbarem o trªnsito.público;
d) - serem de facil remoçao. _

• 134 - Os estabelecimentos comerciais p~derao ocupar, com me-
cade.í.ras , parte do pas se í ç correspondente a testada do ediflcio,·
: e(fique livre para o transito publico uma faixa de passeio de- mí.n.í.made 2,m50. ,

:-=-rágrafoúnico - A concessão da necessária Lí.ceriça pela Prefei-
~erá precedida do pag~mento da taxa respectiva.

~. 135 - A instalaçao de postes de lingas telegráficas, tele-
.:.S e de rOJ.'çae luz, bem·assim a c9locaçao de caixas postais,ex-
_~s de incendios, etc., nas vias publicas, dependem de autoriza-

refeitura., , - ~ ... .~~ °agraf9 unico - Nao...sera permitida a instalaçao de postes de= ~elegraficas, te1efonicas ou de força. e luz na parte central
:=adouro, salvo se houver refúgio central.

~. 136 - Nos logradouros abertos por particulares, com licen-
?refeitura, é facultado aos intere§sados promover a custear a
~·va arborizaçao, mediante aprovaçao pela Prefeitura dos res-

--'-''''splanos. , ". ... , .~. 137 : Nas arvores dos lqgradouros pub11cos~nao sera perm1-
~ celocaçao de cartazes e anuncies, nem a fixaçao de cabos ou
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138 - As infrações das disposições contidas nesta Secção~se-
~, ,uas com as multa~ de Cr$ 30,00 a Cr$ 100,00, elevadas ao do-

asas de reincidencia.
= SECQÃO V =

DAS ESTRADAS E CAMINHOS PÚBLICOS
139 - As estradas e caminhos a que se refere esta Secção são

=e destinam ao livre tr~nsito público, construi~os ou conserva-
Doderes administrativos.

, - .•ti •••.agrafo unico - Sao municipais as estradas e camiwl0s construi-
!1servados pela Prefeitura e situados no território do Muni-

-. 140 - Quando necessária a abe~tur~, alargamento ou pr91onga-
-e estrada, a Prefeitura promovera aC9rdo com os proprietarios
=enos marginais, para obter o necessario consentimento, com ou
enização.

ágraf9 único - Não segdo possivel o aju~te amlgável,~a Prefei-
_overa a desapropriaçao por utilidade publica, nos termos da

,,--'---=.-iaoem vigor. _
-. 141 - Na constrúçao de estradas municipais observar-se-ão as

:;escondições:-
a) - -largura t9tal minima de 8 metros, sendo de 6 metros a

largura minima da pista;
b) - rampa máxima de 10%;
9) - ra~o de curva mínimo de 30 metros. ,

-a~agrafo unico - Tratando-se de caminhos a largura mínima sera
~ros compreendidas as faixas,laterais de proteç~o.
-. 142~-Sempre que osmunicipes rePresentarem a Prefeitura so-

nveniencia de abertura ou modificaçao de traç~do de estradas
_--~- os muru.ctpa í.s-, deverao instruir a representaçao com memorial

_cativo.
~~. 143 - Para mudança,~dentro dos limites de seu terreno, de

__ ~_~~=estrada ou camir~op~bl~co, deverá o respectivo propriet~rio
c1' a necessária permissao a Prefeitura, juntando ao pedido pro-

trecho a modificar-se e um memorial justificativo da necessi-
~ T~ntagên~. ,_ _
-~ragrafo unico - Concedida a permissã~, o requ~rente fará a mo-

a sua custa, sem igterromper o transito, nao lhe assistindo .
a qualquer indenizaçao. ,
• 1~4,- Os pro~rietari2s dos terrenos marginais das estradas

'C.--=7,.uOS publicos nao poderao, sob qualquer pretexto, fechá-lo~,
-"'a-los, diminuir-lhes a largura, impedir ou d!ficultar"o tran-_ = qualquer meio, sob pena de multa e obrigaça~ de repor a via_.-a.- 1}oseu çs tado pr,!mitivo, no prazo que lhes for marpado .

agrafo uní.ço - Nao f'a zendo ° infrator a recomposiçao, a Pre-
a a promovera conbrando-lhe as despesas efetuadas.. ~ ..... •....• 145 - Os pro~rle~arios dos 'terrenos marginals nao poderao

o es c oamento das agua s de dr-enagem de estradas e caminhos
- sua propr~edade.

t. 146 - E proibido, nas estra~as de rodagE}m do Municipi2, o
_ rte de madeiras ~ rasto e o transito de veiculos de traçao ani-
~ enos que sejam estes de eixo fixo e tenham nas rodas aros de

- -imetros de largura.
~t. 147 - Serão aplicadas as multas d~ Cr$ 50,00 a Cr$ 50~,00
~o intes casos de infração, elevadas ao dobro nas reincidencias



148 - Serão comuns os tapumes divisórios entre proprieda-
--~-as ou rurais, devendo os propriet~rios dos imóveis confinan-
Wõõ.L-,';"J!'rerem partes iguais para as despesas-de sua construçao ou

:''$,ao,na forma do ar t , 588 do Código Civil. "'.
~2 - Os tapumes div~sorios dé~terrenos .rurais, salvo acordo

_."......entr~ os proprietarios, serao cons pã tuãdos por:,
: - cercas de arame farpado, com tres fios, no minimo de um

m~tro e quarenta,centimetros de altura;
telas de fio metalic9 resistente, com altura de 1,m50;

- cercas vivas, de especies vegetais adequadas e resisten-
tes· -, ••• A- valo~, quando o terreno no local nao for suscetivel de
erosao, com dois metros de profundidade, dois metros de
largura na boca e 0,m50 de base.
correrão por con~a exclusiva dos propriet~rios ou d~tento-

truçao e. conservaçao dos tapumes para conter aves. domes ti-
~itos, carneiros, porcos e outros animais que exigam tap~~es
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onsabilidade criminal que couber:-
e~treitar, mudar ou impedir de qualquer~modo a servidão

ublica das estradas e caminhos, sem previa licença da
Pref eitura ;.
c910car tranqueiras ou porteiras nas estradas e carnin..l-J.os
publicos sem prévio consentimento da prefeitura;
impedir 9 escoamento de águas pluviais das estradas e ca-
minhos publicos para os terrenos marginais;

- transitar ou fazer transitar nas estradas de rodagem do
( ~ ~munic1pio Carros de bois, carroças ou carroçoes, que nao

satisfaçam as condições exigidas no arte 146;
arrastar paus ou madeiras pelas estradas de rodagem do
.:unic!pio;
da~ificar ou arranCar marcos quilométricos e sinais de
transito existentes nas estradas;
danificar, de qualquer modo, as estradas de rodagem e os
caminhos públicos.

= SECÇÃQ yI =
DOS TAPUMES E FECHOS DIVIS6RIOS

- Os tapumes especiais a que se refere o par~grafo anterior
·~os do seguinte modo: . ,
I - por cerca de arame farpado, com 10 fios no minimo, e al-

tura de 1,m60;
por livros de pedras 9u de tijolos, del,m80 de altura;
por t~las de fio metalico resistente, com malha fina;::7 - por sebes vivas e compactas que impeçam a passagem de
animais ,de pequeno porte. . .

• 149 - Sera aplicada a multa de Cr$ 30,00 a Cr$ 200,00, ele-
dobro na reincig.ência: ..,.

- ao proprietario que fizer tapumes em desacordo com as no~
mas fixadas no artigo anteilor;
a todo aquele que danificar, por qualquer meio, tapumes
existentes, sem prejuizo da responsabilidade civil ou cri
minal que no CasO couber.

= SECÇÃO VII =
no 'T'H A Nf1 T'T'O PÚHI,.ICO



:50 - E proibido embaraçar, oU,impedir por qualquer meio o
- ~sito nas estradas e caminhos publicos, bem como nas ruas,

~ asseios da cidade, vilas e povoados do Município.
,/'- , - A-~~grafo unico - Compreende-se na proibiçao deête artigo o d~-

~ê quaisquer materiais, inclusive de construçao, nas vias pu-
geral. '~

-, 151 - Tratando-se de materiais cuja descarga nao possa ser
-_etamente no interior dos prédios, será tolerada~descarga e

___-:;-_...ia na via pública, de~odo a não ~mbar~çar o transito, pelo
~=~reitamen~e nec~ssario a sua remoçao,..nao superior a 12 horas.

~. 152 - Nao sera permitida a preparaçao de rebocos ou argamas-
ias públicas, senão na im~ossibi~idade de faze-Ia n9 interior

ou terreno. Neste caso so poderam ser utilizada a area cor-, .~~=-~te a metade da largura do passe~o •
• 153 - E absolutamente proibido nas ruas da cidade, das vi-
oado s do muni cf.pio :-

I - conduzir- animais ou veiculos de traç~animal em dis-
-parada;

:11m - domar animais ou fazer provas de equi~ação;
111 - conduzir animais bravios sem a necessaria precaução;

IV - conduzir ou conservar animais sobre os passeios;
V - amarrar_animais em postes, arvores, grades ou portas;

VI - conduzir, a rastos, madeiras ou quaisquer outros ma-
teriais volumosos ou pesados;

VII - conduzir carroças ou carros de bois, sem guieiros, e
animais com cangalhas ou selote~ sem serem convenien-
temente guiados.

VIII - armar quiosques ou barraquinhas sem licença da Pre-
feitura; - _

IX - atirar quaisquer corpos ou detritos que possam ser
nocivos ou incomodar os transeuntes.

-. 154 - Todo aquele que d~nificar ou retirar sinais coloca-
vias públicas para advertencia de perigo ou impedimento do

ser~ punido com multa, além da responsabilidade criminal---er.
-. 155 - ~s infrações dos dispositivos constantes dos artigos

:ecçao serao punidas com multas de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00, ele-
~o dobro nas reincidências.

156 - No interesse público a Prefeitura fiscalizará a fa-
~ , o comérCiO, o transporte, o depósito e o emprego de infla-

e explosivos. -
~. 157 - são considerados inflamaveis entre outros: fósforo e

~is fosforados; ~asolina e demais derivados de petrpleo~ eteres,
·s, aguardente e oleos em gerais; carburetos, alcatrao e mate-
:'etuminosas liquidos. - ,

- nsidera~-se explosivos, entre outros: fogos de art!ficio, ni-
-~cerina, seus compostos e derivados; polvora; algodao ~olvora;

-~-as e estopins, fulminatos, cloratos, formiatos e conggneres;
os de guerra, caça e minas.
~. 158 - É absolutamente proibido, sujeitando-se os transgres-

à multa de-Cr$ 500,00: . -I _ fabricar explosivos ~e~,licença espec~al e em local naO
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= SECCÃO VIII =
DOS INFL~~VEIS E" EXPLOSIVOS
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manter depósito de subst~~cias inflamaveis ou de expIo-
sivo~ sem atender ~s exigenciap legais, quanto ~ cons-
truçao e segurança;
depositar ou conservar nas vias públicas, embora provi-
soriamente, inf~amaveis ou explosivos.

- Aos varejistas e permitido conservar em comodos apropri-
=eus armazens ou lojas, a quantidade fixada pela Prefeitura

~iva licença, de material inflamavel ou explosivo que não
__~.~-~ar a venda provavel em 20 dias.

, - Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderão man-
_ s:to de ~xplosivos correspondentes ao consum~ de 30 dias, .
•_6 os deposito~ estejam localizados a um distancia m1nima de
- s da habi~açao mais próxima e a 150 metros das rUas ou es-

e as distancias a que se refere este parágrafo, forem supe-
~ 500 metros, é permitido o depósito de maior quantidade de

-,,--
-. 159 - Os depósitos de explosivos e inflamaveis só serão

__---.~~osem locais especialmente designados na zona rural e com
; especial da Pr~feitura, de ac~rdo com os dispositivos e nor-
-a e+ecidos no Codigo de Obras do Município.
_ - Os depósitos de explosivos ou inflamaveis, c~mpreendendo

epend~ncias e a~exos, inclusive cas~s de residencias dos
s, que se situarao a uma dist~ncia mínima de 100 metros dos
, serã~ dotados de instalação para combate ao f~go e de ex-
e incendio portateis, em quantidade e dispos~çao conveni-
- Todas as d~pendências e anexos dos depósitos de explosi-

~lamaveis serao·construidos de material incombustivel, admi-
~~ o emprego de outro material apenas nos caibros,-ripas e es-
-. 160 - A exploração de pedreiras depende de licença da Pre-

- e quando n~la for empregado explosivo, este ser~ exclusiva-:2 tipo e e~pecie~mencionados na respectiva licenç~.
-. 161 - Nao sera concedida licença para exploraçao de pedrei-

xmprego de explosivos, nos centros povoados e, fóra destes,
-=-ancia inferior a 200 metros de qualquer habit~çao ou abrigo

~~_~s, ou-em local que pQssa oferecer perigo ao publico. ,
-. 162 - Para exploraçao de pedreiras com explosivos sera ob-

seguinte: •..
colocaçao de sinais nas proximidades das minas que pos-
sam ser percebidos distin~amente pelos transeuntes a,pelo
meno~, 100 metros de distancia;
adoçao de um ~oque convencional e um brado prolongado daQ
do sinal de fogo.

163 - Não será~permitido o transporte de explosivos ou in-
sem.,.asprec~uçoes devidas.
- Nao poderao ser transportados simultaneamente, no mesmo

explosiv9s e inflamaveis"
~ _- Os velculos que transportarem explosivos -ou inflamaveis

~ao cond9zir outras pessoas al~m'do motorista e ajudantes.
-~ 164 - E vedado, sob pena de multa, além da responsabilída-~ __~dl que couber:

soltar balões, fogos de artifício, bombas, busca-pés,
morteiros e outros fogos perigosos, bem 9omo fazer fo-
gueiras, nos 10gradour09 públicos sem previa licegça
da Prefeitura, a qual so será concedida por ocasiao dos
festejos, indicando-se para isto,quando conveniente,lo-
cais apropriados.
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- utilizar, sem justo motivo, armas de fogo gentro do peri-
metro da cidade, vilas e povoados do Municipio; _
fazer fojos ou armadilhas co~ armas de fogo sem colocaçao
de sinal visivel para advertencia aos passantes ou tran-
seuntes •

• 165 - Fica sujeite ~ licença da Prefeitura a instalação de
gasolina e de depó$i~oS de outros inflamaveis, mesmo para

~~-'~sivo de seus proprietarios. -:2 - O requerimento de licença indicar~ o.local para instala-
~tureza dos inflamaveis, e ser~ instruido com a planta e de~
~nuciosa das obras a executar.

. 2 - O Erefeito poder~ negar a licença se reconhecer que a in..§.
o depósito ou da bomba prejudica, de algum modo, a segurança

.~32- A Prefeitura ~oder~ estabelecer, para cada cas~, as exi-
-z que Julgar necessarias ao interesse da ~egurança.

_2 - E expressamente proibida a instalaçao de bombas de gaso-
~ _ostosde oleo no interior de quaisquer estabelecimentos,sal-

~stes se destinarem exclusivamente a esse fim.
~. 166 -AOS depósitos de inf~amaveis em geral, comEreendendo

~ dependencias e anexos, serao dotados de instalaçoes comple-
- a combate ao fogo, conservados em perfeito estado de funcio-.•....~~,_..

~-. 167 - ° transporte de inflamaveis para os postos de abas-r---=~~o será feito em rec!pientes a~ropriados, hermeticamente fe-=. devendo aalimentaçao dos depositos subterr~neos realizar-se
:: de mangueiras ou tubos adeqtlada~, de modo que os inflam~-

_assem diretamente dos recipientes de transporte para o depo-
:"2 _ O abas t.ecí.mento de veiculos ser~ feito por meio de bom-
por gravidade, devendo o tubo alimentador ser introduzido di-

~~-~~e no interior do tanque do veiculo.
22 - É abso Iut.ament.eproibido o abastecimento de veiculos ou

recipientes, nos postos, por qualquer processo de despejo
inflamaveis, sem o emprego de mangueiras.

32 : Para depósito de lubrificantes, nos postos de abasteci-
serao utilizados recipientes fechado~ à prova <).epoeira e adQ

':":'spositivosque permitam a alimentaçao dos depositos dos vei-
sem qualquer extravasamento. ~

-'-.168 - Nos postos de abastecimento onde se fizerem tambem
~'~"~-~~'lavagem e lubrificação de veic~los, esses serviços s~rão

os recintos dos postos,que serao dotados de instalaçoes de~
.5 a evitar a acumulação de ~gua e residuos de lubrificantes no
- ~eu esc9a~ento para.os l~gradou~os pÚbl~cOS. ,~aragrafo unlCO ~ As dlSposlçoes deste artlgo estendem-se as ga-
c merciais e demais estabelecimentos onde se executam tais ser-
-to 169 - As infrações aos dispositivos desta secçâo serão pu-

mmulta de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00, elevada ao dobro nas re-
__ snc í as •

= SECÇÃO IX = .

DAS QlJEIMADAS
~t. 170 - Para evitar a propagação de ~ncendios, observar-se-ão,

~ -::madas, as medidas p;eventivas necessarâas.~t. 171 - A ninguem e permitido atear fogo em roçados1 Ealha-
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,;-atos que limitem com terras de 2utrem:
- sem tomar as dev!das precauçoes, inclusive o pr-epar-o de

aceiros, que terao sete (7) metros de largura, sendo dois
e meio (2 1/2) capinados e varridos e o rE-'Jstanteroçado;
sem mandar aos confinantes, com antecedência mfnima de 24
horas, um aviso escrito e te~temunhado marcando dia, hora
e lugar para *ançamento do fogo;-

• 172 - Salvo acordo e!J.treos interessados, ~ ninguew é per-
- _ eimar campos de c~iaçao em comum antes do mes de agosto.

-. 173 - ~ ninguem e permitido, sob qualquer pretexto, atear
matas, capoeiras ou campos alheios •
. 174 - Além da responsabilidade civil ou criminal que cou-

~correrão em multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,90, elevado ao_do-
-5 reincidências, os infratores das disposiçoes desta secçao.

= SECCÃO Ã =

DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIlV.tAIS

~. 175 - É proibid~ a permanência de animais naS vias ptibli-
- - pena de apr2eensao e multa de Cr$ 19,00 nper capitan•

t. 176 - Os animais recolhidos ao deposito da.municipalidade
- =etirados dentro de dez dias, mediante pagamento da multa e da

_._o=.__de Cr$ 3,00 "per capitau, para cobertura das despesas de ali-
-.....: -e8.0.

:arágrafo Único - Não retirado o animal neste prazo, poderá a
_~~ra vende-lo em hasta pública, precedida da necessária publi-
_ a juizo do Prefeito pOderá ser publicado edital intimando o
_!otário a vir retira-lo déntro de mais dez dias, sob pena de

e ~asta p~blica, para ressarcimento das despesas com a sua
-_vaçao.

t. 177 - t proibida a criaç~o ou engo~da de porcos na cidade
-s.
~ 12 - Aos proprietários de cévas, atualmente existentes na ci-
- vilasA fica marcado o ,prazo de trinta (30) dias, a contar da

- ação deste C6digo, para remoção dos animais. ,;
. 22 - Aos infratores -do disposto neste artigo, sera imposta a
_ e C~$ 100,00 a Cr$ 500,00, 'marc~ndo-se-lhes novo pra~o para
E.O. Nao realizada esta, ser-lhes-a aplicada mu Lt.aem dobro.

t. 178 - É igualmente proipida, sob as penalidades estabele-
9 artigo anterior, a criaçao na cidade e vilas de qualquer ou-

:~ ecie de ~ado. A
-arágrafo)~ico - Observadas as exig~ncia~ sanitárias a que,se

este Codigo ~ o Regul~mento de Saude Publica do Estado, e
-ida ~ manutençao de estabulos e cocheiras mediante licença e___~~-_-izaçaoda Prefeitura. . .

rt. 179 - Os_cães que forem encontrados nas vi~s p~blicas da
e vilas serao apreendidos e recolhidos ao deposito da Prefei-

..,~ 12 - ° cao apreendido, se registrado na f9rma do arte 180,se-
-regue ~o seu dono mediante pagamento da diaria de Cr$ 2,00 pa-

-. entaçao.
~ 22 - Tratando-se·de cão não registrado, se não for retirado

-eu dono dentro de dez dias, mediante'pagamento da multa de ••
~ ,00 e diária de,;Cr~ 2,00, ser~ sacrificado. _ ,;
ÃI't. 180 - Havera na Prefeitura o registro de caes, que sera
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-atos que limitem. com terras de flutrém:
- sem tomar as dev!das precauçoes , inclusive o pr-epar-o de

aceiros, que terao sete (7) metros de largura, sendo dois
e meio (2 1/2) capinados e varridos e o restante roçado;

- sem mandar aos confinantes, com anteced~ncia mfnima de 24
horas, um aviso escrito e te~temunhad0 marcando dia, hora
e lugar para *ançamento do fogo;-

-. 172 - Salvo acordo e~tre os interessados, ~ ninguew é per-
_-eimar campos de c~iaçao em comum antes do mes de agosto.

~. 173 - ~ ninguem e permitido, sob qualquer pretexto, atear
-- matas, capoeiras ou campos alheios.

~. 174 - Além da responsabilidade civil ou criminal que cou-
~correrão em multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,90, elevado ao_do-
-5 reincid~ncias, os infratores das disposiçoes desta secçao.

