LEI Nº 657
De 05 de Junho de 1989.

Institui o Código de Posturas da Estância Balneária de Praia Grande e dá outras providências.

DORIVALDO LORIA JÚNIOR, Prefeito da Estância Balneária de Praia Grande, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal, em sua Décima Sexta Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de maio de 1989, aprovou e Eu sanciono e promulgo- a seguinte Lei:


TÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO I º -Fica instituído a Código de Posturas da Estância Ba1neária de Praia Grande.

ARTIGO 2º -Este Código tem como finalidade às normas disciplinares da higiene pública, do bem-estar público, da localização e do funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, bem como as correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e os munícipes.

ARTIGO 3º -Ao Prefeito e aos servidores públicos municipais em gera1 compete cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Código.

ARTIGO 4º -Toda pessoa física ou jurídica, sujeita as prescrições deste Código, fica obrigada a Facilitar, por todos os meios a fiscalização municipal ou a execução de obras no desempenho de suas funções legais.


TÍTULO II
Da Higiene Pública
Disposições Gerais

ARTIGO 5º- Compete a Prefeitura zelar pela higiene pública, visando a melhoria do ambiente e da saúde e bem-estar da população, favoráveis ao seu desenvolvimento social e ao aumento da expectativa de vida.

ARTIGO 6º -Para assegurar a melhoria constante das condições de higiene, compete a Prefeitura fiscalizar ou executar:
I -a higiene dos passeios e logradouros públicos, competindo a Prefeitura fiscalizar os demais itens;
II -a higiene das habitações unifamiliares e plurifamiliares;
III -a higiene das edificações da área rural;
IV- a higiene dos sanitários;
V- a instalação e a limpeza de fossas;
VI- a higiene dos poços e fontes de abastecimento de
água domiciliar;
VII -a higiene nos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço em geral;
VIII -a higiene da alimentação pública;
IX -a higiene nos hospitais, casas de saúde, clinicas, 1aboratórios e maternidades;
X -a prevenção contra a poluição das praias, do ar, das águas e a controle de despejos industriais;
XI -a limpeza dos terrenos.

ARTIGO 7º -Em cada inspeção que forem verificadas irregularidades, a servidor público municipal do órgão competente deverá apresentar relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências à bem da higiene pública.
§ 1 º -A Prefeitura deverá tomar as providências cabíveis ao caso, quando a mesmo for de alçada do Governo Municipal.
§ 2º- Quando as providências necessárias forem de alçada de órgão estadual ou federal, a Prefeitura deverá remeter Cópia do relatório a que se refere o presente artigo as autoridades estaduais ou federais competentes.

ARTIGO 8º -Quando se tratar de infração a qualquer dispositivo deste Código, a servidor público municipal do órgão competente deverá lavrar a respectivo auto de infração que fundamentara o processo administrativo de contravenção.
§ Único- O processamento de contravenção servira de elemento elucidativo do processo executivo de cobrança de mu1ta.	

CAPÍTULO I
Da Higiene dos Passeios e Logradouros Públicos

ARTIGO 9º -É dever da população cooperar com a Prefeitura na conservação e limpeza da cidade.
§ ÚNICO -E proibido prejudicar de qualquer forma a limpeza dos passeios e logradouros públicos em geral ou perturbar a execução dos serviços de limpeza dos referidos passeios e logradouros.

ARTIGO lOº -Para preservar a higiene dos passeios e logradouros públicos é proibido:
I- fazer varredura do interior de prédios, residências, terrenos ou veicu1os para vias e praças;
II -lançar quaisquer ramagens de plantas, resíduos, detritos e objetos em geral, para passeios, terrenos particulares e logradouros públicos;
III -despejar sobre logradouros públicos as águas de lavagem ou quaisquer outras águas servidas de residências, prédios ou dos estabelecimentos em geral;
IV -despejar ou manter sobre os passeios, quaisquer materiais que possam prejudicar ou impedir a passagem de pedestres ou comprometer o asseio dos passeios e logradouros públicos;
V -queimar, mesmo que sejam nos próprios quintais, lixo ou quaisquer detritos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;
VI -aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos;
VII -conduzir através do Município doentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. salvo com as necessárias precauções de higiene e para fins de tratamento:
VIII -lançar esgoto nas redes de águas pluviais.
§ 1 º-Para que os passeios possam ser mantidos permanentemente em bom estado de limpeza e conservação, os postos de gasolina, oficinas mecânicas, garagens e estabelecimentos congêneres ficam proibidos de soltar resíduos graxosos.
§ 2º-Nos casos de infrações as prescrições do parágrafo anterior, os responsáveis ficam sujeitos a multa renovável de cinco em cinco dias, enquanto os respectivos passeios não forem devidamente conservados e limpos.

ARTIGO 11 º-A limpeza dos passeios e sarjetas fronteiriços aos estabelecimentos comerciais. prédios e residências será de responsabilidade de seus ocupantes.
§ ÚNICO - é proibido em qualquer caso varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para as bocas-de-lobo dos logradouros públicos.

ARTIGO 12º- Não existindo no logradouro rede de esgoto, as águas de lavagem ou quaisquer outras águas servidas deverão ser canalizadas pelo proprietário ou inquilino, para a fossa existente no im6vel, sendo vedada à ligação destas fossas nas redes de águas pluviais.

ARTIGO 13º-é proibido atirar detritos ou lixo de qualquer natureza nas vias e jardins públicos, bem como em terrenos públicos ou particulares.

ARTIGO 14º-Durante a execução de edificação de qualquer natureza, o construtor responsável deverá providenciar para que o leito do logradouro e o passeio, no trecho compreendido pelas obras. sejam mantidos permanentemente em perfeito estado de limpeza.
§ 1 º-Nos casos de infrações as prescrições do artigo anterior, os responsáveis pela edificação ficam sujeitos a multa, renovável de cinco em cinco dias, enquanto o leito do logradouro ou o passeio não forem devidamente conservados e limpos.
§ 2º - No caso de entupimento de galeria de águas pluviais, ocasionado por obras particulares de construção, ou de detritos conduzidos por