= SECÇÃO X =

DAS I~DIDAS REFERENTES AOS ANIW~IS
t. 175 - É proibid~ a permanência de animais nas vias ptibli-
- pena de aprJifeensaoe multa de Cr$ 19,00 "per capita".
t. 176 - Os animais recolhidos ao deposito damunicipalidade
etirados dentro de dez dias, mediante pagamento da multa e da

--_de Cr$ 3,00 "per capitaU, para cobertura das despesas de ali-
:rao; ~ •...~aragrafo unico - Nao retirado o animal neste prazo, poderá a

~~~ra vende-lo em hasta pública, precedida da necessária publi-
_ a juizo do Prefeito poderá ser publicado edital intimando o
_~otário a vir retira-Io déntro de mais dez dias, sob pena de

e basta p6blica, para ressarcimento das despesas com a sua-""'_,::._~vaçao. •...
t. 177 - É proibida a criaçao ou engorda de porcos na cidade

-s .
. 12 - Aos propriet~rios de cévas, atualmente existentes na ci-
a vilasA fica marcado o ,prazo de trinta (30) dias, a contar da

- ação deste Código, para remoção dos a~imais. ,
2Q - Aos infratores -do óisposto neste artigo, sera imposta a

_ e Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00, 'marc~ndo-se-lhes novo pra~o para
ao. Nao realizada esta, ser-lhes-a aplicada mu.Lt;a em dobro.

t. 178 - É igualmente proipida, sob as penalidades estabele-
D9 artigo anterior, a criaçao na cidade e vilas de qualquer ou-

-specie de ~ado. A'-arágrafo)~ico - Observadas as exig~ncia~ sanitarias a que,se
--~'-nm este Codigo ~ o Regul~mento de Saude Publica do Estada, e

--ida ~ manutençao de estabulos e cocheiras mediante licença e
=-izaçao da Prefeitura. . .~ . '.rt. 179 - Os_caes que forem encontrados nas Vl.ljspubll.cas da
~e e vi+as serao apreendidos e recolhidos ao deposito da Prefei-

•..- 12 - ° cao apreendido, se registrado na f9rma do arte 180,se-
_-regue ~o seu dono mediante pagamento da diaria de Cr$ 2,00 pa-.~ entaçao. _ _ _.

~ 22 - Tratando-se·de cao nao registrado, se naO for retl.rado
-eu dono dentro de dez dias, mediante'pagamento da multa de ••
s: ,00 e diária de,Cr~ 2,00, será sacrificado •. _ ,
~rt. 180 - Havera na Prefeitura o registro de caes, que sera
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-atos que limitem com terras de 2utrém:
- sem tomar as dev!das precauçoes , inclusive o pr-epar-o de

aceiros, que terao sete (7) metros de largura, sendo dois
e meio (2 1/2) capinados e varridos e o restante roçado;
sem mandar aos confinantes, com anteced~ncia mfnima de 24
horas, um aviso escrito e te~temunhad0 marcando dia, hora
e lugar para *ançamento do fogo;-

-. 172 - Salvo acordo e~tre os interessados, ~ ninguew é per-
_ueimar campos de c~iaçao em comum antes do mes de agosto.
-. 173 - ~ ninguem e permitido, sob qualquer pretexto, atear

matas, capoeiras ou campos alheios.
~o l74~- Além da responsabilidade civil ou criminal que cou-

-~correraoAem multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,90, elevado ao do-
-5 reincidencias, os infratores das disposiçoes desta secçãoo

= SECÇÃO X =

DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIW~IS
, A ,

t. 175 - E proibid~ a permanencia de animais nas vias publi-
- pena de aprJleensao e multa de Cr$ 19,00 "per capitan•
t. 176 - Os animais recolhidos ao deposito da.municipalidade

retirados dentro de dez dias, mediante pagamento da multa e da
_._-,,;;;;,-_de Cr$ 3,00 "per capita ti, para cobertura das despesas de ali-
_.0<:. yao • ,

-ar~grafo unico - Não retirado o animal neste prazo, poderá a
_~~ra vende-lo em hasta pública, precedida da necessária publi-
_o a juizo do Prefeito poderá ser publicado edital intimando o
_~otário a vir retira-Io dentro de mais dez dias, sob pena de

e basta p~blica, para ressarcimento das despesas com a sua
=_vaçao. _.

t. 177 - t proibida a criaçao ou engorda de porcos na cidade
-s .
. 1Q - Aos proprietários de cévas, atualmente existentes na ci-
ê vilasA fica marcado o ,prazo de trinta (30) dias, a contar da

- ação deste Código, para remoção dos animais. ,
2Q - Aos infratores do disposto neste artigo, sera imposta a

_ e Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00, ·marc~ndo-se-lhes novo pra~o para
ao. Não realizada esta, ser-lhes-a aplicada multa em dobro.

t. 178 - É igualmente proipida, sob as penalidades estabele-
_ 119 artigo anterior, a criaçao na cidade e vilas de qualquer ou-
:=pecie de ~ado. A'-arágrafo;:\Ulico- Observadas as exig~nciaj sanitarias a que,se

- ~m este Codigo ~ o Regul~roento de Saude Publica do Estado, e
-ida ~ manutençao de estabulos e cocheiras mediante licença e

::":izaçaoda Prefeitura. - .
rt. 179 - Os_cães que forem encontrados nas vi~s públicas da

~e e vi~as serao apreendidos e recolhidos ao deposito da Prefei-
",12 - ° cao apreendido, se registrado na f9rma do arte 180,se-

-regue ~o seu dono mediante pagamento da diaria de Cr$ 2,00 pa-
-" entaçao.

~ 22 - Tratando-se de câo não registrado, se não for retirado
-eu dono dentro de dez dias, mediante" pagamento da multa de ••
~ ,00 e diária de,Cr~ 2,00, será sacrificado. ~ ,
=rt. 180 - Havera na Prefeitura o registro de caes, que sera
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_ anualmente mediante pagamento da taxa de Cr$ 10,09, fornecen-
4ma placa numerada a ser colocada na cole ira do cao registra-

:ar~grado único - Á Prefeitura poder~ manter serviço de vacina-
ti-r~bica, tornando-se esta obrigatoria para os caes ~ serem

_~ -rados, m~diante pagamento de uma taxa correspondente as despe-
-e aplicaçao da vacina.
Â,l't.181·- O cão registrado poder~ andar solto na via pública

~:~_.~= que em companhia de seu dono, respondendo este por perdas e
que o animal causar ~ terceiros.

Art. 182 - Á ninguem e permitido, sob pena de multa de Cr$ ••
a Cr$ 100,00, maltraté}l'por qualquer .meio ou praticar ato de

~_-ade contré} animais proprios o~ alheios. _
ar~grafo unico - Compreende-se"na proibiçao ~este artigo o

_:__.O::='_ orte de aves suspensas pelos pes ou em posiçao que lhes cause::.....ento.
Art. 183 - Os propriet~rios de animais de tração ou seus con-

~:=cxes, sao obrigados, sob a pena do artigo anterior:
r - a dar-lhe de comer e beber pelo menos de 12 em 12 horas

e a_trata-los quando doentes;
11 - a nao sujeita-los a ~rabalhar por mais de 6 horas con-

tin~as sem dar-lhes aguaJ alimento e~descanço;
111 - a nao sujeita-los a traçao ou conduçao de carga exage-

rada 2u superior ~s SUaS forças.
rt. 184 - Nao será permitida a pass~gem e estacionamento de

as ou rebanhos n~ cidade e vilas, a nao ser nas v~as públicas .
ais para isso designados, sujeitando o infrator a multa de Cr$

a Cr$ 200,00.
Art. 185 - Fica ainda proibido, sujeitando-se os infratores ~

.--_-~~~deCr$ 20,00 a Cr$ 100,00:
I - criar abelhas no centro da cidade e das vilas do Muni-

( .C1p10; A A
11 - criar pombos nos forr.oE das casas de residencia;

111 - criar galinhas nos poroes ou no interior das habita-
çoes.

;: SECÇÃO XI ::

DA EXTINÇlo DE INSETOS NO~IVOS
186 - Fica instituido, em car~ter obrigatório, o combate

_ rmi~as e a outros insetos nociv9s a lavoura.
_Paragrafo 6nico - Todo proprietario de terreno rural cultivado

::ao, dentro dos limites do Municlpio, fica obrigado a extingti1tr
• rmigueiros existente~ dentro de sua propriedade. Na cidade e

-,:oso serviço de extinçao de formigueiros, sem prejuizo da inicia-
particular, ser~, sempre que possivel, realizado pela· Prefeitu-
ediante o pagamento da respectiva_taxa. ~
Art. 187 - Os trabalhos de extinçao de formigueiros serao fis-

-~zados pela Prefeitura, ou por ela executados, de acordo com este
~·go. A

Art. 188 - Verificada a existencia de formigueiros na zona ru-
. será feita intimação ao propriet~rio do terreno onde os mesmos
~verem localizados, marcando-se. o prazo de 20 dias para proceder
-eu extermin9.

Par~grafo unico - Nessa h~pótese, a Prefeitura poder~ realizar
_erviço a pedido do prop~ietario, com indenizaçao das despesas de-

I.L L .11 li •. I'
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~~~,~

incumbir-se-~ de faze-lo, cobrando d~propr~etário as
Que efetuar, acrescidas de 20%, pelo trabalho de adminis-

além da multa de Cr$ 30,00. ~ ~
_2 - Decorridos 10 dias da apresentaçao da conta, e nao paga
er~ lançada em livro próprio, acrescida de 10% para cobrança

~ •.-7~~ente com os impostos ou taxas a que estiver sujeito o pro-
~:~=-~~o. • ~ . _

2 - Do livro a que se refere o paragrafo anterior, constarao:
~ - nome d9 responsavel;

- rua, numero ou local;=:: - des~esa efetuada;
- acrescimo de 20%;

-T _ multa de 10%. ~
t , 190 - Encorrtrando-jse o fo'rmigueiro em edificio ou benf~i-

__ ~~- e exigindo SUa extinçao demoliçoes ou serviços especi~is,es-
serão executados com a assistência direta do proprietario ou

_c esentan~e.
:~r~grafo unico - Para os fins dêste artigo, expedir~se-~ poti-

ao propriet~rio do ediflcio ou benfeitoria, com indicaçao do
a ser executado •. , ~-. 191 - A Prefeitura mantera um registro de informaçoes da

--~cia de formigueiros, do qual constar~: 12) - nome do infor-
22) - nome do propriet~rio do terreno; 32) - data da infor-

Q) - gata da intimaçao; 52) - prazo concedido; 62) - coluna
servaçoes. ~

- •.192 - Aos fiscais.compete denunciar ~ existencia de formi-
= e verificar a veracidade das informaçoes recebidas.

=: TíTULO V =, g

::DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDúSTRIA =
::CM íTULO I ;;;

- DA LOCALIZAÇÃO -
A localizaçãg dos estabelecimentos comerC1a1S ou in-

~ais depende de aprovaçao da Prefeitura, a requerimento dos in-
,,_.~w-adose me9iante pagamento dos tributos devidos.

~grafo unico - O requerimento deverá especificar com clare-
a) - o ramo do comércio ou da indústria;
b) - o montante do capital invertido; , .
c) - o local ~m que o requerente pretende exercer o comerC10

ou a industria.
_to 194 - O funcionamento de açQugues, padariªs, confeitarias,

-_ias, cafés, bares; restaurantes, hoteis, pensoes e outros es-
:ecimentos congeneres, ser~ sempre precedido de exame, do local,

~_rovação da autoridade ~anit~ria co~petente.
~t. 195 - Para efeito de fiscalizaçao, o propriet~rio do esta-
~ento licenciado exibirá o alvará de localização a autoridade

--ente sempre que esta o exigir. A ~ ~
. t. 196 - A autoridade a que se refere este Capitvlo nao con-

ireito de vender ou mandar vender mercadorias fora do recén-
- estabelecimento, salvo a hipótese de agenc~amento para enco-
::.-. ~ ~ ( . '. ,:aragrafo unico - O exerC1C10 do comerC10 ambulante dependera

ença especial, que ser~ concedida de conformidade com as pres-
~------ a , ~301nn~n ~~nQr~l reAne.r.t1va,
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197 - Para mudança de local de estabelecimento comercial
ial, deverá ~er solicitada a necessária permissã2 ~ Pre-

que verificara se o novo local satisfaz ~s ccndiçoes exi-

Será passivel ~ multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 300,00,
~=""".=.= ao dobro nas reincidências, aquele que:

: - exercer atividades comerciais ou industriais sem a ne-, . ..cessar10 ap!ovaçao a que se refere o arte 193;
....•- mU2-ar de local o estabelecimento comercial ou industrial,
- rizaçao expressa da Prefe~tura; •.

::~ - negar a exibir o alvara ue localizaçao ~ autoridade com-
petente, quando exigido.

::: CAI: íTULO tI =

HORÁRIO PARA FUNCION~vlliNTODO CO~mmCIO E DA
IIIDúSTRIA

199 - A abertura e o ~echamento dos estabelecimentos in-
ais e comerciais no Municipio •.obedecerão aO seguinte horário,
ado~ os precei~os da legislaçao federal que regulam o contra-

açao e condiçoes do trebalho:
I - para industria, de modo geral:

a) - a abertura e fechamento entre 6 e 18 horas, nos
v dias úteis;
b) - aos domingos e feriados nacionais, os estabeleci-

mentos permanecerão fecr~dos, bem como nos dias
em que o trabalho seja proibido pela l)elegacia Re-
g~onal do Ministério do Trabalho, Industria e.Co-
mercio. "
§ 12 - os es~abelecimentos industriais poderão
funcionar alem do horário estabelecido na letrá nau
e..nos dias referidos p.aletra UbU med~ante permis-
sao da autoridade c~mpetente a observancia do dis-
posto no arte 203 deste Código.

I - para comércio, d~ modo geral: ,
a) - abertura as 8 horas e fechamento as 18 horas;
b) -,aos domingos e feriados nacionais, observar-se-á

o disposto na alinea ubu do item I deste grtigo.
§ 2º - observado o disposto no arte 203 deste Çó-
digo, os estabelegimentos mercantis e os referidos
no art',,200 poderao funcionar:
a) - at~ 22 horas, no sabado vespera de carnaval;
b) - ate 22 horas, nos dias 23, 24 e 31 de dezem-

bro , salvo se o tais dias coincidirerp com dQ:-
mingos e feriados, c~so em ~ue sera observa-

•.do o disposto no paragrafo unico do arte 201.
_~t. 200 - Os saloes de barbeiros, c~beleireiros e engraxates

_ao funcionar, nos dias úteis, das 8 as 20 horas; aOS ~abados e
esperas de~feriados, o encerramento poderá ser feito as 22 ho-
com observ~ncia do art.~203.

arágrafo unico - Será pevmitido o funcionamento das
~'as uteis, das 8 horas as 22 horas.

t. 201 - É l;errnitidoo fll!}cionamentoaos domingos e feriados,
:-endente de previa aut.oi-Lzaçao da Pretei tura Municipal do~ esta-

~~~~~·.lIIentoscomerciais e industriais consider~dos de conveniencia
-:ca, assim entendidos os que se dediquem as atividades como tais
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~ ~s pelo Ministé~io do Trabalho, indústria e Comércio.
- agrufo único - E igualmente.permitido o funcionamento aos
s e feri~dos pelos estabelecimentos em que, nessas datas, se-

- "nisterio do Trabalho, Indústria e Comércio autorizado o
~~=v, observado, enxretanto, o hor~rio por este fixado. _

~. 202 - A oc~rrencia de feriados estaduais e municipais nao
1Ia-::::-:",_a a panalizaçao das atividades privadas, nos termos da legis-

~rabalhista em vigor (Art. 135 da Lei Estadual nQ 28, de 22
c: oro de 1947).
t.. 203 - O funcionamento do comércio fóra do hor~fio comum,

~e referem os arts. precedentes, fica subordinado a ebservin-
-_ prec~itos das leis federais que regulam o contrato, condi-

uraçao do trabalhQ. _
t. ~04 - AS,infraçoe~ resultantes do nao cumprimento das dis-

__~s deste Capitulo serao punidas com~a multa de Cr$ 50,00 a
- ,00, elevadas ao dobro nas reincidencias.

= CM lTULO II.)=

DA AFERIÇÃO DE PESOS E I~DIDAS
. t. 205 - As"transações comerciais em que intervenham medidas,

_e fa~am referencia e result~dos de medid~s de qua~quer nature-
~everao obedecer ao que dispoe a legislaçao metrologica brasi-
Art. 206 - Os comerciantes e. '.---~a~ ao publ~cQ sao obrigados

- açao e aferiçao os aparelhos
-~es utilizados.
§ 12 - A aferição poder~ ser feita nos próprios estabe~ecimén-
referentemente no 12 trimestre, depois de recolhida aos cofres__ ~-.~ipaisa respectiva taxa. .

22 - Do recibo do pagamento da taxa, para efeito de fiscali-~, - .

-c::. , constarao o numero defabricaçao, tipo e demais caracteris-
_5 do aparelho, ou instrumento a aferir.

Art. g07 - Para efeito de fiscalizaçao, os funcionários m~nici-
poderao, em qualquer tempo,proceder ao exame e verificaçao dos

elhos e instrumentos de pesar e medir, utilizados nos estabele-
tos referidos no artigo anterior.§ 12 - Os aparelhos ~ instrumentos que forem encontrados vicia-
aferidos ou nao, serap apreendidos. .
~ 2º - Os proprietários de aparelhos ou i~strumen~os encontra-

- nao aferidos, sao obrigados a submete-Ios a aferiça9 dentro do
~zo de 24 horas, nos termos do arte 206 e seus §§, alem do paga-

-o da multa prevista no arte 209.
Art. 208 - Os estabelecimentos comerciais ou industrias que se

--alarem são_obrigados, antes do inicio de SUas atividades, a su~-
- r a aferiçao os aparelhos ~ instrumentos de pesar e medir a se-

utilizados em sgas transaçoe~ comerciais com o público.
Art. 209 - Sera aplicàd~ a multa de Cr$ 100,00 a Cr~j;500,00,

ada ao dobro nas reincid~ncias, aquele que:
I - usar, nas transaçoes comerciais~ aparelhos, instrumentos

e utensilios de pesar e medir nao constantes do sistema
metrológico aprovado pela legislação federal;

11 - dei~ar de apres~ntar, quando exigido para exame, verifi-
caçao ou aferiçao, os aparelhos e instrument9s de pesar
e medir utilizados na venda de produtos ao publico; .
l1n.n - na", ao±"Obalan·T.lo .•.•f-"' •• nnrnOô1n;n;O "'11 ;ir:u:h.Jo+nin::ir.: lnli:_

industriais que façam venda de mer-
a submeter anualmente a exame, ve-
e instrumentos de medir ou pesar

TTT
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= TíTULO VI =
- DOS CEMITtnIOS JÚBLICOS -

CAPíTULO I
DEFINIÇÕES

A ( •••~. 210 - Para os efeitos deste T~tulo sao adotadas as seguin-
;i'ini ções;- . .
-.-ILTURA - Cova funer~ria aber-ta no terreno com as seguintes di-

~-s: Para adultos, a,mOO (dois metros) de comprimento por 0,m75
-gura e 1,m70 de profundidade; para infantes, 1,m50xO,m50xl,m70

:-'+-ivamente;
~·illIRO- Cova com as paredes laterai9 revestidas de tijolos ou

:.aJ. similar,. tendo, internamente, o maximo de 2,m50 de compri-
01' 1,m25-de largura; o fundo ser~ sempre constituido pelo ter-

::.atural·
~-UiliIRO'GEM:INADO - Dois carneiros e mais o terreno entre êles

te, fo;-inandouma Única cova, para sepultamento dos membros de
::.a familia;

~ liO- Compartimento do co1umb~rio para depósito de ossos reti-
a sepultura ou carneiro;
UÁhIO - Vala des!:inag.aao depósito comum de ossos provenientes

z.ígos cuja concessao nao foi reformada ou caducou;
; -DRAME ~ Alicerce de alvenaria para suport~ de uma l~pide;
-, IDE- Lage que cobre o Jazigo com inscriçao funerária;

-SOL~U - Monumento funerario suntuoso, que se levanta sôbre o..' . - ; ..-:..ro;o carater suntuoso pode ser ob'tí.d o nao so pela perí'e í.çao da
como t~mbem pelo emprego de materiais finos que pelas SUas qua~

ES intrinsecas, supram enfeitos e ornamentos.
-AZIGO - Palavra empregada para designar tanto a sepultura como o

= CAPíTULO 11 =
DISPOSIÇÕES GEI~IS

cemi térios do Município ~erão car~ter- secular e,
rdo com o arte 141 § 10 da Constituiçao Federal, serão adminis-

s e fiscal~zados diretamefite pela Prefeitura.
,ar~grafo unico - É facult~do ;s associações_religiosas manterem

-6rios particulares mediante preyla au~orizaçao da Prefeitura,ob-
~~s as prescriçoes çonstanteê deste Tl.tulo.

rt. 212 - Os cemiterios serao cercados por mu;-os, cow altura de
-'os, ao ~ongo do qual, e nas duas faces, havera uma cerca viva

mantera bem yratada. "
t. 213 - Sera reservada em torno dos cemiterios uma area exter-

- proteção de 50 metros de largura mínima, medida a partir do mu-
~ fe<;hament9-
?aragr~fo unico - A ~rea de proteção ser~ exigida apenas para os

- cemiterios e para os existentes em que, pela SUa localizaçao e
. edificada, seja medida exequivel. ; ,

t. 214 - No r~cinto dos cemitérios, alem da area destinªda a
____ •••.•.•• 1 •
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=-=~os o quando hajam se tornado muito centr~is. N- :2 - Antes de seream abandonados, os cemi~erios p~r~necerao
~~-~~s durante cinco anos, findos os quais serao SUas areas desti-

- a praças ou p~rques, não se permitindo proceder-se ai ao levag
__~.~~,~de construçoes para ~ualquer fim.

_ 22 - Quandg, do cemiterio antigo para o novo, se tiver de pro-
a trasladaçao dos restosNmortais, os interessados, mediante pa-

••=-~O das taxas devidas, terao direito de obter nele espaço igual
:erficie aO,do antigo cemitério. N
~rt. 219 - E permitido a tpdas as confissoes religiosa§ prati-
- cemiterio os seus ~itos, respetidas as disposiçoes deste Ti-

= CAPíTULO 111 =

DAS INUliMÇõES

~t. 217 - Nenhum enterramento ser~ permitido nos cemitérios mu-
--.is sem a apre~entação de certidão de óbito devidamente atesta--= autoridade medica.

t. 218 - As inumações serão feitas, em sepulturas separadas,
-e,classificam em gratuitas e remuneradas, subdivididas estas ero
~arias e perpetuas. N
~rt. 219 - Nas sepuã turas gratuitas ser ao verrtenr-ados os indigen-

_elos prazos~de cinco (5) anos, para ~dultos, e de três ~3) anos,
- ipfantes, nao se admitindo com relaçao a el~~ prorrogaçao ou peI
-~ao.

t. 220 - As sepulturas tempor~rias serão concedidas por c!nco
vinte (20) anos, facultada, no primeiro caso, a prorr2gaçao do

_ por outros cinco anos, masNsem direito a novas inhumaçoes; e,
~ do ca§o, novas prorrogaçoes, por igual prazo, com direito a

$ao de_conjuge e de parentes consanguineos ou afins até o 22 gr~u,
; que nao se haja atingido o último quinquenio da concessão., , , . -Parag raí'ounico - As sepulturas temporarias nao poderao serper-

ias ,permitindo entretanto a traslada~ão do~ restos mortais para
-zur-aperpe tua , observadas as nOI'ma~ deste T~ tulo.
Art. 221,- E condiç~o para re~ovaçao de prazo da~ sepulturas tem
:"asa boa conservaçao_das mesmas pe19 conEessionario.

t. 222 - As concessoes perpetuas so serao feitas para sepultu-
tipü destinado a adultos, em carneiros simples ou geminados e
seguintes condições, que constarão do Titulo:
a) - possibilidade de uso do carneiro para sepultamento de cog

juges e de parentes oonsangui9-eos ou afins_até o 2Q gp~u;
outros parentes do concess~onario só poderao ser sepulta-
dos mediante sua autorizaçao por escrito e pagamento das
taxas d~vidas;. ~

b) - obrigaçao de construir dentro de três (3) mêses, os bal-
drames convenientemente/revestidos e coberta a se~ultura
a-fim-ge ser colocada la~ide ou construido mausoleu,para
o que e fixado o prazo maximo de cinco anos;

c) - caducidade da concessão no caso de não cumprimento do di.§.
, pos~o na alinea "b".

paragrafo unico - Nas sepulturas a que se refere este artigo po-
seI'inumados infantes ou para elas trasladados seus restos mor-

, ,~rt. 223 - Como homenagem publica excepcional podera a Muniçipa-
::.:"e conceder perpetuidade de carneiro a cí.dadaos cuja vida publi~ca
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": r rememorada ~elo povo por ~elevantes serviços prestados a na-
~ ~~do àu ~unic~pio. /
~~a ato unico - A perpetuigade sera concedida por lei especia~.

~~. 224 - Nenhu~ concessionario de sçpultura,ou carneiro podera
a_sua concessao, seja qual for o titulo, so se resp~itando,

:açao a esse ponto, os direitos decorrentes de sucessao legi-
~~. 225 - É de cinco anos, para adulto, e de_três anos, para iQ

~razo minimo a vigorar entre duas inhumaçoes no mesmo jazigo.
= CAPíTULO IV =

'DAS CONSTRUÇõES
N ~ , _t.,226 - As construçoes funerarias so poderao ser executadas

_= íterios depois de expedido o alvar~ de licença, mediante re-
-=.e...~o do interessado.
:ó.ragrafo único - As ~eças gr~ficas constarão do requerimento e

·ranscritas no alvara de licença.
~t. 227 -,A Prefeitura deixa as obras de embelezamento e melgo-

~o d~s conceSSObS tanto quanto possivel ao'gosto dos proprieta-
porem, resxrva-se"o dire.1to de rejeit<}r os ~rojetos que Julgar

~. __.•·ciais a boa aparencia geral do cemiterio, a higiene e ~ segu-
t; 228 - O embelezamento das sepulturas tempor~rias de cinco

~era feito por gramados ou canteiros ao nivel do arruamento,ri-
~affientelimitados ao perimetro da sepultura; pequenos simbolos
: ermitidos. - , .t. 229 - Nas co~cessoes por vinte anos sera permitida ~ cons-

de baldram€s ate a altura de 40 cts. para suporte de lapide,
~ í'acu.l, tadas os simbolos usuais.

t. 230 - Os serviços de conservas e limpeza dos Jazigos só po-
r executados por pessoa registrada na administraçao do cemite-

- exce~cionalmente por empregados ªos concession~rios, quando abo-
01' estes, e somente para execuçao de determinados serviços.

~t. 231 -_A Prefeitura exigir~, sempre que julgar necessario,
a.sconstruçoe-s sejam executadas por construtores legalmente habi-_~s. .

t. 232 - É proibido dentro do cemitér!o a preparação de pedras
-s outros'materiais destinados ~ construçaú d~ jazigos e mausoléos,
;;.o o material entrar no cemiter:i.oem condiçoes de ser empregado
_atamente. . .
Ârt. 233 - Restos de materiais proveniente de obras, conservas

- ezas de tumulos devem ser removidos imediatamente pelos respon-
:::., sob ;Qena de multá de_Cr$ ••50,OO a Cr$ 500,00, alem das despe-
~e remoçao, se a intirnaçao nao for cumprida no praz~ fixado.
Art. 234 - Do dia 25 de outubro a lº de novembro nao ser permi-
rabalhos n~cemitérios,a-fim-de ser executada pela administra-

limpeza geral.
rt. 235 - A ~refeitur~ ~iscalizar~ a execução dos projetos apro-

_ das construçoes funerarlas.
rt. 236 - O ladrilhamento do solo'em torno dos jazigos é per~i-

• desãe que atinja a totalidade da largura d~s ruas de separaç~o
-'a' ~elos interessados obedecidas as instruçoes da administraçao
_S;ll terio.
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CAPíTULO V ;;

DA ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
t. 237 - A administração dos cemitérios ser~ exercida por en-

~-ados aooquais compete também a execução das medidas de policiaao ser-ví co ,
t. 238 -~O r,gistro dos enterramentos far-se-~ em livro pr6-

- ç em ordem numerica, contendo o nome do falecido, idade, sexo,
.::._civil, filiaçao, naturalidade, IIcausa-morti~", data e lugar
-.:~o e outros escLar-eç íment.os 'lueforem necessarios. .

_to 239 - N~s cemiterios sera observada a~pla liberd~de de ce-
~;&O decerimonic~s relig!osas, seja qual for a relig~ao ou cul-
-Esde que tais praticas nao seja contr~rias ~ lei ou a moral pú-

t. 240 - Os cemitérios serão convenientemente fechados e nê-
ent~ada e ~ermanência só serão permitidas entre sete e dezoito
e somente as pessoas que se portarem com o devido rE:speito.

t. 241 - Excet'ijadoso caso de investigação policial ou trans-
ia dos despojos, nenhuma sepultura podera ser reaberta mesmo a

dos interessados, antes dx decorrido o prazo do art~ 225.,
Art. 242 - Me5m~ decorrido esse prazo, nenhuma e~çao sera pe~

-é sem ~utorizaçao do administrador e, se a concessao estiver em
-_, tambem do concession~rio ou seu sucessor.•.. -;Art. 243 - Para nova~inumaçao em gualquer concessao, deve pre-

nte ser apresent~do a adm~nistraçao o respectivo titulo.
rt. 244 - As ,flores, corOas, ornamentos usados em funerais ou

- ados s~bre os jazigos, em qualquer te~po quando estiverxID em máu
~o, serao retirados e nenhuma reclamaçao pela SUa permanencia se-

_-:endida.
Art. 245 '-Decprridos os prazos previstos nos arts. 219 e 220

-sl-ulturaspoderao ser abertas para novos ynterramentos, retiran-
e as cruzes eAoutros emblemas colocados sobre as mesmas.

12 - Para esse fim, o encarregado far~ publicar, em editais,
~ aos interessados de que, no praxo de 30 dias, serão as cruzes

lemas retirados e a ossada depositada no ossuario geral.
§ 22 - As gra~es, cruz~s, emblemas, l~pides e outros obj~tos re-

-25 das sepulturas, serao postos, por espaço de 60 dias, a dis-
-çao dos interessagos, que poderão reclama-los. , .

Art. 246 - Os veiculos s6 podem entrar nos cemitérios por oea-
de enterros.

- . P AR T E SEGUNDA ::
- DOS SERVIÇOS DE UTILIDAD~ PÚ~1ICA -

;;TíTULO I =
- DISPOSIÇÕES GER~~q -

;; CAP lTULO I :;
PRELIMINARES

Art. 247 - Serviços de utilidade públlca, de maneira geral, são
as atividades que, por SUa natureza, atendan ao interesse cole-

, visando proporcionar ~ população utilidades especiais que exi-
- ~bl . . I 1 1~ ('\ ri ('\ n nn n'l1 'ri 1 1 n n - ••.• ,



250 - O interessado em obter permissão ou aut9rização para
~ determinado serviço de utilidade pública devera requere-Ia

-eito, fazendo instruir o pedido COIp:
a) prova de idoneiQade moral, tecnica e financeira;
b) - prova de quitaçao com a Fazenda Municipal;
c) - tratando-se de pessoa j\lrfdica, prová de sua constitui-

çao legal;
di - informações minuciosas sobre a natureza, fins e utili-

dades das prerrogativas;
e) - projetos e orçamentos, conforme a natureza do serviço, e

outros element6s que possibilitem ao Prefeitó formar ju.-!
z~ sobre~a sua real utilidade,

f) - informagoes sobre o capital a ser empregado;
g) - indicaçao das tarifas a serem cobradas;
h) - justificação do cálculo das tarifa~;

12 - Julgando de utilidade a medida, e nao convindo ao Municf-
exploração direta do serviço, o Prefeito baixará editais afixa-

ugar público, divulgados pela imprensa local, convidando os
- sados a se manifestarem ~ respeito no prazo de 15 dias.

2 - Se houver manifestàçaode interessados idoneos, o Prefeito
-enciará o expedient~ necessário para concessão privilegiada do
~r, mediante concorrencia pública ou administrativa previamente
:..zadaem lei .

32 - Se não se manifestarem interessados dentro do prazo està-
- '0, dará a Prefeitura a autorização requerida. -

t. 251 - A permissão será dada em portariaaPu ~lYará "o P.e- _-_...••...-- ,

,
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248 - Admitem os serviços de utilidade públic~ execução
-- indireta, constituida a primeira pel~ exploraçao do ser-

:-a entidade pública e a segunda pela açao de intermedi~rios
--~-rogam,numa parte da atiyidade administra~iva.

-~ agrafo unico - A exploraçio direta far-se-a:-
a) - q~ando esta solução for mais conveniente ao interesse

publico, a juizo da Prefeitura;
- ) - quando Q serviço, por SUa natureza, desaconselha a in-

tervençao de intermediários; ~
c) - quando, podendo o serviço ser objeto de exploraçao "-

direta e posta esta em concorrê~cia pública ou admi-
nistrativa, na forma legal, nao se apresentar nenhum
concorrente. ~. "

• 2~9 - A exploraçao indireta dos serviços d~ utilidade p~-
~ era ser efetuada mediante simples autorizaçao ou permissao

••...6.C.~teconcessão. •.. ~ ,
.2 - Constitue autorizaçao, ou permis~ao, o ato do poder pu-

~-e atribui ~ um particular a exploraçao de um serviço de uti-
'blica a tit~lo precário e sem a outorga dos direitos ine-

a adm~nistraça2. .' . '.
22 - E concessa9 do serv~ço de util~dade publ~ca o ato~do po-
~ico pelo qual e entregue, a um particulart a exploraçao de

__~·--ados:rviço~de utilidade, com a,outorga dos direitos reser-
adminl.straçao, na forma deste Codigo.

:;CAPíTULO 11 :.:
DAS AUTORI;AÇÕES OU PEFtMISSOES
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~b~afo único - A transferência da autorização depende decon-
expresso do Prefeito, sat~sfei~asEpelo segundo pretendente

~as do arte 250.~ N' ft ,~52 - A permissao ou auto~izaçao tera a vigencia maxima de
ontados na data em que for instalado o serviço, podendo

_._-,";~E.. qugrid o houver motjvo relevante, devidamente cçmpr ovado ,
:-~caçêoe prazo razoaxel concedido ao permissionario se o mo-
6.ssaçao se i!!lputara este.,: ...,

- A cassaçao da perm~ssao ou autorizaçao far-se-a por ato
sem que ao permissionario assista direito a qualquer indeni-

•.. ...,_~,- Cassada a permissao ou autorizaçao, sera concedido ao
_ -ario prazo razo~vel, a juizo do Prefeito, e exwninado cada

~eto, para a retirada das ~nstalaçoes do ser~iço. ~
-. 253 - Caducar~ a permissao se o permissionario nao iniciar

_'$,sdentro do prazo q~e o Prefeito fixar para cada caso e que
=_6. ser superior a 4 meses. A

-. 254 - Findo o prazo de 2 anos e verificado ser de interesse~ ,icipio ~ continuaçao do serviço, provideDciara o Prefeito o
-c necessario a fim de, mediante autoriz~çao legal e em con-_

_~ pública, ou ~dministrativa, dar p~ivilegio para a exploraçao
~;9,nas çondiçoes do Capit~lo 111 deste Titulo~
~_agrafo unico - Na conc9rrenciaAque se realizar, o ermissio-
~~e a ela concorrer, tera preferencia_para a concessao, se ti-
~do bem duranti1 o tempo da autorizaç~o e sua proposta estiver
":adede condiçoes com a mell)or que for apresent.ada ,
~. 255 - A Prefeitura podera dar permissao para particulares

_'- , :mediante arrendamentp, açougues,de propriedade do lV1unici-
- ~do ressalvado q~e se nao concedera mais de um açougue a um

~ndividuo ou empresa.
t . 256 - Os permission~rio~ que ~stejam explorando,a titulo !_

--; na data da l?romulgaçao deste Codigo, qualquer serviço de•..uti-
:~Dli~a, deverao regularizar, dentro de 60 dias, sua situaçab
-os deste Capitulo.

= CAPíTULO 111=
DAS CONCESSÕES PRIVILEGIADAS

257,- A concessão,privilegiada paraAexplor~ção de serviço
publica far-se-a mediante concorrencia publica ou adminis-

.:~rágrafo·único- O" concessã.onar í,o ou permission~rio 9-nterior,..do
- objeto••da concorrencia, e que haj.a servido bem, terá.pref'eren-

concessgo ; desde que, xOl1correndo, SUa proposta esteja em igual-
- condiçoes com a qux for jy.lgadameTlJor.

~t. 258 - A concorrencia pUblica sera anunciada, com prazo mini-
z ;» dias, po.reditais, pela imprensa local e pelo órgão oficial

-_ o. ., , A-arag~afo unico - Do edital de concorrencia, entre outras condi-
evera constar o seguinte:

a) - prazQ da concessioJ
b) - extgencia das cauçoes para garantia da assinatura do con-

trato e do~seu curaprimento;
c) - apresentaçao go quadro das terifas a serem cobradas e dos

respectivos calculos;
d) - apresentação dos planos das instalações e exploração doserviço; .
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- ~ transferência da autorização depende de 'con-
-~ .refeito, sat~sfeitasE;pelo segundo pretendente

- 90-;;;.._._.... NA"

:ér~ssao ou auto~izaçao ter~ a vigencia maxima de
~ -ata em que for instalado o serviço, podendo

_v~7er mot~vo relevante, devidamente c9mprovado,
- ~~azo razoaxel concedido ao permissionario se O mo-
== ~putar a este. ,

=-= açao da permissão ou autorização far-se....a por ato
- R ermission~rio assista direito a qualquer indeni-

•.. ...,~~a a permissao ou autorizaçao, sera concedido ao
=-c.._ razo~vel, a juizo do Prefeito, e exwninado cada

_-~& a retirada das !nstalaçoes do ser~iço. ~
- ~- car~ a permissao se o permissionario nao iniciar
- __ ':0 razo q~e o Prefeito fixar para cada caso e que

_érior a 4 meses. A
~~~do o prazo de 2 anos e verificado ser de interesse~ ,
7 continuaçao do serviço, providegciara o Prefeito o

~ __-.~-~~_~oa fim de, mediante autoriz~çao legal e em con-...
__ ---,-~ ou ~dministrativa, dar p~ivilegio para a exploraçao

~ diçoes do Capit~lo 111 deste Titulo~
_ ~co - Na conc9rrencia~que se realizar, o ermissio-

- c correr, tera preferencia_para a concessao, se ti-
_..z-ant~o tempo da autorizaç5(.oe sua proposta estiver

~ ~o içoes com a mel~or que for aEresentada.
Prefeitura podera dar permissao para particulares

- arrce arrendamento, açougues de propriedade do lVlunici-
=::alvado q~e se não conceder~ mais de um açougue a um

- ou empresa.
Os permission~rio~ que ~stejam explorando,a titulo", .,

-~&.da Eromulgaçao deste Codigo, qualquer serviço de~uti-
~6~6rao regularizar, dentro de 60 dias, sua situaça6

~ Capitulo.
:::CAPíTULO 111:::

v0i 'CESSõES PRIVILEGIADAS

,- á concessão,privilegiada paraAexplor~ção de serviço
far-se-a mediante concorrencia publica ou adminis-

Único- Ol\conces~ion~rio ou permission~rio ~nter'ior"do
concorrencia, e que haJa servido bem, tera preferen-
desde que, xoncorrendo, sua proposta esteja em igual-
com a qu~ for Jy.lgada meLhor ,

concorrencia publica sera anunciada, com.prazo mini-
_o.!.'editais, pela imprensa local e pelo órgão oficial

'. D '"~,_- - um co - o edital de concor rencí.a , entre outras condi-
'nstar o seguinte:
~~az~ da concess~oJ
~~gel1cia das cauçoes para garantia da assinatura do con-
- ato e do~seu curaprimento;
apr esentaçao 10 quadro das tEU'ifasa serem cobr-adas e dos_espectivos calculos;
~rresentação dos planos das instalações e exploração do~erviÇQ; .



eJ condições de reserva,_ao Municipio, das'instalações, fin-
do o prazo da concessao;

.) reserva ao Municipio do d í raí. to de aceitar a p~oposta
que lhe paracQr mais vantajosa ou de ~ecusar todas.

259 - A concorrencia admin~strativa sera feita entre fir;
~provada idoneidade moral"tecnica ~ financeira, de pr~feren-

~':'alizadasno ramo objeto da concorrencia, as quais serao con-
~ apresentar 'propostas detalhadas para exploração do serviço,

_sndo asscondiçoes m~nimas e~tabelecidas pela Prefeitura.~
-. 290 - Da concorrencia, publica ou administrativa, serao ex-

Prefeito, o vice-Prefeito e os vereadores, bem como seus
~_~es e ascendentes, cunhados durante o'cunh~dio, sogro e gen-

_--:e1'aispor consanguinidade ou afinidade, ate o terceiro grau,
_-idores municipais. A

~._261 - Ser~ posto novamente o serviço em concorrencia se na
~ p~o se apresentar licitante ou ~e as ~ropostas apresentadas

_ ~ julgadfts convenientes, ao !nteresse publico.
_~. 262 - As propostas geverao ser anompanhadas dos documentos

~J,~~dos no arte 250 e serao examinadas e classificadas por uma
~. .._ designada pelo Prefeito, da qual fara parte um engenhe~ro c~-

e:etrot~cnico, e supmetid~s a? Prefeito para julgamen~o. .
'~. 263 - A concessao sera fe1ta por contrato para cUJa ass~na-
er~ o concorrente que tiver sua proposta escolhida com~arecer

--~~ra den~ro do prazo estabelecido no edital da concprrenc~a.
-=ragrafo unico - A assinatura do contrato de concessao sera- ,i-a da apresentaçao, pelo concorrente adjudica~ario, da prova

_ ~ito, nos cofres municipais, do valor da cauçao de garantia de
ento do contrato.
_'to 264 - Do/contrato de concessão, entre outras, deverão cons-
-eguintes clausulas: _ _

a) prazos para o inici9 e execuçao das obras e a instalaçao
do seryiço, prorrogayeis a juizo do_Prefeito;

b) condiçoes",da concessao e 2-a prestaçao do serviço, com es-
pecificaçao e di~criminaçao minuciosa;

c) prazo da concessao;
d) revisão a que se refere o arte 161 da Constituição da

Republica;
e) faculdade reservada a Prefeitura de rescindir o contrato

em cas~ de seu inad~mplemento total ou par2ial; .
,f) condiçoes de reversao das. obras e instalaçoes .ao lV'lUIlici-pio; _ .
g) fis~alizaçao, por parte da Prefeitura, das obras e insta-

laçoes ~ àa exploraçao dO,serviço; _ ~
h) aceitaçao pe19 conc~ssion~rio das di9PosiçQes deste_Capi~

tu~o e da materia deste Codigo aplicaveis a concessao;i) clau$ula penal. _ ' _
Art. 265, - 09 contratos de concess1}o deverao estabelecera_multa

- a gue ficara sujeito o concessionario, em caso de suspensao ou
~zaçao do serviço, sem motivo justific~vel e sem consenso da Pre-

a, alem das perdas e danos ~apura~, e da responsabilidade civil
~nal que couber. , '
.I't. 266 - O praxo das concessões privilegiadas não poder~ exce-

- vinte cinco anos, ai incluidas as prorrogaç~es.
rt. 267 = No sentido de fiscalizar o cumprimento da concessão

:~itur~ exercer~ o poªer de policia, com gue o concession~rio con-
-a med~ante a ~ceitaçao do ato de concessao.

;;: 34 ;;:



;:;;:3b ;:;;:

& - A fiscalizaçio se exercer~ no sentido de: _
a) - verificar a perfeitlconformidade da execuçao das

obras e da instalaçao do serviço com os planos aprova-
dos pela Prefeitura; , ,

b) - assegurar serviço adequado, quanto a qualidade e a
quantidade; •..c) - verificar a necessidade de melhoramento, renovaçao e
ampliação das inst~lações;

d) ~ fixar tarifas razoaveis; ~
e) - verificar' a estabilidade financeira da empresa;
f) assegurar o•..cumprimento das leis tr~balhistas.

- Para realizaçao de ta~s fins, exercera,a Prefeitura a fis-
- da contabilidade da empresa ou concessionario, podendo esta-
s normas a gue essa contabilidade d~~a,obedecer. A

- Far-se-a a tomada de contas per~od~cas da empresa.
-. 268 - As tarifas serio fixadas sob o regime de serviço pelo

_c7ando-se em conta:
a) - as ~espesas de operação e custeio, seguros, impostos

e taxas de qualqu~r nat~reza, excluidas as taxas de
beneficio e o imposto sobre a renda;

b) - as reservas para gepreciação;
c) - a justa remuneraçao do xapital;
d) - as reservas para reversao~

:º - A revisio das tarifas far-se.~ trienalmente. ,º - O c~lculo das tarifas, nas revisões periódicas, sera sub-
_ exame por técnico especializado no assunto ou pelo órgão com-

':'0 Estado •
..,2 _ O capital a remunerar é o.efetivamente gasto na proprieda-

. '._~cess~onar~o. , •..
-:2 -",Apercentagem maxima de luc!,ocomo remuneraçao do capital

~efor determinada pela legislaçao federal.. I

.• 269,- Endende-se por propriedade do concessionirio, p~ra
-este Codigo, o conjunto das obras civis, instalaçoes, iwoveis,

semoventes,1 diretamente relacionados e indispensáveis a ex-
::da concessao. " .=~. 270 - Caducara a concessao se nao forem instalados os servi-
:azo fixado, declarada a caducidáde por ato emanado do poder

. O Prefei to poder~Aprorrogar, por tempo que julgar sufi~i-
razo a que se refere este art Lgç se ocorreierafundadas razoes,

-~te justif'icadas pel.o., conces ç í onarí.o, " .
2•.•_ Caduca a concessao, sera aberta logo novas concorrenc~a

~içoes dos arts. 258 e 259. .
"t. 271 -EW qualql}er tempo,poder~ o Municipio encampar o ser-
~n~o interesses ~ublicos rele~antes o exigirem, mediante inde-
revia, s~lvG acordo em contrario. .

~. 272 - Nos contratos serão estipuladas as condiç§es de rever-
--,-doconven~ente ao;lVIunicipio,corpou sem indenizaçao. ...
-~. 273 - Nao podera o cgncessiona~io transferir a concessao

:'ae expressa 9-utorizaçao da Prefeitura. •.
~. 274 - Fodera o concessionário pleitear a rescisao do contra-
.ver mo~ivo Eonderável a que tenhad~do causa a Prefeitura. Â

se fara entao com ressalva do bem publico.
~._275 - Nos casos de rescis~o do contrato, ser~ constituida

-ssao de arbittamento, composta de dois membros, indicados por
das partes, a qual competir~ o exame dos motivos alegados, a

da propriedade do concession~rio, c~lculo das perdas e danos,
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_ç - O membro da comissão por parte da Prefeitura ser~ um téc~
ecializado no assunto.

~Q - No caso de não chegarem a acôrdo, os membros da comissão
-.:..solicitarão ao serviço competente do Estado a indicação de

~co desempatador.
-. 276 - Terão os concessionário,ê direito ~ desapropriação por

~;e pública, na fórma da legislaçao~vigente, ficando a seu car-
__~uidaçao e pagam~nto das indeni~açoes fonseque~tes.

~ 277 - As empresas concessionarias nao gozarao de favores
=~~grafo ~nico - Em casos especia~s poder~ ~er concedida isen-
;::'mpostosque onerem a propri~dade 1a empresa, mediante lei
~~ e tendo-se em vista o interesse publico.

;:;TíTULO 11 ;;=..,
DO 'SERVIÇO DE ELETRICIDADE

= CAPíTULO I =
Normas gerais da concessão

278 - O apr-oveLtamento de'quedas de ~gua dentro do Munic1-
~ua para uso particglar ou para co~ércio de~energia, depende
:.-.-amentede concessao ou autorizaçao do Governo Federal, na
~:i lei.
_~. 279 ~ O fornecimento de energia elétrica, para iluminação
_, na séde do Município e Distritos, quando realizado por pes-

_=:'caou emprêses particulares, s~rá regulado'por c9ntrato fir-
:_~re a Prefeitura e o concessionario ou permissionario.

'C. ?8Q - A exploração da indústria de ener'g í.a hidro-elétrica
_oeletrica). quando feita pela/Prefeitura, está também sujeita
-as e exigencias da lei federal.

;:;CAPíTULO 11 ;;::

- ;Da iluminaçao publica
281 - A iluminação pública da cidade~abrangerá as praças,

~s, jardins, rUas e demais logradouros publicas, no perimetro
_ e suburbano, até onde a frefeitura julgar conveniente.=~. 282 - A energia para iluminação pública será distrfubuida
-~ teqsã~, em múltiplo, com_circui~os secundários ind~penden-
-~ndo for usada a iluminacao em serie devem ser estabelecidas
-:es especiais de seguranç~. .
- ~. 283 - Nas rêdes de distribuição de energia só será permi-

uso de condutores de secção superior a 10 mtlfmetros quadra-
e cobre, trançados~ estirados, semi-duros, nus, exceto os de

: 4 e 6 AVlG., gue sao em geral maciços. ~ ,
~~. 284 - Serao empregados, no serviço de iluminaçao publica,

_ de aroeira, de co~primento m1nimo de 8 metros, falquejados,
's e logradouros nao pavimentado~; de concreto, tubulares de
de trilho nas ruas ou logradouros pavimentados.

-rrá~raf~nico ; As l~mpadas de iluminação pública devem
-~S a altura minima seguinte: para aparelhos suportados
_,5 metros; para suspens~o em fio no centro da rua,_6,5
....t. 28Q - Pa.rA jlumir ;;<f'lôln ilnr ;oLlil-i,n. -"



- ,..terranea. ~ . ,
• 286,- O espaçamento max~mo dos postes e de 60 metros, deven-

-ocalizados 20 ctms. para dentro do alinhamento do meio fio das
~-...,~ :"I' " - d- agrafo unico - Somente sera permitida a posteaçao no centro as

avenidas quando houver refúgio central. ~ .
•.• 2S7 - Nas ruas estreitas ...e quando h9uver conveniencia, no se!;!

~e obter~melhor distribuiçao de luz, e permitido o sistema de
çao com. focos suspensof em cabos de aço, fixos em postes late-
DaS fachadas dos edif~cios.

~. 2ii - ~asruas estreitas, onde não fpx possivel o uso de cru-
e obrigatorio o emprego do sistema "'REXtt para suporte dos condu-
a fim de manter os fios afastados das fachadas, no m!nimo 2 me-

._, ...,,,.,t. 289 - A variaçao maxima de tensao nas redes e de 3~para mais
2. menos. . ~ ...
t. 290 - A pr~fei~ura mantera uma fiscalizaçao permagente dos
s de ilum;lnaçao publica por intermédio de um. funcionario espe-
do. ... A • ...,t. 291 - A substituiçao de lampadas da iluminaçao publica, quei-

danificadas, dever!! ser feit~ dentro de 24 !?-ora~.
t. 292 - A interrupçao do serv~ço de iluminaçaopublica po~ pra-
1'ior a 72 horas, sem causa_justa ou justificavel, implicar~ na
ade do contrato de concessao do fornecimen~o de energia eletri-

,avista no arte 168, item 11*, do Código de Aguas. A Pl'ef~itura -
neste caso tomar as providencias, junto ao Conselho de Aguas e·
, que a medãda exigir, ou que couberem no caso, contra o conces-
o.
t~ 299 ~ Os padr§es m1nimos de iluminação a serem'adotados para
çao publica, serao regulados pela tabela seguinte:-
1ÚIUlVIO DE "LUMENS" POR METRO LINEAR, PARA ILUMINAÇÃO POBLICA:-

Zona central ou Zona residencial ~ona suburbanacomercial urbana
O metros 65 lumens 5 lumens 7 lumens

12 li 65 •• 15 a 18 •• ? ••
5 •• 65 te 15-a 25 •• 7 n

20 •• 65 a 100 •• 20 a 30 ti 10 li

25 '.' 65 a 100 •• 25 a 38 " 13 li

30 ti 65 a 100 •• 30 a 45 •• 15 ••
t. 294 - O~ tranS.forma~ores,hdo serviço de il~inação pública,

instalado~ nos postes, a altura m!nima de 5 metros, ou em cabines
s, e ser-ao equipados cem apar-aLhagem de proteçao e.chaves desli-

s." . ,aragrafo~unico - ~os circuitos em multijlos, o neutro dos trans-
âores sera ligado a ter~a. .. _, ,

t. 29§ - No sistema aereo de distribuiçao, primario e secunda-
posiçao dos condutores em relação aos ediflcios dever~ obedecer

ecificaçôes anexas a êste Códigol desenho n2 1.
rt. 296 - Os postes de aço deverao ser assentados em concreto.
rt. 297 - A recompos~ção do calçamento no loc~l onde fôr fincado
irado o poste correra por conta do concessionario.

;: CAPÍTUL.O 11.1 =
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- ~t. 298 - O fornecimento e distribuiçao de energia eletrica se-
itas em rédes aéreas ou subterrâneas em circuitos independentes

• z e força, para as seguintes classes' de ~erviço: _
) - Domiciliares - 90mpreendengo iluminaçao, calef~çao e energia

_equenos motores (ate 4 ~ no maxlmo, em bai~ tensao) e aparelhos
~.~rdos no exerclcio ...do comercio e das profi~soes, inclusive nos es-

cimentos de frequencia coletiv~e para anuncios;
- ) - SeryiQo iAdü~tr~al - compreendendo energia para todos os fins

iais, !nclusive ou exclusiye a iluminação eNoutr~s aplicaçõesna-
ias, ate 4 HP em baixa tensao e em alta tensao ac~ desta poten-

_icando a transformação por conta do consumidor;
) - Serviço rural - compreen~endo enerzia fo~necida em alta ten-
ara todos os fins relativos a exploraçao agr~cola e pastoril das

~edades situadas na zona rural, inclusive ou exclusive a ilumina-•.. ~outras aplicaçoes acessorias; . ~
) -Serviços publicos - abrangendo os serviços publicos munici-
estadua~s e federais; ~

e) - Serviços de utilidade RubJ±c~ - compreendendo o fornecimento
riia para as empresas concessionarias de serviços de utilidade
a. " A _ ,t. 299 - O ~rimario da~ redes de distribuiçao de energia eletri-
sistema trif~sico podera ter 3 ou 4 fios,podendo ser ° neutro
o ou ligado a terra, sendo preferivel esta última modalidade pa-

~or~segura9ça; econom!a e proteção do apar~l~mento •.
~agrafo unlco - Serao adotad~s de preferenc~a as voltagens pri-

- mais comumente usadas, isto e, 2.300 (4.000), 6.900 (ll.000) e
volts. - .~ , -rt. 300 - No secundario do ~istema trifaslco de distribuiçao~ de

ou quatro fios, o neutro sera, salvo casos especiais, ligado a
~or motivo de segur~nça. Para isso oesfôrço s6bre o is6lam~nto,

" otese de defeito, nao deverá exceder de 52% do valor do esforço
so de neutro isolado. ,-
Art. 301 - Nos ~1stemasemque o secund~rio é trirasico a 4,fios,

rêla, e .opripario tive{' neutro ligado á terra, este l,?0deraser
a'ambos, se for ligado a terra e em toda a sua extensao.
rt. 302 -_A disposição dos circuitos de distribuição deve ser ba-
na prev~sao do crescimento futuro do sist~ma, para um periodo de
s, no m~ni~o, COllsiderando-se a localizaçao futura dos alimenta-
e subestaçoes. •• ,
rt. 303 - Para fins de identificaçao, os condutores primarios s~

nstalados nas cruzetas de modo que, olhando-se para o norte, nor-_ A •
, este ou sudeste na direçao da linha, a sequenc1a das fases seJa
para os circuitos de 3 fios, e ~NBC,para os de 4 fios. -
Art. 304 - Os condutotes secundarios, quando fixados em cantonei-
erticais, devem ficar separados de 8 polegadas uns dos outros,po-

• Aser reduz~do para 6" este espaçamentoquando as cantoneiras fo-
"nstaladas ao longo das fachadas dos edifícios e pouco distancia-
ntre sl. .

rt. 305 - A disposição'vertical dos condutores, de cima para ba!'
eve ser a seguinte:-

151 - fio neutro ,.' - ~22 - fio de eneriia a "forfaitU ou iluminaçao publica;
38 - 42 e 52 - fi~s de fase; _
62 - fio de-controle para iluminaçao p6blica e energia ufor-

.fait". . '
Art.-306 - O fornecimento de ~nergia para os serviços domiciliar,
cial, industrial ~ rural, est~ sujeito as seguintes normas:

____ ~ t n & I. • I •
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= CAPíTULO IV =
as instalações e'ligações dos serviços domiciliares,

industriais e comerciais
t. 316 - As entr~das dos circuitos de iluminação ou força até
everão obedecer as seguintes normas:-. ,- entrada de luz ate 1,_200 watts - 120 volts-

-) - a entrada dos circuitos de luz será feita em tubos rfgidos
_ x 7/8", curvas e boxes de 3/4"; embutidos na parede desde a

"a até a,mufa, colocada no quadro ou caixa instala9a no prédio;
) - da ~ufa, colocada pouco abaixo do medidor, ate a chave ma-
ca, sera empregado tubo ou conduite flexivel de 5/8" x 3/4",que
" t d 'd"a ate o te o o pre ~o; " ' , "
) - qua9do o teto da casa for de lage de concreto sera empreia-
uite rígido. Neste caso, êste tubo irá diretamente da chave mo-

o' ca até a caixa principal de derivação; _
) - os fios condutores de entrada dos circuitos serao do tipo
10, no mfnimo, com isolamento para 600 volt§; .

) - a caixa ou guadro de madeira terá dimensoes internas de 37
-tms.,e ne~a serao instala~os: I) uma mufa de ferDo de 4 x • cts.

pa e dispositivos para selo de.chumbo; um bloco de porcelana
'sivel de fôlha d, 1 polo, conduite e boxes retos de 1/2" ~ara
2) i.~;ehaTe'lIlOllOfas1cade porcelana e fusi veis para 25 Amperes,

~~WO; 3) o 'medidor;
) - a cai~ ou quadro ~encionado na altnea ~, deverá ser !nsta-

,em local a vista, .de facil acesso ao fiscal do concessionario. '
a ser colocado a 1,m5 acima do piso.

A ~ ,Il - Entrada dos circuitos de força motriz e calefacao ate 4: HP,
200 watts - 20 volts;
a) - a entrada dos circuitos nos prédiOS, a partir da fachada,
"eita por meio de tubos rigidos de 1 l/8ft x 1 1/4", curvas e joe-
e 1 l/S", devendo ser embutidos na parede, até a mufa instalada
-dro ou caixa que contém o medidor; ,

) - do medidor para a chave desligadora e desta ate o local de
,zbUi~ão da rêde, ser~ empregado conduite flexivel de I" x 1 1/4tt,
• Q r~gido da mesma dimensão quandoembutido;.

) - os f~os condutores, dos circuitos de entrada qe força motriz
éfação ate 2.200 watts, são do tipo RCT 2, n2 i (minimo), com iS2

o para 6QO volts; -
) - a caixa ou quadro de_madeira, que contém o medidor e acessó-
terá as seguintes dimensoes, internas: 96x80x17 ct~s; e quando
ilizado para entradas de força e Luz tera as dimensoes-:·70x8Qxl7

e) - a caixa ou quadro de madeira dever~ conter: 1) medidor de
·.2) mu;a de ferro de 25x30x8, com tampa e disposiçâo p~ra selos,
de ardosia para fusiveis cartucho de 3 polos de 60 Amperes, bo-

etos e cOllduite de 1", ligando a chave ~ mura.
t. 317 - As entradas dos circuitos de~força motriz para servi-

o~erciais ou industriaist acima de 4 HP, aro alta tensao, opede-
as mesmas normas especificadas no art. 316 quando a mediçao da

ia rôr feita no circuito secund~rio. .
Art. 318 ~ O material empregado nos circuitos internos das ins-
,as domiciliares, co~erciais ou industri~1s, p~ra for~a e luz,
~ obedecer, no que nao estiver contido_neste COdigo, as esp~ci-

~.Qe_,S contidAS nas "NnrmQ n~T'~ Tn<;;tnl';H'nQc di G'n no n :w'YQOllClLD.o dQ
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t. 319 - Os circuitos de iluminaç~o dom+.ciliar deverão ser b!m
·os contra terra e entre fases e a resistencia de isolamentonao
er inferior ~ 500.000 ohms,9,ua.ndo a intensidade da corrente do

-=to fôr, no maxilllo,de 25 Amperes, como circuito li~ado.
ar~grafo único -.A resistência do isolamento, variavel c2m a in-

~~-4de daçorrente do circuito"deverá ser observada, de acordo com
-.."".aI, pag. 23, das "Normas Tecnicas" NB-3, da A. B. N. T.

_t.320; A carga lnsta~a.n de cada. circuito de serviço domici-
nao podera ultrapassar a 1.200 watts [las,distribuiçoes de 100 a

lts, e de 2.200 watts nas distribuiçoes de 200 a 250 volts.
t. 321 - Os projetos para construçoes de edifícios, f~bricas,

s, hospitais, e,colas, cinemas, teatros, oficinas, ,a~ages, pos-
-e gasolina, depos~tos '- para serem ...aproyadps, deverao ser acompa-
s de esque~ da rede de distribuiçao eletrica interna. N

arágrafo unfco -,No esquema r~ferido neste artigo, serao indi-
a canalizaçao e condutores eletricos com· as respectivas d1men-
local das caixas de passagem dos tubos, tomaàas, ,pontos de luz,
l!gada, motores e outros aparelhos, e sistema e calculo de dis-
çao. _. ,

,Art. 3g2 - As instalaçoes para uso particular de energia eletri-
poderao ser executadas por profissionais licenciados ou Casas

ciais especializadas.
rt. 323 - O proprietário do prédio, ao requerer a ligação, deve-

eclarar, para os devidos fins, o nome do instalador ou da Casa co-
. responsavel. _ . ..,
Art. 324 - A aceitaçao definitiv~ da instalaçao eletrica, para
u para força, depende da aprovaçao dada pelo encarregado da vis-
• , , . ".Art. 325 - Quando, na visÉori~ obrigatorif anter!or a ligaçao,

e verificar q~e ~ instalaçao nao satisfaz as exigencias regula-
res, quanto a mao de obra ou material, o vistoriador a impugna-

apon~ando-l9-e "os defeitos-. _ ,
Paragrafo unico ";Se os defeitos encontrados provierem de ma exe-

do serviço, sera exi~ida a reforma parcial ou to~al das insta-
s; se_resultarem de ma qualidade do material, sera exigida a SUa

tí.tu í.çao.,

= CAPíTULO V =
Da-organização dos serviços quando explorados

diretamente pela Prefeitura
Art. 326 - Os pedidos de ligação de luz ou força serão atendidos,

o circunstâncias especiais, na ordem de entrada d9s requer!mentos
refeitura, desde que existam, na respectiva via publica, redes de

ibu~ção de,energia. _ ,;, _...
Paragrafo unico - Para ess~ fim serao fe~tos, no serviço de ele-

idade, O· r.egistro e numer açao dos r-equer-Lment os ,
Art. 32~ - Os ~edidos de ligação para força ou luz serão feitos

erviço ge Eletric1s!ade da Prefeitura, em impressospróprios, os
s devefaÇ) conter todas as ·infol'maçoes dadas pelo consumidor, _se~- -

~ ligaçao fe1tax dentro do prazo de 3 dias, as de luz, e as de 1'01'-
e~tro de {)dias no máximo, depois de pagas as taxas de vistoria e
çao., , . .,Paragrafo unico - O impresso,a que se refere este artigo devera
preenchido pelo e9carregadoJ a medida que forem sendQ exeçutados

serviços, e con~era lnformaçoes sobre vistoria, ligaçao, numero ~
cuito ligado, numero e cap-acidade do trªnsform~dor~ nome do con -
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t. ~~8 - O pedido de lig~çao podera ser feito pelos proprie-
os predios ou ~elos locatarios, ficando êst~s responsaveis p~lo

~, med~ante depos!to co~respond~n~e a do~s meses de consumo m~-
~corr~dos seis meses, esse depos~to sera reajustado, na base do

médio mensal nesse periodo.
t. 229 - 9 depósito a que se refere o artigo anterior renderá

e 3% e sera devolvido ao depos1tante depois do acerto de con-
sterior ao corte da ligaçio. .... A

t. 23~ - Sempre"que a inst,laçao !or executada pela Prefeitu-
~ ligaçao com a rede geral so podera ser feita depois do paga-

a despesa da instalaçio. .
rt. 331 - A despesa com a derivação da l}nha desde a r~de ge-
partir do ponto mais conveniente, correra por conta do reque-

Art. 332 ~ A Prefeitura r eaer-va-cse o direito d~ determinar' a
ade do ma te~ial a ser empre~ado nas instalações~'particularés,

que mantera sempre, em deposito, modelo ou amostra dessa mate-
para ser ·examinado.
Art. 333 - O pagamento do consumo de energia será feito dentro

.:ze dias após a apresentaçio do aviso,ou conta. Não feito nes~e
o pagamento, as contas serao acr~.scidas de 10% do seu valor,pr'or-
o-se o prazo por mais 15 dias. Nao satisfeito aindé} o pagamento,
'spenso o fornecimen~o de energia e aplicado o deposito de garan-
consumo na liquidaçao da conta.' .

Art. 334 - Suspen~o o....for-gecimf1ntode energia por falta,de paga-
do consumo, arel~gaçao so serafeitamediante novo deposito e
nta da taxa ~e ~eligaçã? .~
Art. 335 - Nao e pe~mit~da a ligaçao de mais de uma casa a um
circui to, ou a um so medidor, sob••pena de mul ~a e":;,~(ü)rteda 1i-

salvo quando se tratar de dependencias do predio. _
Art. 336 - Os medidores de propriedade particular deverao ser

tados ao serviço de eletricidade, para aferi<íão, antes de ins-~
s.
Art. 337 - Os medidores serão aferidos e lacrados com selo de
, não podendo ser violados, sob pena de múl ta_
Art, 338 - Os limitadores deverão tambem ser lacrados e sua vio-
sera punida com multa;
Art. 339 - Ser~ passivel das seguintes multas:
1 - de Cr$ 200,00 a Cr$ 500,00 aquele que:- _

a) - violar os selos de chumbo destinados a fechar os conta-
dores ou limitadores ou fazer ligações antes desses apare-
lhos;
b) - violar os medidores.

11 - de Cr$ 100,00 a Cr$ 200,00 ~quele que:.
a)-instalar medidores sem previa afer1çao destes pela Pre-
feitura;
b) - desviar, inutilizar ou danificar medidores ou limitado-
res-instalados, quando forem estes pertencentes à Prefeitura;
c) - fizer instalações clandestinas ligando gois'ou mais pré-
dios no mesmo clr~ito de entrada 'ou der1vaçao;
d) = obstar ou dif!cultar a visita do e~carregado da fiscali-
zaçao, para inspeçao no int~rior dos pred;!.osolJterrenos;
e) - f!zer qua~quer alteraçao na ~nstalaçao eletrica pa~ti-
cUlar,a uforfa~t", aumentando o numero de velas, sem previa
autor~zaçao da Prefeitura. ~

Art. 340 - As infraçoes dos disposi~ivos deste Titulo, para as
e estabeleceram penas especiais, serao punidas com multas de •••~~·~o a Cr$ lOO.QO. confo~mQ g ~~nw;rlnn~ do ~.,. .
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='TíTULO 111 =
.= DO SERVIÇO DE ABASTECDlENTO DÁGUA =

,,'= eM íTUi.OI .~

Da obrigatoriedãde
t. 341 - Os propriet~rios de prédiOS 9u terrenos não edifica-

situados em vias públicas onde exista rede distribuidora, ficam
dos, a partir da data da promulgação dêste CÓdigoJ ao pagamento

spectiva t~xa'de consumo, estabelecid~ na legislaçao trtbutária.
ar~grafo unico - Se o prédiO ainda nao estiver ligado a rêde dis

-dora, a taxa ser~ cobrada pelo preço de pena dágua ou pelo mlni=
caso de medidores.
t. 342 - O pr2prietário de prédiO nas condições do artigo ante-já dotado, de rede domiciliárla ainda não ligada ~ rêde distri-

a, fica obriiado~a requerer a ligação no prazo de trinta dias.
fazendo incorrera r~ multa d~ Cr$ 2QO,OO~ prorrogando-se o p!azo
in~a dias. Findª ta prorrogaçao e ainda nao requ~rida_a ligaçaoJ
e-a aplicada a multa em dobro. A Prefeitura fara entao a ligaçao,
do o preço das obras indispensaveis para tal, ,além das taxas re-
ntares. , - A ~

IR - Se o predio ainda não fOI' dotado de rede domiciliaria, fi-
roprietário obrigado a construi-Ia e a requerer SUa ligação à
istribuidora no praz9 de 60 dias, sob pena de multa de Cr$ 2GO,º~
fazendo, o prazo sera pro;-rogado por 30 dias. Finda a prorrogaçao
e a tenlJ.afeito', ser-lhe-a aplicada a multa em dobro, e a Pre.fei-

executara. os serviços cobrando seu custo acrescido de 20%, a ti-
e administração. , .." •..2Q - A Prefeitura naO dara a necessaria ...11~ença para.~habitaçao,

adio novo~sem que haja sido feita a ligaça.o a rede de agua.
Art. 342 - Na d~ta da construção da rêde distribuid~ra, nas !ia.s
cas , onde ela nao exista. a.tualmente, se estabelecer-ao as obr~ga-
previs~as ~os arts. 341 e 342 e seus §§.
P~ragrafo unico - Os prazos prev!stos nQs arta. 341 e 34g e seus
1'ao contados da daya de c09struçao da~rede~de distribuiçao.
Art: 344 - Cada predio tera sua ligaçaopropria pªra o suprimento

lla9 se permitindo, ,sob pena de multa, a derivaçao de uns para
s predios e de umas para outras economias distintas, embora con-
5, e do mesmo propriet~rio.e ~... ~

~I - Verificada a infraçao, c~rtar-se-a a ligaçao pa!,a o pre-
ate-que o responsavel destrua, a SUa custa, as derivaçoes clan-

•••..•.~s e pague a multa. ~ , •..§ 22 - Tratando-se de predio de mais de uma moradia, da ligaçao
à rêde distr!buidora, tar~se-á a derivação pára. cada. residência,
eada derivaçao seu próprio registro de pena dágua ou hidrOlnetro.

Art. 345 - Será man~ida em dia, para eteitoNde cadastro, uma plan
ci<}ade cOIp-indicaçoes de•..todas as instalaçoe! dc;>micili!rias.

Paragrafo unico - Convençoes convenientes darao ~ndicaçoes da fon-
e abastecimento e dos demais elementos' que interessem aO assunto.

= CAPí~ULO 11 =

Dos hidrometros
Será preferido, para controle do consumo dá~ua na ci-
de hidrometros. O emprego desse sistema sera obriga-



•Art. ,349 - Me~iante o pagamento da ta~a a que se refere o arti~o
ior, incumbe a Prefeitura a conservaçao dos hidrometros, isto e,

limpeza e os'concertos motivados pelo desgaste natural do apa-. , ~ - ..Paragrafo unico - Nao se compreendem na conservaçaoos reparos
eitos do hidrometro causados por culpa do propriet~rio ou mora-

'0 prédio, q\leneste caso, será ret'ponsabilizados pelas despesas
rentes dos reparos sujeito a1ndaa multa de Cr~~ 50,00 a Cr$ •••
- conforme a gravidad~ da falta.,- '
Art. 350 - O proprietario ou morador do prédio será responsavel
guarda do h!drometro, cumprindo-lhe indenizar a Prefeitura em ca-

inuti11zaçao ou extravio.
Art. 351 - Antes ~e colocado, o hidrometro será aferido e lacrado

sinete da prefeitura, podendo o interessado assistir ~ aferição,
resultado se registrará em livro eSpecial. ~
Ar~. 352- Faculta-se ao interessado pedir af~riçao do hidrome-
cujo func!onamento considere defeituoso, e, nao sendo ~ncontrado

'to, ficara o reclaID!lltesujeito ao pagament2 da importancia de0,09 para ~ndenizaçao do trabalho de inspeçaQ. A _
Paragrafó upico - Para efeito do pagamento dessa importancia,con-
a-se' em funcionamento re~ular o hidrometro, cujo erro de leitura

exceda a ~%,para mais,ou para menos.
Art. 353 - Os fugci~nario~ encarregados da limpeza e leitura dos
metros comunicarao a secçao competente da Prefeitura quaisquer d~
s ou irr~gularidades neles observadas, a fim de se fazerem os eo,!!
s necessarios. .
Art. 354 - As leituras de hidrometros serão feitas de 3G em 30

aproximadamen~e, por funcionários especializados que as anota-
eruimpressos proprios.

~ 11 - Re~ebidos os imp~essos, pela secção competente, proceder-
a expedlçao das contas ae consumo, para cobrança das respectivas

5; que deverão ~er pagas na...tesouraria da munleipalidade darrtr-ode
"as, seguln~es a apresentaçao 9a conta.
§ 2g - Ser~o despresad9s no calculo para pagamento das taxas de
o as ~r~~oes de mt~ cubico. ~

§ 3·Q - Nao pagas, dent.no de 15 dias, as contas ser-ao acr-esc í dgs
0%, prorrogando-se o prazo por mais 15 dias. Finda a prorrogaçao

pagas as contas,. será. interrompido o fornecimento.S 42 - O restagelecimento da ligação, cortada na forma do pari-
o ante~ior, s~ra feito mediante o pagamento da taxa de religaçao

jd~raQ rl~ dQhiTn ----~-
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no Caso de o abastecimento ser feita com água submetida previa-
_a tratament?, ~o~ qua~~uer process9 destinado a melhorar-lhe asad~s bact~rJ.ologJ.cas,fJ.sicasouquJ.micas. .
eragrafo unico - No caso do emprego de hidrometros, para efeito

uto ga taxa mínima de consumo fica estabelecido o l~mite máxi~o
,de aglla mensalmente. O excedenSe a esse,limite sera pago por

cubico, de acordo com a legislaçao tributaria' vigente.
-t. 347 - Os hidrometros serão fornecidos instalad2s pela Prefei-

pazando previamente o interessado, a taxa de 11gaçao prevista na
açao tributári~.

12 - Compete a Prefeitura determinar 0 diametro do hidrometro a
ar, segundo ó eonsu3o presumivel do prédio. ,

2~ - Tratando-se de estabelecimento cujo consumo dagua exiJa a
açao de hidrometros especiais, quanto a tipo e diametr~sera o

o adquirido pelo consut~dor. _
t. 348 - Pela conservaçao dos hidrometros, pagarao os proprie-

S dos prédiOS as taxas estabelecidas na legislação tributária vi-
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rt.355 - O prQpriet~rio do prédio desabitado é responsavel pe-
rda do hidrometro, salvo se pedir a retirada do aparelho, que

_er~ novamente instalado med~ante o pagamento da respestiva ta~a.
Art. 356 - As atuais ligaç09s.sob o regime de pena dagua se~a~
soriament~ mantldas, a criter~o da Prefeitura, que procedera a

subs~ituiça9 gradativa por hidrometros. , ,
Paragrafo unico - A substituição terá in~cio nos predios onde

er maior consumo d~gua, como hoteis, pensoes, estabelecimentos
sino, hospitais~ garages, estabelecimentos industriais, etc.

:: C,Afíl'ULO rrr :;:::

Do fornecimento por penas
, , ~ . 'Art. 357 - A pena dagua tera v~sao de 1.000 l~tros de agua em

.oras e as ~axas respectivas serao cobradas em conformidade com
eis tributarias do município.

= CMíTULO IV ::

Disposições Gerais
Art. 358 - Em todo ramal domiciliário serão instalados:
1) - um registro de passagem externo, de uso exclusivo da Pre-

ura; ..•
. 2) - um hidrometro ou um registro de pena;

3) - um regist~o de passa~em !nte~no para uS9 do consumidor.
Art. 359 - A rede de instalaçao dagua num predio divide-se em

rna e interna.§ IQ - A rêd~ externa compreende a derivação, a partir da rêde
ribuidora, ªte o registro de passagem internf> exclusive.

, § 2Q - A rede interna compreende a instalaçao no interior do
-10, a partir do registr.o de passagem interno ...inclus*ve.

Art. 360 - A construçao, r€paros ou alteraçao da rede externa,
o ped!dos ou de interesse do consumidor~ inclusivedemoliçao e

omposiçao do calçamento e do passeio, serao feitos pela Prefei- .
a, por conta do interessado. ,
, Par~grafo Único - A execução desses seryiços sera precedia pelo
osito, na Tesouraria Municipal, ~a importancia do orçamento das
as, organizado p~la Prefeitura, a requerimento do in~eressado. h

Art. S61 - A rede interna ser~'feita pelo propr1~tario, de acor-
com os dispositivos re&ulamentares, sob fiscalizaçao da Prefei-
a. .
. § 10 - Antes da ligação, da competência exclusiva da Prefeitura,

~ esta uma ...vistoria na rêde int~rna"'podendo nega:la se verificar,
SUa execuçao, qualquer inobservancia das disposiçoes regulamenta-

.' ,~ 22 - Verif~cada a hipotese prevista no paragraf~ anterior, a
ªçao só se~á concedida depois de feitas na instal~ça9 as modifi-
oes necessarias ao seu enquadramento nas disposiçoes regulamen-
es., , AArt." 362 -predio nenhum se abastecera d!retamente da rede geral
ÍIf por intermédio de um depósito demiciliario que tenha capacide.-
nu.nima de 300 1; t::os. . '. . _. ...,

§•..12 - Os depos í.t.os donac11ar~os deverao satisfazer as seguãnt.es
diçoes: . . . -.

a) ":"serem construidos de concreto armado; ferro galvanizado ou
ro fund~doi
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. ,qual.squer materi~s extranhas; '. .
c) - terem alimentaçao regulada por torneira de fecho automatl.co;

) - terem tuDo de sescaria e tubo de ladrao; .
e) - terem tomada dagua a cêrca de 5 cts. aci~ do fundo;
.t» _ serem instalados em lu~ar de facil insEeçao, afastados dos

_s e resguardados contra o ~ol.
2~ - Para Casas d~ residencia própria d~ oper~rios.ou,d~ pes-

sem·recursos, podera ser dispensado o deposito domicl.liarl.o,a
da Prefeitura •

.Art. 363 - 4s ligações concedidas ~ela Prefeitura destinam-se ao
cimento de agua para usos domiciliarios comuns, ficando a conces-
e ligações para outros fins subordinada~s possibilidades da rê-

-e abastecimento. ' A ~
rt. 364 - Verificando~se a incapacidade da rede ~ublica e haven-

ssibl1idade ou conveniencia de aproveitamento de agua em outra
e, será concedida licença para captações privadas.

Art. 365 - A requerimepto Elo construtor poderá ser concedida li-
o~de água para cons)ruçao de,obras de qualquer nat~reza.

9 lQ - Nesse caso e obrigatf)rio o...emprego do hidrornetro.
§ 21 - As despesas'de ligaçao seraf)pagas pelo construtor, sop
responsabilidade ficam a conservaçao do hidrometro e instalaçoes,

como o pagamento do conSUL10 verificado.
§ 3~,-Finda a opra,o construtor ~ará disto 20nhecimento, por

ito4'~ Prefeitura para se procéder a...verlficaçao do consumo pos-
·or a ultima leitura e corte da li~açao.

Art. 366 - É vedado aos proprietarios ou moradores, sob pena de
~a, consentirem torneiras ou quaisquer outros ap~relhos, abertos

stragados, de forma a se permitir desperdi9io dagua. _
Art. 367 - Sob pena de multa, os proprietarios ou moradores sao

~gados a permitir a entrada nos prédiOS, dos encarregados do ser-
dágua, para efeito de inspeção das instalàções domiciliares.
Art. 368 - Aquele que caUsar dano, de qualquer natureza,às cai-

e reservatórios d~gua, encanamentos, registros ou peças quaisquer
bastecilllentopúblico, além de ser .multado, ficará obrigado a repa-
o dano.

, Art. 369 - É ~roibida a entrada,de pessoas extranhas ao serviço
gua nas dep~ndencias do r~servatorio e da estaçao de tratamento

e na sua area de proteçao.
Art. 370 - É proibida a entrada, sob qualquer pretex~o, de pes-

5 ext~anhas ao serv~ço de ~gua, e a passagem ou permanencia de an!
- na area de proteçao dos mananciai~. A

Art. 371 - A limpeza dos reservatorios e da rede de distribuição
sempre precedida de avisos aOs consumidores.
Art. 372 - são passiveis das seguintes multas:
I - De Cr$ 100,00 a Cr$ 200,00 todo aquele que:
a) - impedir ou de,sviar, pr opos í.t adamentie, o curso d~gua do ,ma-

nancial que alimenta a rede adutora do abastecimento pu-
blico; , .

b) - causar quaisquer danos ou avarias nas caixas dagua, enCa-
namentos) registros ou pelas de qualquer natureza,' do ser-
viço de agua.

11 - De Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00 todo ~quele que:
a) - deixar de colocar caixas ou depositos de água, domicilia-

res, providos~de 90ia; ,
b) - tirar derivaçao dagua para predio ou terreno visinho;
111 - De Cr$ 30,00 a Cri 50,gO todo a~uele que:a) - deixar as instali?&QJHàà~f!llJil Qm rIlnl1 on" .1L

.~-----
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o externo de entrada ou fraudar, de qualquer modo, ° regulador
-<ozao·, '. "c) - i~pedir que os encarregados de serviçg procedam as neces-
. inspeçoes nos prédios em que haja instalaçao de água;'

d) - deixar torneiras ou outros a~arelhos, abertos ou estraga-
-e forma a permitir o desperdlcio dagua; .

Art. 373 - As multas previstas ne~te tItulo serão cobradas em
n~s reincidencias, respeitado o maximo legal.

::;:TíTULO IV =
. .

O SEBVjbÇO DE ESGÔTOS SANITÁRIOS E DE ÁgUAS PLUVIAIS -
::;:CAPíTULO· I =

Concessão de ligações
rt. 374 - Todo prédio construido em logradouro dotaAodo servi-

" , , A '7esgotos,(devera ser ligado a respectiva rede pela forma estabe-
neste t~tulo. '•... •.. ,rt. 375 - As ligaçoes serao feitas por meio de ramais gomicl11~

construidos pela Prefeitura, a custo do interessado, ate os li-
s indicados no art. 385, passaado estes ramais a fazer parte da

~eral respectiva. N _ ~ ,

'AXt. 376 - A concessao de ligaçoes de esgoto sera processada em
.~imento dirigido ao frefeito, e, para que seja atendido, deverá

eressado satisfazer as exigênciás se~uintes:-
a) - a.p.resent~rduas ·c2pias·da planta aprovada do prédio, ou do

!to submetido a aprovaçao da Prefeitu}:a quando se tratar de cons-
o nova, devendo constar da mesma a rede interna;
b) - ~agar o orçamento relativo à mão de obra para demolição,e
struçao do calçamen~o e do passeio, para abertura das val~s,cons-
o do ra~al domiciliario e demais serviços indispensaveis a execu-. ligaçao· ,, , ..c) - fornecer o ma.t.erialnecessariopara construçao •.dosx ramais
ili~rios, de acordo com o que determinar a repartiçao competente.
§ 12 - Os orçamentos serão acrescidos de 10% 12ara eventuais, e

dos a um mínimo de Cr$ 20~OOpara cada ligáçao.
§ 2Q - Para Casas de r~sidencia p~ópria, de operários,_a juizo
efeito e a titulo precario, pOdera ser concedida 11gaçao de es-

sem as exigencias da letra. tia", desde que o proprietario a:gre-° recibo de pagamento do imposto predial relativo ao exercicio
ior.
§32 - Trata~do-se de préd~o que tenha instalaç~o sanitá~ia d~s-
9 em fossa ~ntern~, podera ser concedida 11ia~4Q de esgoto a.
ublica sem a. exigepcia da le'kra na".· ,
rt. 377 - AS 11gaçoes de esgoto para vila ou rua particular se-

eitas separadamente, para cada casa, por ~eio de sub-ramais ge-
s de rama~s t~oncos gerais, construidos a custa do proprietario
rporados as redes~da Prefeitura. • N _

t , 372 - 'Modifaçoes posteriores nas ligaçoes e qy.enao forera. ,
'ciativa da Prefeitura, bem como alglpla substituiçao de material
ado, correrão por conta do Proprietario.

::CAPíTULO II =
ADo esgotamento e redes. domiciliares •
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Das águas residuais - , .Art. 379 - Destinam-se as canalizaçoes de esgotos, dos pred~os,
eta das águas residuais provenientes delatrinas, mictórios,pias
s!nha, tanques de ,.,lavarroupa, lavabos e banheiros, conduzindo-

- rede geral de esgotos sanitarios.
Parágrafo único - É expressamente proibido escoar águas pluviais

s condútos de esgotos sanitários do~ prédios. ~ _
Art. 380 - Nos logradouros ainda nao servidos de esgotos, serao

'guas residuais e~caminhadas para fossas sépticas;.e nem é permi-
, sob pena de multa, d~ixar que corram livremente pelos quintais,

-elas sarjetas da via publica.
§ 12 - As fossas, perfeitamente cobertas, à prova de insétos e

enos-animais, ficarao afastadas, das habitações, 10 metros, pelo
s. (> , ••

§ 22 - Chegando a rede de esgotos sanitarios ao logradouro, nao
- ser~ tolerado,o uso· das fossas, que serão aterradas, logo feitas
:igaçoes.dos ~redios ao coletor geral. A

Art. 381 - E proibido lançar águas de esgoto, "in natura" aos
egos ou ribeiroes, dentro e a montante da cidade, apenas o tole-

-o a Prefeitura quando, primeiro sejam convenientemente tratadas.
Art. 382 -~Águas res~duais, que transportem materiais capazes

obstruir a rede de esgotos, principalmente as q~eprocegerem ~e
eiras, garagzs, açougues, restaurantes, passarao atravea de ~pa-
os de r~tenç~o, antes de irem ao coletor geral.
Art. 323 - Aguas servidas; ~rocedentes de matadouros, tintura-

s, usinas de açucar, fábricas de papel., cortumes e outros estabe-
__ ~'_entos industriais, primeiroAserao tratadas~ segundo o ajuize a

eitura, para depo~s irem ~ rede geral de esgoto,ou ~os cursos dá-
que atr,.vessam a_Cidade. Ao serelJlencaminhadas as reg.es de esgo-

, estas aguas terao temperatura maxima de 358 e estarao sempre ne~
izadas. '

= SECQÃO 11 ;::
Dos ramais domicili~rios

A , ,, Art. 384 - Para os des~ejos do esgoto domiciliario) tera cada
dia o seu ramal de ligaç~o privativg. Este ramal sera provido de

peta ou caixa de inspeçao, de tampao imove;!.,instalada de modo
fique bem assinalada superficialmente, e tao próximo, quanto pos-

el, do limite entre a proprie~ade e o 10iradouro.
Art. 385 - O ramal domici1iario de esgotos compreende um trecho

erno, ou na via pública, e um trecho interno, ou dentro da propri-
e§. 1ft ~ d' '. d 'd'a - Correrao s~mpre por ~onta .o propr~etar~o o pre ~o-as

pesas·de desobstruçao do trecho externo. ,
§ 2; - Serv~ços no trecho externo do ramal, i§to e, do coletor

'aI ate , junçao com a peça ou a caixa de insp~ça? competem exclu-
amente a Prefeitura, vedada qualquer interferenc~a de pessoa ex- .

anna , A

4rt. 386 - Os ramars domiciliários terão a decl!vidade minima
tres (3) centimetros por metro linear, para um diametro mínimo de

(10) centimetros ou 4". < • """ .,§ lQ - Para~-O caso de ed:if~c~os esp~ciais,- as condiçoes tecni-
s de ramal serao ~i~adas p~la repartiçao competente.

§·2Q -Quando aS condiçoes do terreno im12u~er~m.uma declividade
erior·a 3 cts. por metro, para o ramal dom~c~llar~o ~rãQ adota-
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-.J~auos• ,,, . ••
Art, 387,- ªo sera feita a ligaçao, pela Prefeitura,· do ramal.
Uiario a red~ d~ esgo~os, 'delfoisde verif~cada a f~el obser-

do que -cJispoeeste Titulo, sobre instalaçoes sanitarias in-
s , dos pre(li05.' ...,'

t4 388 - Durante- a const~uçao do.predio, gesde que,o ramal
para uso def'initivo, ~odera ser feita ligaçao provisoria de

~o, Que sirva aos o,IJerariosempregados na obra.
Par~grl1fo único - E proibida a abertura de fossa§ para serven-
e operarios, nas zonas servidas com redes de esgotos sanitá-

•Art. 389 -Nos casos em que a situação' topogr·áfica de um pré-
impeça o esgot~m~nto direto pelo logradouro fronteiro, a"Pre-

••.•.•..•..ara-providenciara a construçao de um ramal coletor atrav~s, de
iedades particulares, de a.côr2-ocom o direito de servidao. '
§ 12 - Os proprietários devera.o permitir a passagem do ram~l

to~ pelas suas propriedades, desde que Q' imponham as condiçoes
graficasdo terreno. . .

. 7 - 1I>w

§ 22- O ramal coletor passara numa faixa de terreno nao edi-, ~do .e,sera con{ltruido de modo que nao gan1!ique aS propriedades
§ 39. - Gabe a Prefeit~a a 9onservaçao desse ramal enl.etor ,

iderado integrante da r~de.publi9a. . "A .
Art_.",390 - Nas demoliçoe~ de predios ligados a rede de esgo-

sanitar~os, o cons~rutor e obrigado a pedir por escrito o cor-
da 11ga~ao, que sera feito gratuitamente.

= SEcçAo III ;:;
Das instalações internas

Art. 291 - Uma instalação interna de es~~tos compreende:-
a) - o t.r-echo interno do ramal domiciliario, desde a peça ou

N ~, ~de ãnspeçao , inc!usive,· ate a cnamãne de ven~ilaçao;
b) - as ramifica.çoes de despejo e d~ cireulaçao de gasef};
c) - a caixal1.·degO~dl.}rai·e a fosse"s~1ca, quando necessaria;
d ) - apare ,110S sa.l)~tar os e acessor~os. .
Ar~. 392 - Nospredios de residência a instalação sanitária

tara, rio mínimo, de: a) um banheiro de aspersão; b) uma latrina
ertences; c) uma pia para água servida; d) um tanque de lavar
a. , ... ;;' '"Art. 393 - As instalaçoes dom1ciliariasdoe eSiotos atenderão

regras gerais que a seguir se ·~nUlUeram... _".
I - Todos os aparelhos sanitarios terao canal1zaçoes proprias

- sporão de sifôes desconectores convenientemente ventilados.
11 - As águas servidas das pias de cozinha d~verão ser lança-

em caixas de gordura ligadas, por meio de sifao, ao coletor dos
ros despejos.

lI! ~-Osaparelhos receptores de águas r~siduais serão provi-
a de grelhas par~·imped1r a passagem de materias que possam obs-
·"ra8 canalizaçoes d~ esg~tos. .

IV - O tubo de queda para descarga da latrina terá no minirpo
a polegadas (~") de diametl'o, e, sempre que possivel, descera,..
ticalménte, nao"podendo, em ·caso a~gwn, fazer com a vertical an-
o maior do que quarenta e cinco .graus (452) -.

V.- O mesm9 tubo de queda poderá rece2ercos despejos de vários
arelhos san~tarios,. desde que tenha o d1ametro suficiente, de a-

do com o numero,deles. .•. À"VI'-Açbam1n~ Q.f)v~nt;i"laç~o,~Oi ~~gQ1;;Q~~f)v~r{i\e;t.~v~r-~e};leJ.9
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~a~tadas das janelas e aberturas das Casas vis!nhas de modo que
-5 nao venham a ser invadidas pelos gases .de esgo~os.VII - A chaminé de ventilação dos esgôtos pogera ser o próprio
- de queda prolongado acima do telhado,· ou en1ao constituida por

bo de ferro fundido ou galvanizado com odiametro mlni~o de tres
gadas (3t1l,.assen~ado, sempre que possive!, de enéosto a parede
roa go pred~o;Na este ventilador se 11garao os Qemais tubos de
ilaçao dos s~foesdesconectores, com as precauçoes indicadas pe-

-écnica sanitaria. .li ....., ,VIII - O diametro dos tybos de ventilaçao nao sera menor do que
etro do respectivo sif'ao desconector.••.. h "IX - Toda a canalizaçao de esgoto, d.entro 9u fora do predio,de-

c:. ser traçad~ em partes retas" tendo menor numero possivel de mu-
as de direçao ou de "inclinaçao.

X - Excetuados os CaSOS de necessidade, nenhum trecho da cana-~ ~,çao principal do esgoto devera ficar embutido nas paredes ou pi-
do edifício. •.. •.. ,XI - Bas,mudanças de ~ireçao ou incliniçao se inst~laraNcaixa
eça apropriada, com operculo ou tampo de desobstruçao, nao se
~gando, em ~ais mud~nças, nem curvas de mais de um oitavo (1/8)
cruzes ou tas sanitarios. >

XI~ - Na ligação das ramificações de despejo com o tubo de que-
serao,empregadas peças em ips!lon e curVas de um oitavo (1/8) ou
sanitarios; enquanto na ligaçao do tubo de queda com a canaliza-, .,em declive, sera empregada cur"a. de 1/8 com ipsilon munida de ba-
e, atarrachado no ex,tl'emolivr~ da peçav , _
XIII .•.As canalizaçoes de esgoto d9s predios d~verao ser de fer-

fundido ou galvanizado. Permitir-se-a o emprego de manilhas, ape-
nos tr~chos externos, enterradas a conveniente profundidade e 5i-

-as em areas descobertas. '
. XIV - N~s ramificações de despejo, ...as manilhas terão o_diâmetro

o de tres ,polegadas (3"'~;e as junçoes dessas ramificaçoes com o
domiciliario (trecho illterno) serão feitas por meio de peças

opriadas ou caixas de !nspeção •.
XV - As manilhas serao assentadas em leito convenientemente pre-

ado, bem socado e com declividade certa.
x:JI - As juntas das manilhas deverão ser perfeitamente estan-

s, executadas com capricho, sem rebarbas internas. .XVII - Quando fôr necessaria a passagem da canalização de es~ô-
01' baixo dos alicerces das casas, dever~ ser .feita com todo cui-

" , empregando-se tubo de ferro fundido, isol-ado dos referidos ali-
ces. .

Art. 394 - Os aparelhos sanit~rios deverão satisfazer os requi-
os dos •.respe2tivos destinGs: serao de tipos o!icialmente aprova-

e ~erao sifoes,e tubos de descarga com os diametros determinados
tecn1ca sanitaria. _. .
§ li = A latrina, particularmente, dever~ preencher as seguin-

cond1çoes: .•.. .., .' .a) - ~er sifoes de obstruçao hidraulica, de tres polegadas de
etro m~nimo, munidos de orificio :&ara ventilaçao; .

b) - ter forma simples, de uma so peça, sem revestimento de ~l-
ria ou madeira, e ser feita de material apropriado, de superfi-
polida.

c) - permitir facil inspeção e limpeza, libertando-se de maté-
leves ou pesadas por descarga de 10 a 15 litros;
d ) - ter o fe~ho hidl'~ulico d~ sit;ão,ltnç mlp..!mº~,~.ç1nç.Q _<,;;~nt1-_-IL..io..l
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de fluxo (flush-valve); caixa de sifonagem, de tipo silencioso;
1xa comum de de~carga, com 10 a 15 litros de capacidade, perfei-

nte fechada, a prova de mosquitos, colocada a um metro e oiten-
centimetros (1;m80), no m1nim~, acima d9 aparelho receptor e li-

~ a este por um tubo, cujo diametro tera uma polegada e um quar-
(1 1/4"). -§ 32_~ As caixas para descarga d~ lavagem das latrinas terão
entaçao regulad~ por fechos automat!cos.

§ 4Q - Os mictorioscomuns atender~o aos seguintes requisitos:
a) - serem construidos, com exclusao do cimento, de material -

istente e impermeavel, desuperffcie lisa;
b) - terem admissão de água mediante um registro;
c) - disporem de uma caixa de descarga, em altura conveniente,

'~~no instalados em grupo.' ,
§ 52 - No caso de latrinas auto-sifonadas, unicas assentes sem

tilação, será feixa uma ventilação direta pela extremidade do ra~
a que se liguem estes aparelhos.

Art. 395 - Todas as instalações sanitárias deverão ficar em_pa-
. nto acima do nivel do passeiO, a fim de o ramal de ligaçao nao

profundidade superior a 1,m50, salvo a hipótese prevista no ar-
go 389.

A ,. • ' ••Art. 396 - A manilha de gres, ceram~co atendera as seguintes
di.ções:r ~

- Aa) - ser feita de barro de composiçao homogenea;
b) - não apresentar bolhas, nem fendas ou outros defeitos;
~) - ser pem vitrificada, -polida por dentro, e claramente so-
a percursao; _
d) - suportar a pressao de duas atmosferas;
e) - ter forma de tubos retos, sem curvatura nem flecha, see-

o circular e espessura sensivelmente uniforme.
, Art. 397 - Os proJetos de 9onstrução, !,econstruções, reformas,

r~scimos e modificaçoes de predios, deverao subordinar a locali-
çao das latrinas, banheiras, lav~bos, tanques, ete., as conveni-
cias de um~ boa insta!açao sani taria, com f~cili<lade dç es coamen-
, ventilaçao e inspeçao, segundo as indicaçoes deste Titulo.

Pará~rafo único - será sempre exigigo que se indique a situa-
o altimetrica e~a dos aparelhos sanitarios _e canalizações de e-s-
tos em relação ao meio fio do logradouro público.

Art. 398 - As exigências <}oarti~o anterior e seu pa~ágrafo
ico se aplic~ ~ambem aosApredios ja con~truidos, que nao estejam

~ da ligados a rege de esgotos, devendo fl.gurar nas respectivas
antas as indic~çoes aqui exigidas.

Art. 399 - E pr!vativo de cada 9rédio o seu serviço de esgôtos,
dada sua ramifieaçao para outro predio. _

Art.,400 - A gbstrução ou inutilização de esgôtos velhos, quan-
necessario, sera fei ta,...gratui tamente.1 pela Pref~i t.ura, A

Art. 401N- As alteraçoes ou ampliaçoes do serv~ço de esgotos do-
'ci~i~rios nao podem afastar-se das linhas gerais estabelecidas nes-

~~tulo, ficando aquele que deixar de observa-Ias sujeito às pena-
dades aqui previstas.

;=; CAPiTULe 11,1.::

Do projeto, execufão e fiscalização dos serviços domiciliares
- - ....,. ;. ..Art; 402 - As ~nstalaçoes internas de esgoto serao projetadas e

xecutadas por profissionais_devidamen~e habili~ados. _rt. 4Q!J - Na~ .cQnst;rllGOefi nnvas e ílb"c;rrQt()l!:!n f1 on.n OOk.l±'onnn_--
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o de construção. ; ; ,
Art. 494 - O projeto poderaser,esquemati90' mas contera sem-

indicaçoes prefisas sobre os depositos de agua, aparelhos sani-
ios e canalizaçges principais, tudo de acordo com as determina-

do presentê T~tulo.
#v, tf,....~rt. 405 - As demoliçoes de predios servidos de ag~a e esgot2s

erao ser, obrigatoriamente, notificadas por escrito a repartiçao
etente. _ ~
Art. 406 - Os serviços domiciliários de àgua e esgotos serão

c~lizados pela Prefeitura e submetidos à prova sempre que fôr ne-
sario. '-

Art.407 - Nas obras em andamento as canalizações não podem
cobertas por aterro, muros, ou revestimento, antes de serem exa-

,-...~daspor agentes da Prefeitura, os quais poderâ9 exigir do 1'85-
s~vel pe12s serviços a r~moçao de qualquer obstaculo que se opo-

a in~peçao.,
-Paz agr-af'o uI)ieo - Quando, para o conveniente andamenpo das 0-

as, for necessaria a cobertura de trechos das canalizaçoes inter-
s~ deverá o responsvel pelas instalações enviar aviso neste senti-

a repartição competente, para que esta mande examinar os referi-
s"trechos, dentro do prazo de 48;horas. _

Art. 408 - A Prefeitura l?odera exigir a substituiçaQ de mate-
t_~~~~,defeituoso.e a modificaçao o~ conGerto das insta!açoe~ domi<

iarias que nao estiverem de acordo com as disposiçoes deste T~-
0·Art •.409 - Não serão lig~das às r~des gerais de.eSgôt~s os pré-

·os, novos ou antigos, cu~as instalaçoes internas nao tenham sido
ecutadas segUIldo as presc~i~ões regulamentares.

Art. 410 - Os proprietar~os sao obrigados a manter as instala-
es domiciliares e!!lperfeita estado de ccnser-vaçào e funcionamento,

endo ~ intervençao da Prefeitura nos casos em que se verificar a
observancia desta disp?sição. _" ,~

§ 12 - Quando, nas ~nstalaçoes ~nternas de esgoto, forem encon-
dos estragos ou defeitos de funcionamento, o proprietario será

timado a mandar fazer as reparações necessarias dentro do prazo
10 dias, sob pena de wult~. ,

§ ªR ~ Se a intimaçao na9 for cumprida, tornar-se-a efetiva a
osiçao da multa, que devera ser paga gentro do prazo d~ 5 dias. I

Ar~. 411 - Compete ao morador do predio a desobstruçao das ca- .
_~izaçoes internas, bem como a limpeza dos apare~hos sanitários,si-
es, ralos, caixas de gordura, e lavagem dos depositos domiciliares.

= CAPÍTULO IV ::
Do esgotamento das águas pluviais internas

Art. 412 - A solução do esgotamento pluvial d9 interior das
opriedades fica a cargo do interessado, que usara os meio§- ao seu
c~nce, meno~ o de realiza-lD pelos aparelhos ou canalizaçoes de
~otos sanitarios. ., .

Art. 413 - guandQ no logradouro existir galeria de aguas plu-
"ais e a situaçao tOl/ográfics do terreno nao permitir o escoamento
ar~ a sargeta, atraves de canalizaçao.por baixo do passeio, consen- I

ira a Prefeitura. que seja feita ligaçao de esgôto pluvial narr ef'e-
"da galeria. _ ~ A . ,

Art'. 414 - A concessao de ligaçao de esgoto pluvial set,a1'1'0-
ssada em requerimento, exe~utando a Prefeitura a construçao do

01 GTtQrnn rl~ ligacão. DOr conta ~o ~nteressado. ----
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5,. de tipo of.icialmente aprovado.
, Art. 416 - k3 2-eclividades e os diâmetros d~s canalizaçôes de

~s pluviais serao determinados pela repartiçao competente. _
Art. 417 - Na construção de esgôtos pluviais internos serao

- ~ das todás as preeauções para que não seja possivel a interco-
'cação com os esgôtos sanit~r10s. '

§ 12 - É...expressamente proibido o despejo de águas servidas,
s canaã.Laaçoes de esgôtos p~uviais." _

§ 2Q - 9uando for necessa~i?, a pass~gem de canalizaçao de .
as pluvia=!.spor baixo do pred1.o, devera ser feita com todo cUJ:-

- do~ empregando-se tubos de ferro fundido ou manilhas envolvidas
camada de concreto da espessura ndnima de 10 ctms. e de traço

= CAPíTULO V =
Disposigões Gerais

ATt. 4li - É ~roib~do a qualquer pessoa, mesmo a funcion~rios
e outras~epa~tiçoes publicas, empreiteiros,..e empreza~ que exp19-em serviços publicos, intervir nas instalaçoes de esgotos sanita-
'os e pluviais, por qualquer pretexto, sob pena de multa de Cr$

,00 a Cr$ 200,o0.... "
J~rt. 419 - Serao sempre adotados, nos serviços novos, os me-

-ioramentos que forem san~ion~dos .pela t~cnicª sanitária. _ ,
Art. 420 - As infraçoes as dJ:sposiçoes deste T!~ulo serao pu-

~das c2IDmulta de Cr$ 20,00 a Cr$ 200,00, aplicadas em dobro nas
eincidencias. "

A.rt. 421 - O res~abelecim"ento de ligação cortaàa em virtude de
. posição de multa so se realizará depois dewefetuar-se o pagamen-
-o da ,mesma e apos o cumprimento da disposiçao violada que lhe deu

otivo.
;:: TiTULO V ::

] I '. "

-DO SEHVIÇO T~LEFÔNIÇQ -
== c;Ap fTULO }~ ==

Das concessões
Art. &?2 - ê exploração oU concessão de~telefones interesta-

-uais cabe a Uniao, nos termos da Consti~uiçao Federal, art. 5,
-tem XII, oeaervando-ue, para as concessoes intermuniclpais, a 1e-
lslação e~tadua~ respectiva.

=: GAl:íTULO II =
Das instalações

{t.. ~. -Art. 423 - A utilizaçao das vias pul?licas, lograciouros, estra-
s e caminhos mu.gi~i.pai~,.para _inst~laçao de ....P?stes e qualqy.er apâ

elhamento necessar1.O e utJ:l ao serv~ço telefon~cQ, obedecera as
ormas estabel~cidas nos art!gos segui~tes •. , '~

Art. 424 - G plano de redes telefonicas, a~reas ou subterra-
neas, -ria séde, das municlpios e distritos, dever-a ser previamente
aprovado pela Pre"í'eitura..... .. ,

A~t. 425 - A localizaçao do~ ~ostes e outros apar:elhos rias
• i1I1. , , I I ill 11~~.tII 11I1 •• " 6.'.11 .fi" IIInnrA"l1Innn'in nn
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inhamento do me~o-.fi9. .. _ .
Art. 426 - So sera perm~t~da a colocaçao de postes nos e~xos

s v!as públicas, quando nesta existirem ~erúgios cen~rais, ainda
e nao ocupados ~ela posteaçaoAdo serv~ço de iluro~naçao.

Art. 427 - As linhas telefonicas aereas poderao ser fixadas
s pos~es de iluminação pública wedianke permissão da empresa con-
ssionaria ou da Prefeitura, se este for o caso.

[!.rt.428,,- A utilização dos postes de ilumina~ão públic~, para
ixaçao das redes e apare!hamento do serviço telefonico, sera obje-

de contrato egt que serao estipuladas as condiçoes e taxas relá.-
7as ~ utilizaçao dos postes, quando as instalações forem da Pre-
itura ou do Estado~ / A ~

Art. 429 - As redes aereas do serviço telefonico poderao ser
4Xadas nas fachadas'dos ediflcios, nas vias públicas muito estrei-
s ou onde tiouver impossibilidade de serem colocados postes espe-

ialmente para o serviço telefônico. .
~ J ft A _ . ,Art. 430 - As redes telefonicas subterraneas sao obrigatorias

-s rUas asfaltad~s centrais da zona urbana,-na séde do munic1pio.
Art. 431 - So ser~ permitido o emprego de postes de madeira em

Yas nao pavimentadas. . A ,
-A-rt.432 - Nos c~ntros urbanos, onde se instalar~m redes aereas

_lefonicas, só poderao ser utilizados para sua fixaçao postes de
rro, de trilho ou de ?oncreto. A A ,

Art.A43~ - A canal~zaçao d~ rege subterranea sera con~tru~da
preferenc~~ nos trec~os da v~a publica, no-lado oposto a eletri-

, se esta for, subterranea....., -- . ,
taragrafo unico - A canalizaçao deve~a ser colocada sempre pr2
a calçada, ou nos centros das vias publicas, quando houver re-

io,central.
Art. 134 - A abertura e recomposição do calçamento nas vias pú

icas serao feitas por conta da'empresa concessionária.
Ar~. 435 - A ~bertura de valetas nas vias públicas para as ca-

izaçoes subt~rraneas ou quai§quer oUkras obras e serviç09' em que
tornecnecessaria a Earalizaçao do transito urbano, devera ser

~ecedid9 de au~orizaçao da Prefeitura.· A ,
Paragrafo unico - A inobservância desta exigencia dar~ a Pre-

iturade embargar os serviços e aplicar multas à empresa até •••
i 500,00. ". _. _

ArtÂ 436 - Togas as obras a executar para lnstalaçao do servi-
telefonico na ~ede do_município ou distritos, nao incluidas no

~o_aprovado, so poderao ser executadas mediante licença e auto-
~zaçao da Prefeitura sob pena de _embargo e multax prevista no ar-
o go anterior. _, , . .... . -Paragr~fo un~co - Estao sUJe~t2s a esta obrigaçao todos os se~
ços telefonicos existentes, que sao explorados, com ou sem con-
ato.

_ . Art. 497 - As normas a que se referem os arts.-424 e 433 nâo
-o obrigatorias para os serviços já instalados ~a data de promul-
-çào dêste Código, salvo caso de B.!!lpliaçãoda rede, ficando os re-
ridos serviços sujeitos ~s condiçoes tecnicas estabelecidas nos

espectiyos con~r,:tos. -' - ... ;o. • .

Paragrafo muco - Na medida do possivel d~verao esses servi--
s adaptarem-se gradativamente ~s condições deste Titulo, median-

entendimento com a Prefeitura'e a juizo desta.,..Art. 438 - Todos os circuitos telefonicos devem ser trifila-s, com proteção conveniente. Sua re§j.~tênGi" ohmi o~ ., •..L.-----'----~.•..... e I'l),e F g ~(:.nno ni.... I..=.;I~



=54-

Art. 439 - Onde não houver serviço concedido, os particulares
odeln construir linhas telefônicas para uso exclusivo de suas pro-

~riedades. ' -" •.. ,Paragrafo unico - A ocupaçao das vias publica~, caminhos e es-
-radas municipa.is, por linhas par tí.cul.ar es, dependerá de autoriza-
~ao expressa da Prefeitura.

'-= TITULO VI =
= ~O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO =

= CAI: íTULO I =

Normas para concessão
Art. 449 - O transporte coletivo no munic1pio só pOQerá ser~

n7ito por veiculos previamen~e Licenciados pel~ reparti~ao de tran-
s~ko competente e nas condiçoe~ previstas no Codigo Nacional do
~~ansit9, no Regulamento de Ve~culos do Estado de Minas Gerais e

este Codl~o. ~ ,
Art. 441 -(Para cada concessão serao fi~ados os itinerarios

eo número de ve~culos que se tornarem necessarios para eficiencia
40 serviço. . , ., ~ ,Art. 442 - Das propostas dos pretendentes a concessao devera

onstar: . .
1) - relação dos percursos, com as distâncias era quilometros;
11) - pr,ço das p~s,agens; . .-
lI!) - numero de ve~culos a serem ,postos em circulaçao e SUa

descriçao;
IV),- número de viagens, por dia ou por semana, com o respec-

~ivo hor~rios d~s partidas e das chegadas.
Paragrafo unico - Se o requerimento rôr de sociedade, deverá

esta fazer prova de estar leg~lmente constit~ida.
Art. 443 - Os concessionarios responderao administrativa e

judicialmente pelos<danos que causarem a pessoas e coisas trans-
portadas em seus ve~culos. '

Art. 444 - Qualquer modific~ção de itinerário, horário e pre-
ços de passagens somente vigo~ara, depois de aprovada pela Prefei-
tura', e anunciada com f)ntecedencia de 10 dias, no mini~o.

Art. 445 - Os horarios de partida e chegada deverao ser rigo-
=osamente mantidos, não podendo ser desctwJpridos ainda que sob pr~
texto de,recuperar atrazo., ~~ Para~rafo unico - Nos pontos de refeiçao, o tempo de parada
nao podera ser inferior a 30'minutos.~ '" ,Art. 446 - O prazo da concessao sera no maximo de 5 anos.-, -Art. 447 - A concessao caducara se os serviços nua forem ini-
ciados no prazo de sessenta (60) dias a partir da data da assina-
tura do contrato. . -

Art. 448 - Os ve!culos de um concessionário não poderão, sal-
vo expressa autorizaçao da Prefeitura, transitar em outros trechos,
conduzindo passageiro§. .

Art. ~49 - Os veiculas que ultrapassarem os limites do muni-
clpio, deverão ter espaço suficiente para condução das malas pos-
tais e para transporte de b~gagem dos p~ssageiros.

Art. 450 - Todos os ve~culos deverao ter uma tabuleta indi-
cando seu destino, a qual possa ser lida à distâ!,!ciade 40 metros,.a.nte Q ~~a.~~ g~§liQph~ g~ sis1(emli! de il}lminaçao,_Eara que pos-
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, . •..Art. 451 - Alem das cond~çoes comun~ exigidas de todos os con

utorê~ de veiculos, os motoristas de ve~culos de transporte cole-
ivo sao obrigados a:~

I) - ev!tar paradas e partidas bruscas;
11) - nao conversar, quando o veiculo estiver em movimento;
111) - atender, com regularidade, os sinais de parada;
IV).- ~ratar os passageiros com urbanidade;
V)~- na9 fumar, quando erpserviço;VI) - nao abandonar o ve~culo quando estacionado em ponto teL"nal. . .

. ;Art. 452 - Sem~re que possivel, a juizo da Prefeitura, sera K
estabelecida a exigencia de uniforme para o pessoal empregado no
serviço de transporte 901etivo. _

Art. 455 - Nos ve~culos de tr~çao animal, empregados em ser-
iço de transporte coletivo, devera ser feita, obrigatoriamente,

-e seis em seis horas, sob pena de multa, ~ muda dos animais •.
ParágrafO único - A Prefeitura mantera bebedouros para estes

animais em pontos convenientes.·
Art. 4~ - Todo veiculo empregado no serviço de tr~nsporte co-

-ativo devera ser equipado com aparelho extintor de ~ncendio, em
condições de funcionamento, ex,cetuando-se os de traçao an~al.

Art. 455 - Os concessionarios, ou seus ~repostos, alem das pe-
nalidades previstas no Código Ns,cional do Transit:o e no Regulamen-
~o de Ve!Gu12s do Estado, ficarao sujeitos mais as seguintes mul-

as, que serao impostas pela Prefeitura: ~
I) - De Cr$ 100,00 para cada viagem regulamentar interurbana

que seja suspensa, salvo nos Casos de força maior, e de Cr~ 20,00
para cada viagem suspensa, se o serviço for urbano, sem motivo ju§.
tificavel.

11) - De Cr$ 5,00 a Cr$ 20,00 para cada viagem atrazada sem
causa.justificadao

111) - D~ cr$AIO,Oo a<Cr$ 100,00 para os infratores das de-
mais disposiçoes deste CaE~tulo.

§ 19 - As multas serao cobradas em dobro nos casos de rein-
cidência. .

§ 22 - Â falta de Eagamento das_multas, no prazo fixado, cons-
titue motivo para recisao da concessa9, a juizo da Prefeitura, in-

ependentemente de qualquer indenizaçaç ao concession~rio.
Art. i56 - 95 propriet~rios de veiculas que, na data da pro-

ulgação deste Çodigo, estejam explorando serviços de transpor~e
coletivo, deverao, dentro,.de 60(dias, regularizar a sua situaçao,
de acordo com as normas deste T~tulo, salvo se se tratar de con-
cessão r~guladaem contr~to. A

Paragrafo único - Nao satisfeita esta exigeneia, abrir~ a Pre-
feitura concurrência para concessão das respectivas linhas.

= CArlTULO rI =
•.. '"Da estaçao rodoviaria

-, .Art. 457 - A estaçao rodoviaria tem por fim centralizar e fi§.
caliz~r todas as linhas de transporte coletivo rodoviário, que te-
nham ...a cidade como pont~ de p~rtida ou chegada, no regime de con-
cessao a que se refere este Codi~o.

Art. 458 - A estação rodoviaria fará cumprir os horários, o
reçonda~ pa~sa~e~s e os fretes. aprovados p'elª rr~r~lt"ra
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•.. ~inspecionado pela estaçao rodoviaria, par~ verific~r se atende
aos_requisitos de conforto e segurança e as condiçoes de conser-

açao. ~ •.. '_ Art. 460 - Os ve~culos deverao estar na plataforma de esta-
~ao, com9letamente em ordem, 10 minutos antes da hora da partida.

Paragrafo tU1ico - Se ocorrer motivo de força maior, que im-
~éça a partida do ve!culo, dever~ o concessionário dar o necessá-, -, . <-io ayiso a estaçao rodoviaria, com meia hora, no m~nimo, de an-
.•..ecedencia. •.. _ , ,

Art •.461 - A administraçao d, eêtaçab rodoviaria levara ao
onhecimento da Prefeitura e dos orgaos especializados qualquer

anormalidade que observar nos ve!culos que por ela transitarem •
•..Art. 462 - A vend~ de pass~gens e o despacho de volumes fi-

arao a çargo d, estaçao rodoviaria. .
Paragr,fo unico - ~or esses serviços e pelo uso da garage

os pro~rietarios dos ve~culos pagarao a taxa prevista nas leis
ributarias do munic1pio.

Art. 463 - A cada passageiro será entregue, jy.ntamente com
a passagem, o número do lugar que irá ocypar no veiculo.

_Art. 464 - A contabilidade da estaçao rodoviária se regerá-
elas normas de contabilidade da Prefeitura.

Art. 465 - A prestação de contas da administração da estação
odoyiária aos concessionários far-se-á semanalmente, por demons-

traçao escrita. _
•.. Art. 466 - Os alugueres das lojas existentes na estaç*o, se-

-~o feitos mediante contrato escrito, precedido de concurrencia
ublica 9u admi9istrativa. ,

Paragrafo unico - O prazo dos alugueres podera ser renovado
&nualmente, a juizo d, Prefeitura •

. Art. 467 - Havera na estaçãg rodoviária um livro próprio ~ara
eg~stro de reclamaçoes e sugestoes. ~

Art. 462 - Ao encarregado daestaçao rodoviária incumbe, es-
~ecialuente: •.. •. (a) - ~umprir e fazer cumprir as disposiçoes deste T~tulo e
as instruçoes que forem expedid~s pela Prefeitura Municipal;

. b) - or~anizar e submeter a aprovaçaoda Prefeitura o re~i-
ento interno da estação rodoviária; (

c) - orientar e faze~ exec~tar to~os os serviços da estação,
raticando os atos necessarios a eficiencia e bom andamento dos
rabalhos;r ~

d) - inspecionar os veiculos e con~rolar o seu movimento de
entrada e saida, fazendo cumprir os horarios.

= TíTULO Vil =

= DOSMATAPOuliOS E DO ABASTECIMENTO DE CARNE VERDE =

= CAE lTULO I =

Da localização, instalação e-funcionamento dos matadouros
Art~ 469 - Os matadouro~, na cidade ou nas vilas do municf~

io, serao localizados nos sitios a esse fim destinados pelo res-
ectivo ~l.ano d~ urbanismo. ...

Paragrafo unico - Na falta de plano de urbanismo, serao ~o-
alizados em lu~ares distantes",de, no minim~,500.metros do .nu-
1eo da populaçao, a juzante deste, o~de haJa fac~l a9astec~mento
,gua para serventia do serv í.çç , e nnnyimn no ",••ou
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(suficiente para despejo dgs res~duos. ~
Art. 470 - Para construçao e inst~laçao de matadouros, deve-

ser observadas as seguintes condiçoes:-
l~) - Dimensões de edificios, compar~imentos e dependências,

mpa t~veis com a matança de anamaí,s em numero correspondente ao
ro,t p-elo menos, do necessário para o abastecimento diário da po-
açao existente na local!dade ~ que deva servir •
. 2i) - O edif!cio compor-sE-a principalmente dos seguintes com-

-rtimentos, com as res~ectivas instalaçoes: sala de matança, sangra
e~quarteja1Jento;o deposi~o,decar:I1e ve;,de, o vestiário, as insta-
çoes sanitarias e o escr~torio-laborato~io;

_ 32) - Piso impermeabilizado) ~m tod9 ? edif19iO, com inclina-
o suficiente para escoamento facll e rap~do de aguas e liquidos

esiduais;
42) - Revestimento das p~redes de todo o edifício com azule-

5 ou outro material imperDleaveü, até a altura de 2,m50, excetu-
o-se o escritório, em que ·é facultativo o revestimento. Nos ~n-

-'OS internos das paredes o revestimento será feito com superf~-
es curvas; .

59) - Instalação de um reservatório dágua com capacidade su-
·éient~ para todos os serviços de lavagem e ~impeza, bem como ca-
-'izaçao ampla para coleta e escoamento das aguas residuais;

62) - Equipamento completo de aparelhos, utensílios e instru-
ntos de trabalho, de ~aterial. inal teráve1 quando submetidos ao

~ocesso de esterilizaçao;
79.) - Esterilizadores para os aparelhos, instrumentos e uten-

.•.lios; .
iR) - Carros estanques para transporte de animais, Carcassas

visceras condenadas; A
91) - Currais, pocilgas' e tôdas as dependencias.
A:rt. 471 - Os matadouros destinados a fins, industriais, anexos

f~bricas de produtos alimenticips, terio inst~1ações proporcie-
ais ~ nature~a e amplitude das respectivas industrias, e serão con~
l'uid0s de acordo •..com os projetos aprovado~ pela Prefeitura, obser-
agas a9 disposiçoes regulamentares e exigencias do Departamento de
ude PU'blicado Estado.

Art. 412 - Anéxo ou próximo ao matadouro h~ver~ um p~sto fe-
,_do, com area sufi ciente para comportar, no minimo, o dobro' do

ero de rezes abatidas por d~a. Junto haverá um curral destinado
o gado vovino e caprino, com area adequada ao movimento do mata-
ouro. h , •••Art. 473 - As rezes do corte serao recolhidas ao pasto ou cur-
~l pelo menos 24,horas antes da matança. ftsse recolhimento se fa-
a todos os dias a mesma hora, que sera determinada pelo encarrega-

'0 do matadouro. ~
Art. 474 - As pocilgas serão divididéjs em diversos compartimen-

os, recebendo cada uma os porcos' de um 50 dono e devendo e1as·ter
capacidade para conter animais em número suficiente para a matan-

a de de~ dias. -
Para~rafo único - As pocilgas serão dotadas de rêde de abas te-

imento dagua, de m9do a facilitar a sua limpeza •
.Art. 47§ - Sera,mantido um registro de entrada de animais, do

.ual constarao a especie de gado, data e hora de entrada, estado
-~s animais, nÚmero de cabeças, nome do proprietário e as observa-
oes que forem julgadas necessarias.

Art. 476 - Os ~nimais serão alimentados por conta dos respec-
ivos donos. Na hipotese de ser uti~izado o pasto anexo ao matadou-
o, pagarão os donos as taxas ou diarias previstas nas leis tr1bu-
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o regulamento do serviço. ,
~77 - e Encarregado do matadouro e responsavel pela guarda

's confiados ao estabelecimento, não se estendendo essa res-
~.~~4de aos caSos de morte ou acidentes, fortuitos ou de força
_ e não :possam ser previstos ou evitados.

rafo un1cQ - Verificada a mort.e de qualquer animal recolhi-
é-douro será o seu propriet~rio notificado para ret};r$tI.oden-
azo de 3 horas. Findo o :prazo, sem que ~ not~ficaçaol·haja si-

o -a, o encarregado mandara fazer a remoçao do animal, correndo
despesas por' conta do proprietáI'io, que será ainda passivel

'" '"478 - Nenhum animal podera se~ abatido sem o previo pagamen-
ôsto ou taxa a que o marchante ou açougueiro estiver sujeito,
-a legislação tributária do munic1pio.
479 - O matadouro será administrado 20rum encarregado a quem

especialmente, além de outras atribu1çoes normais: _
- ~ermane?e? ~o re9into~do.mata~ouro em constante inspecçao do

esde o ~n~c~o ate o term1no deste;
- providenciar imediatamente no· caso de qualquer anormalidade,

do o fato ao Prefeito; .
- distribuir o pessoal do matadouro de acôrdo com as necessi-

serviço;
manter a ordem e disciplina no matadouro.

= CAPíTULO 11 =
p~ matança e inspeção sanitária

: 480 - É indisp~nsave! o ex~e sanitário dos animais destina-
,ate, s.~Elo que este nao s~ra. efetuado ,
agrafo unico - O-exame sera realizado no gado em pe, ~o curral

matadouro, po~ profissional habilitado, e na falta deste pelo
encarregado do estabelecimento.
• 481 - Em Caso do exame realizado pelo encarregado, e quando
possivel ouvir-se um profissiona! t~bilitado,. a simples sus-

e enfermidade determinará a rej·ei9ao dps animais.
• 4S2 - As reses rejeitadas em pe serao retiradas dos currais" .. .•... - ,eus proprietarios, sendo a reJeiçaoanotada no registro proprio.

-ágrafo único - O encarregado poderá impedir a entrada de reses
sam, desde logo, ser reconhecidas como imprestaveis para matança.

· 483 - É expressamente proibida a matança, para o consumo al1-de:- .
- animais que não sejam das espécies bovina, suina, ovina ou ca-
- vitelos com menos de 4 semanas de vida;
- suinos com menos de 5 semanas de vida;
- ovinos e caprinos com menos de 8 semanas de vida;
- animais que não hajam repousado, pelo menos 24 horas, no pas-

urral anexo ao estabelecimento;
- animais caquéticos ou extreDlalIlentemagros;
- animais fatigados; ~
- vacas em estado de gestaçao;
- Vacas com sinais de parto recente.
ágrafo único - Os donos dos animais rejeitados são obrigados a
os no mesmo dia do recinto do matadouro, sob pena de multa.

~~ -6 nnna;aorn.dca ~.-U"IIO~ •.••• .r .• I :a 1



= 59 =

arnes e visceras, a existência d~ qua~~uer das enfermidades
- ~o arte 708 do Regulamento de Sande PUblica do Estado., , '485 - A ~tança começara a hora determinada pelo encarregado

~:cruo, e sera feita por grup0 de gado pertencente a cada mar-
- r ordem de quantidade ou de entrada no matadouro.

86 - Qualque~ que seja o processo da matança adotado, com
ã-oPrefeito, e indispensavel a sangra imediata e o escoa-

sangue das reses abatidas. ~
487 - Para esfolamento e abertura serao os animais suspensos

s apropriados e proceder-se-á de modo a evitar o contato da
a parte cabeluda do couro ou com as vis ceras.
488 - O exame do animal abatido será feito na ocasiâo da a-

~s Carcassas e SUa avisceração por profissional habilitado
encarregado do matadouro, observada a norma do arte 4~I;Nse-

~~'~dos cuid~dosamente os gl~ngios, visceras e outros orgaoa.
dos e ~pr~endidos o animal) a carcassa ou parte da carcassa,
as ou orgaos julgados improprios para o consumo alimentar •

• 489 - Os animais, as carCassas 09 parte delas, as visceras,
~~~ o~ tecidos, condenados como improprios para o consumo_ali-

serao removidos em carros estanques para SUa inutilizaçao na
,arte 4~O, ou aprovei~ament2 indu~trial permitido. r

azagr at'ounic.o -A Lnut í.Lã zaçao sera feita em fornos cremato-
em recepd.çntes,digestores ou por outro processo aprovado pela

a e a Saude PUblica.. .
-. 490 - Os animais abatidos ou que hajam morrido nos pastos e

- anexos aos matadouros, portadores de carbunculo bacteriano,
quaisquer outras doenças contagiosas, serâo cremados com a

. -fres e Cascos. (
t - O local, os utens~lios ou instrumentos de trabalho que ti-

Estado em cont~to com qualquer carcassa, orgão ou tecido do ani-
ador de carbuncu!o bacteriano, raiva ou quaisquer outras mo-
contagiosas, serao imediatamente desinfetados e esterilizados.2! - Os empregados gue tiverem manuseado~carcassªs, visceras ou
esses ~nimais, farao completa desinfecçao das maos e do ves-
antes de reiniciarem o trabalho.

~. 491 - O sangue, para uso alimentar ou fim industrial, será
--o em recipientes apropriados, separadamente, para ser entre-

~opriet~rio dos animais. _
. ~i~o unico - Verificada a condenaçao de um animal, cujo san-
eI' sigo recolhido e misturado ao de outros, será inutilizado
conteudo do respectivo recipiente.

-t. 492 - As carnes consideradas boas pa.rl}o,consumo alimentar
ecolhidas ao depósito de carne verde, ate o momento de seu
rte para os açougues. '
t. 493 - Depois de matança de gado e da inspeçâo necessária, se-
vis ceras , consideradas boas para fins alimentares, lavadas-em
róprio e colocadas em vasilhas apropriadas para o transporte
ugues.
t. 494- Os couros serão 'imediatamente retirados para os cortu-, -x~mos, ou salgados e depositados em lugar para tal fim dest1-

:t. 495 - É proibida, sob pena de apreensão e inutilização, a in-
~o de ar ou qualquer gaz nas carnes dos aniD~is abatidos.

t. 496 - As condenaçoes e_inut1lizações totais ou par9iais se-
gistradas, com especifi~açao de sua causa, em livro proprio, a

- refere o arte 482., ,
~t. 49a - Se qualquer doença epizootica for verificada nos ani-----
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- á o imediato isolamento dos doentes e suspeitos, em locais

•••.• =- •.•.- os.
e -i96 - Os animais encontrados mortos nos currais poderão ser

~~~-os,.a fim de ser determinada a ttcausa-mortis", concedendo-se
~_~zaçao para fins industriais, desde que não incidam no arte

= CAPíTULO IIr =
Disposições gerãis -

, ,Nenhura gado destinado ao consumo publico podera ser
matadouro, sob pena de m~lta.

~ - Nas vilas e.povoados, onde nao houver matadouro, o gado
suino destinado ao consumo público, depois de examinado pelo

ivo fiscal ou profissional por ele indicado, ser~ abatido em
evia~ente determinado, aplicando-se no que couber as disposi-
te T~tu~o:

22 - Sera, no entant2, permitida matança de gado'bovino, ~ara
- o normal da populaçao, eI.9xarqueadas acaso existentes, ja fis-
-~s pelo Ministério da Agricultura, até que se construa o mata-

, icipal. .
2 - Nas xarqueadas a que se refere o parágrafo anterior, a

-- a exercerá, por técnicos ou funcionários para isso des1gna-
fiscalizaça9 prescrita para~matança e distribuição •

• 500 - Alem da fiscalieaçao prevista, exi~ir-se-á nas xar-
cumprimento das condiçoes e medidas sanitarias constantes

_"tulo. , .
t. -501 - As taxas referentes a matança eao transpOrte de car-
-es do matadouro aos açougues; serão cobradas de acordo com a
ç~o tributária do município. .

agrafo único - Nas~xa.rqueadas, observado o disposto nos arti-
eriores, exigir-5e-ao as taxas e tributos em vigor.
t. 50? - O serviço de transporte de Carne do matadouro para os
s sera fei~o em veiculos apropriados, fechadQs e com dispositi-
a veDtilaçao, observando-se, na sua construçao interna, todas
criçoes de higiene. _

~ - Os transportadores de Carnes deverao manter as suas vestes
eito estado de asseio, e serão obrigados a lavar, diariamente,
ectivos veículos. •
22 - As carnes de porco, carneiro e cabrito poderão tambem ser

. as para os açougues em taboleiros 611 cestos com cobertura de
e arame. '" .t. 503 - E expressamente proibido, na cidade e vilas, manter-se,

-"os particulares, gado de qualquer espécie destinado ao córte.
:: CAPíTULO :rr =

Dos açougues e do abastecimento de carnes verdes
t. 504 - A venda a varejo, no perimetro da cidade e vilas, de
erde, toucinho e visceras só poderá ser feita em recintos apro-

e que.pr~encha~ ~s seguintes condições:
- terao area m~n~ma de 16 metros quadrados; ,

-) - poderâo ter ligaç~o interna sómente com os com~artim€n~os
~os ao próprio aç9ugue, c9~o ve~tiári9 e instalaçao sanitaria.
ao co~ a instalaçao sanitaria nao sera direta, fazendo-se atra-

---11 I I • il "'11 ."IIIIMndO"n1
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, A _._

- Havera em todas as paredes externas vaos d~ vef;l.tilaçao,com
=Ínima de 1,mOO e maior largura possivel. Serao colocados a al-

- ~ de 2,m20 do pisp e do~ados de caixilhos de ferro basculan-
~as bandeira~ ocuparao o·vao tota~;

; - as paredes serao revestidas ate a altura de 2,mOO de azule,::,
- cos 9u de outro material liso, resistente, impermeavel, de cor
ê e facil limpeza. As juntas serao tomadas com material imper-

s parede~, acima d~ssa altura ,.o teto, as portas e caixilhos,
intados a 01e9, a i,..,coresclaras; , .

~ o teto sera constituído de lage de concreto armado;
- o piso §erá revestido de ladrilhos hidr~ulicos, de côres cla-

ini!linaçao suficiente para o escoamento das ~guas de l~vagem.
serao"instalados ralos si!}fonados para captaçao dessas aguas;
- os angulos de intercessao das paredes, entre s1, com ° piso
teto, serão substituidos por superf1cies curvaR de concord~n-- -,- terao ~nstal~çao d~ agua. corrente abund~nte;

J ~ o balcao sera de marmore ou de pedra plastica, sendo a base
-ênaria de tijolos revestida do mesmo material impermeavel, com

orem as paredes; ,
. - serão, sempre que necessalio, dotados de c~maras frigorifi-
::e capacidaQ.e conveniente; .•.

- disporao de armação de ferro ou aço polido, fixas as pare-
_ao teto e a que serao suspensos, por meio de ganchos do mesmo

ial, os quartos de reses para talho; ,
) - ~s compar~imentos ~estinados a corredor ou salas, vestiario

-- açoes sanitarias terao ,seu ~iso, paredes e tetos, com o mesmo
ento da sala principal. Hàvera, pelo menos, uma privada e um la-

- de louça ou ferro es~altado; A

) - q\?ando o açougue nao dispuzer de camara frigorifica ou esta
r de capaci~ade sufici~nte, será adotado o sistema de chassis te-
~ara proteçao contra mOSCas. _
t. SOS - Os açougueiros deverao observar as seguintes disposi-

"

-) - são obrigado~ a manter o estabelecimento em completo estado
_e~oe higiene, nao lhes sendo permitido ter no mesmo qualquer ra-
negócio diverso do de SUa especialidade, bem como guardar na sa-
talho objetos_que lhe sej~ extranhos; ,

~) - a Carne nao vendida,ate 24 horas apos slfa entrada no açougue,
- cont1nenti salgada e so neste estado podera ser dada ao consu-~ ~ . ~_opulaçao, salvo a hipotese de ser conservada em camaras Irigo-
-5; ~.. ,~) - na Carne com osso, o pesa deste nao podera exceder de 200
-.por quilo;

) - toda a carne vendida e entregue à domicílio sómente poderá
anspo;:tada em carros apropriados ou em taboleiros ou cestos co-

de t~la de arame; _
-) - naoadmitir ou manter no serviço. empregados que nao sejam
-ores de carteira sanitária ou atestado médico de que nâo sofrem, . .est~as contaglosas.

t. 506 - As carne~ e toucinhos importados de outrosmunicfpios,
'erâo ser vendidos a população local medi~nte .a exibiçã2 dos <10-
os que provem terem "Sldóopagos, no municipio de procedencia, os

-os e taxas devidos.
rt. 507 - É expressamente proibido o transporte, para os açou-
de couros, chifres e resíduos, considerados prejudiciais ao as-

hi~iene do estabelec~mento. •
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'"portadoras de molestias contagiosa.;?ou :;,epugnantes,com fundamen-
s disposições regulamentares da Saude Publica.
Art. 509_- Os cortadores e vendedores, sejam proprietários ou em-
dos, seraoobrigados a Usar sempre aventais e gorros brancos, mu-

s diariamente.
!rt., 510 - Nenhuma licença para abertura de açougues se conéede-

enao depois de satisfeitas as exigências a que se refere o art.504.
Art! 51* - Os~açougues exis~entes na cidade e vilas, ~ data da
gaçao des~e Codigo, e q\lenao satisfaçam as nor~s prescritas no

504,~deverao adaptar-se as mesmas no pra~o de 6 meses.
Paragrêfo Único - A Prefeitura examinara em cad~ caso concreto

emodelaçoes realizadas para efeito de sua aprovaçao.
= CAPíTULO V =

Das infrações e das penas
Art. 512 - Incorrerão nas seguintes multas, elevadas ao d~bro nas

cidéncias, aqueles que:-
I) ..,.De Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00: ~

.a}",-abater gado de qualquer especie fora do matadour~, na ci-
e, ou fora dos logares apropriados, nas vilas; ,

b} - vender carne yerde ou t9ucinho fresco fora dos açougues,
vo o Caso da distribuiçao a domicilio previsto no arte 505, item 4;

c) ~ abater gado de qualquer espéCie, com sintoma de moléstia,
sem o previa pagamento das taxas devidas;

.. d) - vender Carnes e toucinhos procedentes de outros municf-
s, sem.provar terem sido pagas as taxas res~ectivas;

e) - abater gado de qualquer espécie fora dos matadouros ou dos
ares designados, com o fito de entrega-lo ao consumo público.

11) - De Cr$ 30,00 a Cr$ 50,00: .
a) - abater gado de qualquer espéCie, antes do descaQ-so neces-

e vacas, porcas, ovelhas e cabras em estado de gestaçao;
b) - vender ou depositar qualquer outro artigo no recinto des-

do ao retalho e venda de carne;
c) - transportar para os açougues, couros, chifres e demais

de gado abatido para o consumo;
d) - deixar permanecer nos currais dos matadouros, por mais de

oras, animais mortos de sua propriedade,. ou deixar de retirar, no
mo dia, os que forem rejeitados em exame procedidm pela autoridade
petente.

··111) - De Cr$ 20,00 a cr$ 100,00: t _
a) - transportar carnes verdes em ve~cu~os nao apropriados ,sal-

motivo.de força maior e com consentimento previo da autoridade com-
ente- -

'b) - atirar ossos ou restos de carne nas vias públicas;
c) - for encontrado servindo nos açougues sem o uso de aven-

s e gorros.... '" '"Art. 513 - Por infraçao de qualquer d!spositivo deste titulo,para
e não esteja prevista pena especial, serao impo§tas multas de Cr$ _.
,00 a Cr$ 200,00, elevadas ao dobro nas reincidencias, respeitado o
imo legal.

= TíTULO VIII ='::

- DOS MEl1CADOS E FEIRAS LIVRES -

_ ..CM íTULO· ,I-
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"Dos mercados
Art. 514 - º mercadoAé o estabelecimento público, sob administra-

e fiscalizaçao do governo municipal, destinado ao varej9 de gene-
alimentícios, produtos da pequena indústria animal, agr~cola ou,
ativa; Havendo espaço, pode o Prefeito ~utorizar, a titulo preca-

, e mediante licença especial, a exposiçao e venda de outros arti-
• Art. 515 - Nos mercados, o com~rcio poder~ fazer-se em comodos 10-
os ou espaços abertos, tudo na forma e condiçoes adeante estabele-

s.
Par~grafo Único - Aquele que exercer atividades comerciais no_re-

to dos<mercados,municipais fica obrigado a observar as disposiçoes
te,Cap~tulo, alem das do Regulamento que a Prefeitura baixar sobre

teria. "
*" - , ,Art. 516 - Os mercados estaxao abertos ao publico das 6 as 17 ho-

, diaríamente, irclusive domingos, feriados e dias san~os.Enl casos
eciais, sendo de interesse público, a Prefeitura podera modificar o, , "ar ro ,

Par~grafo Único - É inteiramente livre a entrada e saida de pes-
s nas horas regulamentares. No recinto dos mercados, porém, ficam
os suJeitos à ordem e disciplina internas, sendo punido com multa

ulsao, e, ROS casos graves, vedaçao da entrada, quem transgredir
ceitos de higi~ne,e policia •
. Art. 517 - Nao e permitida n9s,mercados a revenda de quaisquer
cadorias. Havengo érn grosso, so e permitida depois das 11 horas, ob-

ado o que dispoe o ar~. 522. " ,
§ 12 - Para efeito deste artigo, entende-se por comercio em gros-

aq\iele em que '0 comprador adquirir mercadorias em quantidade supe-
r a do seu consumo mensal; por revenda aquele em que o eomprador

e~amercadoria no local em que a comprou.
§ 22 ; ?s vended?res ge fr~tas, legumes, hort~liças e outros vi-,

es de,ra:p~d{ldeter10raçao, nap conseguindo dispor de toda a car~a
varejo ate as 10 horas, poderao vende-Ia, para revenda, a locata-
s de lojas 0U ambulantes que se destinem a outros pontos da cidade
vilas. "

Art, 518 - As mercadQrias que, levadas ao mercado, nâo forem ven-
s ate 17 horas, poderao ser guardadas em salas a isso ~estinadas,

'ante o pagamento de armazenagem por qui19. As aves seraO deposita-
em gé}iolas ~speciais e a armaJena~em sera cobr-ada por cabeça s "

Paragrafo unico - A disposiçao deste artigo nao aproveita aOs ven-
ores de que trata o art. 517, § 2Q• ,

Art. 519 - Nenhum produto pode ser exposto a venda nos mercados se,
estiver acondicionado:

a) - os l~gumes, hortaliças, raizes, etc., em taboleiros;
b) - as fr~tas e ovos em cestos ou caixas;
c) - os graos e cereais em sacos ou barricas;
d) as aves em gaiolas gradeadas ou teladas, com 90alho de zinco;
e) - o toucinho, carne verde e peixes em mesa de marmore, pedra

stica ou ferro esmaltado, com calhas.
§ 12 - As mercadorias devem ser expostas em estrados, mesas, bEÜ-

5 ou mostru~I'ios adequados. ."
§ 2~ - Os negociantes de carne verde, t2ucinho,<animais abatidos,

ervarao ainda, no que couber, as disposiçoes do T~tulo VII.
Art. 520 - E expressamente proibida, nos mercados públicos, a ven-

e gene:ros alimenticios deteriorados, frutas verdes ou em começo de
mposiçao," confeitos em máu estado de consetvaç~o e quaisquer outros

. ns: Qm Q~tli:ldrt nCl mon nClna:.1~.1ID ~. ". ,; "' .•••
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R~tágrafo tinico - Os gen~ros ou art1ioS ~xpostos ~ vend~ sem a
ervancia do estabelecido neste artigo, serao apreendidos e inuti-

dos, independentemente de qualquer indenização, ficando, ainda,
endedor sujeito à multa.

Art. 521 - O administrador do m~rcado regulará a distribuição de
as de modo a sanisfazer o maior numero de pxetendentes sem, comtu-
prejudicar o trânsito e circulação interna, podendo, para isso,

oca-los em renques alinhados ou por grupo~.
§,lR - A nenhum ~retendente se concedera espaço maior do que o

essario ao seu comercio, pedsado ser reduzido o que obteve se se
ificar ser excessivo.

§ 2Q - O aluguer de áreas nos mercados ou sua u~ilização depen-
do pagamento das taxas previstas nas leis tributarias do muni-

io sal~o o disposto do arte 523.
§ 3Q - A Prefeitura poder~ conceder local permanente nos merca-

, a requerimento dos interessados e mediante o pagamento das ta-
devidas. -

Art. 522 - É proibido o estaclonamento~ no recinto dos mercados,
...veiculos e animais empregados na 90nduçao de generos, os quais de-

~ao ser retirados, imediatamente apos o descarregamento, para os 10-
~s a 1,so des~inados. _ A

Paragrafo unico - Nos arruamentos onde nao for permitido o tran-
o de veiculos oU,animais.todo serviço de transporte, inclusiye a
eta de lixo, sera fei~o em carros ou carrocinhas puxadas a mao.
, Art. 523 - Os que so vendem frutas, legumes, hortaliças} raizes,
erculos e,outros generos gliment1.cios da sua pequena ..e propria la-
'a ou industxia caseira sao ise!}-tosda taxa de locaçao de espaço.

§12 - Para ~osar dessa isençao deve o pretendente requerer ao
feito-sua matr1cula com9 pequeno produtor, provando:

a) - ~ue é proprie~ario ou cultivador de ter~eno, ou, tratan-
,se de industria, qux nao tem estabelecimento e so ?- explora em sua
pria casa ou dependenc1as;

b) - que produz em pequena, escala.
§ 22 - feita a m~trf.cula, será fornecida- ao matriculado uma pla-

n~erada que -dev~ra ser ~antida bem visivel no local de vendas. '
§ ª9 - as matr1culas sao renovaveis anualmente, exigindo-se, na

óvaçao, as meSlJlasprovas de que trata, o ~ 112 deste artigo, e mais
estado do adlli!nistradodo mercado quando a bôa conduta do produtor.

§ 4g - serao imediatamente canceladas as matriculas obtidas frau-
entamente.

Art. 524 - As lo~as, açougues e demais comodos serão alugados,me-
te concorrência publica, a quem mais der aCllua do preço fixado~pe-

Prefeitura. No caso de serem apresentadas duas eu mais propostas
" 1ft • /IWo mesmo preço, dar-se-a preferencia, em igualdade de cond1çoes, a

'eÚl já ocupa o comodo e, na falta, ao proponente que for maior con-
ibuinte dos cofres mynicipais.
. § 12 - As concorréncias serão abert~s pelo prazo de 15-dias, de-
do constar do editaI, além das condiçoes acima estipuladas, o nú-., d ,. ~ < iro e a area o comouo , o preço ua.n mo do aluguel e o prazo do con-

ato, nunca maior-de 3 anos.
§ 2fl - Aceita a proposta, antes da assinatura do contrato de lo-

ção, prestará o proponente fiança correspo~dente a 2 mêses do alu-
el oferecido, como garantia do pagamento deste, de multas que acaso
e forem impostas ~ de reparos que a Prefeitura tiver de fazer decor-
ntes de estragos causados pelo locatário. O depósito será re~tituido

~do f:i~dar'a locação, feitas as deduções regulamentares cabiveis,
.este for o Caso. _ ,

- § 32.- Os alugueres serao pagos àdeantadamente ate o dia 5 de ca-
" , fi!es. P. ~S;("I nQ m(,'I1~n nlê'lffi n m,,1+ •• ria nl7l
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.Art. 525 - Ninguém poder~ ~lugar mais de um cômod9 por si ou por
erposta pessoa, para,o mesmo ~u div~rso ramo de·negocio.

Art. 526 ;:O locatario de comodo e obrigado a:
a) - mante-lo em perfeito estado de asseio e higiene, bem como o

5seio fronteir9; ~
b-) •.• mobilia-lo de acordo com as necessidades do seu ramo de co-

c~o, precedendo licença do Prefeito sempre que para isso forem ne-
ssarias obras de qualquer natureza;

c) - conservá-lo e entre~á-lo, findo o prazo de locação, no es-
em que o houver recebido;
d) - te~ seus próprios p~sos e medidas.
§_12 - E vedado a2 locatario:
a)- sublocar o com2do, no todo ou_em parte; _
b) - fazer construçoes, reconstruçoes ou modificaçoes sem auto-

zação do Prefeito;
c) - depositar quai~quer obJeto ou mercadorias no passeio ou nos

ruamentos, ou dependura-los, por qualquer processo, do lado de foraloja; .
d) ~ forçar a venda, cercar ou tomar tregueses e anunciar per-

bando a ordem;
e) .- ocultar ou resusar v~nder mercadoria qu~ poss1:}a.
Art. 527 - Alocaçao de co~odos ou a concessao de areas, haja ou

o contrato ou a~uguer pago, nao criam para os respectivos titulares
eito oponivel ~s medid~s de higiêne 2u de policia que a Prefe!tura
gar 9portuno p0r em pratica no interesse geral. Essa disposiçag
stara expres~a.mente de todos os contratos e títulos de concessao,
o uma das clausulas essenciais. .

Art. 528 - t expressamente pro!bido atravessar gêneros destina-
s ao consumo ~ublico, tenham ou nao dado entrada nos m~rcados.

Parágrafo unico - Consideram-se atravessadores de generos:
a) - os que compr~rem, no todo ou em grande parte, gêneros des-

dos aos mercados publicos, ou que por qualquer forma concorrerem
ra que o produto não dê ali entrada, pouco importando que o ato in-
iminado seja praticado em estradas públicas ou ~articulares, nas

s da cidade ou vila, ou nos arredores do Munic~pio;
. b) - os que, com noticias tendenciosas ou intento malicioso, io-• A ~z~rem, os condutores de generos anao levar o produto aos mercados.

Art. 529- Na disciplina interna dos mercados ter-se-á em vista:
a) - manter a ordem e o asseio do estabelecimento;
b) - assegurar o seu aprovisionamento;
c) - proteger os pequenos produtores e os consumidores contra as

obras prejudiciais aos seus interês1es;
d) - velar pela salubridade dos·v~veres e mantimentos expostos à

nd a , . .
Art. 530 - É expressamente proibido dentro dos Mercados:
a) - ajuntamento,de pessoas que, não estando vendendo ou compran-

, embaraçarem o comercio;. N

b} - fazer algazarra, provocar tumultos ou discussoes de qual-
er natur~za; ,

c) - a presença de louco, él>rio, turbulento ou doente de moles-
.a infecto-contagiosa ou repugnante; . #l-

d) - danificar qualquer parte ou dependencia dos mercados, es-
ever.ou pintar nas paredes;

e) - praticar atos ofensiyos ~ mora~;
f) - atirar cascas de frutas 0U papeis no recinto dos mercados;
g) - atirar lixo dentro ou nas imediações dos mercados.~ ~ ( -Art. 531 - Aos infratores das disposiço~s deste Cap.~tulQ seraolicadas as seguintes multas, elevadas ao dobro nas reincidencias:
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a) - de Cr$ 100,00 a.Cr$ 500,00 pelas transgressões dos arts.
e 528;

b) - de Cr$ ?O,OO a Cr$ 200,00 pelas transgressões dos demais
igos dêste Capitulo.

=: CAPíTULO .11 =

Das ~eiras livres
Art. 532 - A feira livre se destina ao comércio de iêne:gos ali-

tiçios, aves,i'ru~as e legumes, utensílios cUli~rios e outros ar-
gos de pequena illdustria, para abastecimento domestico e facilidade

venda direta do pequeno produtor ou sriado~aos consumidores.
Art. 533 - O serviço de fiscalizaçao sera superintendido e exe-

tado por funcionário municipal para isso designado.
Art. 534 - A feira livre funcionará em dia, hora e lugar desig-

dos pe~o Pref~ito, se~undo o ~conselhar o interesse público •.
Paragrafo unicf> - A hora f~xada para o ~ncerramento da fe~ra,os

irantes .suspenderao as vendas, procedendo a desmont~gem das '9arra-
s, balcões, táboleiros e respectivos pertences e à remoção rapida
s mercadorias, de forma a ficar o recintQ livre e-pronto para o ini-
o imediato da limpeza •

. Art. 535 - A Prefeitura fará examinar os produtos postos à venda
.t~ira, mandando retirar imediata~ente aquêles que não estiverem em
nd~çoes de ser dados ao_consumo publico. _

Art. 536 - A colocaçao das barracas, mesas, taboleiros, balcoes
pequenos veiculos nas feiras livres será feito segundo o critério
prioPidade, reàlizando-se, tanto quanto possivel, o agrupamento de

irantes, por câas sçs .siráilaresde mercadorias.
Art. 537 - Os veiculos que conduzirem mercadorias ou que sejam. ' . ,.., ,.. _st1nados a expos1çao da propr1a mercadoria transportada, serao pos-

s em ordem eAeillloca~ designado pelo fiscal da feira, de maneira a
cilitar o transito publifo. ;

. Art. 5~8 - Na colocaçao das b~rracas devera ser observado o es-
ço necessario para_passagem do publico.

Art. 539,- Os gêneros alimentícios, frutas ...~ legumes, deverâo
r exposto~ a venda em mesas, taboleiros, balcoes, caixas, cestos ou
quenos veiculos.

, Art. 540 - Para venda, na feira livre, de Carne de qualquer es-
cie, oy animai~ abatidos, devem ser observadas, no que couber, as

·sposiçoes do Titulo VII. ...
!rt. 541 - As carnes, salames, salchichas e produtos similares,

verao ser suspensos em ganchos de ferro polido ou estanhado ou co-
cados sobre mesaS ou em recipientes apropriados, observados rigo-
samente os preceitos de higiene. .

Art. 542 - Para a ~enda de peixes é obrigatória a utilização de
recipiente estanque, destinado a receoer quaisquer residuos, ob-

rvando-se ainda as normas de higiene a9onselh~veis para o c~so.
Art. 543 - O leite e produtos laticinios, a venda, deverao ser

nservados em recipientes apropriados a i}rova de pó e outras impu-
Çzas, satis~eit~s ainda as demais condiçoes de higiene.

Art. 544 - E expressamente proibida a venda de bebidas alcoóli--5, na feira livre. .
Art. 545 - Os feirantes o~ seus prepostos, são Obrigados a:
a) - acatar as determinaloes regulamentares feitas pelo fiscal

guardar decoro para com o publico, abstendo-se de apregoar suas mer-
n~in nnm· ~l~~7.ar

RL .• 11-. OJ"l •••••••••L&- __
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- As gisposiçôes dês te Titulo referem-se especialmen-
serviço funerario~quando explorado diretamente pelo Município
regime de concessao~ ~

. t. 548 - A prestaçao do serviço sera feita mediante pagamento
s constantes de tabelas aprovadas anualmente pela Prefeitura,

. se no respectivo custo.- , ...,..:U't.549 - Para expJ,oraçao do serviço runer-ar-í,o sao Lnddspenaa-
-s seguintxs condiçoes:

)- exiÊtencia de uma oficina aparelhada para o fabrico de cai-
reparaçao'de materiais e serviços correlatos;
) - manutenção em perfeito estado de funcionamento e conserva-

os veiculos des't.Lnados ao transporte de féretros, quando fôr ês-
sistema util!zado;. ~
c) - obrigaçao de fornecer gratuitamente, mediante requisiçao da
itura, p~lo menos 5~ ~a~xoes por aFo para en~errame9to g,eind~-
s} falec~dos no Mun~c~p~g. Os caixoes fornee~ªos alem desse nu-

nimo mediante requisiçao da Prefeitura, serào por esta pagos,
ada a tabela aprovada. _ ,
r};.550 ::As taxas relativas a inhumaçoes e devidas a prefei-
so poderao ser por esta arrecadad,s. ~ ,

t. 551 -_A emprêsa ou congessionario_devera estar aparelhado
ornamentaçao de salas'mortuarias, ereçao de eças e tudo mais que

. ser reclam~do para ~s solenidades fynebres.
4rt. 552 - E obrigatoria ~ desinfecçao dos coches fúnebres e
~lios, empregados_nos ve19:rios, após cada utilizaçao. ~

rt. 553 - O caixao devera ser fornecido dentro de 3 horas apos
"ido, eo veic~lo, quando utilizado, 15 minutos antes dak hora

~a para o enterro. .
Art. 554 - A empresa ou concession~rio deverá atender aos inte-

.~i 7 'os d~ar amente, das as 20 horas.
rt. 555 - 9s coches, fér~tros ou outros ~ateriais ut~lizados

rviço fugerario nao poderao ser mantidos a vista do publico nos
's ou depositos onde se guardam. ', ~ ~ ,'rt. ,556 - As demais condi~oes de Frestaçao do serviço funera-
em regime de livre concurrencia, sao aplicaveisas disposiçoes
t. 551 a 555, ambos inclusive. A§ l- - As emprêsas ou particulares, a que se refere este artigo,

er~o. sob oli1ala\lerpretext01 negar-se a atender as er;c<?mendas
• '" ~ a nl__ •...••••••I...o.óóó••••••L-_
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igo~;- nao inicia.r a venda de suas mercadorias antes· do horário,. ,ntar, nem pro~onga-Ia alem da hora do encerramento;
- mao ocupar area maior que a que lhes for concedida na dis-

ao d~ locais a que se.refere o art. 536;
- nao deslocar as suas barracas ou taboleiros para pontos di-

éS daqueles que lhes forem determinados;
- coloc~r etiquetas com os precos das mercadorias., 7 ~ ~ -aragrafo unico - Nas feiras livres so poderao ser empregados
s o~ instruroenios de pes~r ou ~edir que satisfaçam aS,condi-
Cap~tulo 11, T~tu10 V, dest€ Codigo e das leis metrologicas

t.:546 - As infrações dos dispositivos constantes dêste Capi-
é 'ao punidas com multa de Cr$ 10,00 a_Cr$ 100,00, elevadas aO
!!aS reincidências, sem prejuizo da açao policial que coub~r.

= TíTULO IX ===:
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§ 2Q - A,prestação do serviço funer~rio, a que se refere êste
-tigo, devera ser feita mediante o~pagamento de taxas fixas anual-
nte, com a nece~sária discriminaçao de classes. As tab~las," d~ que

e enviará cópia a ~refeitura, para efeito de fiscalizaçao, serao
ixadas em"luga.r/visivel_no estabelecimento. ...

Art. 65i1 - As infl'açoes aO disposto no artigo anterior serao pu-
'das com multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00 elevada ao dôbro nas rein-
idências.-




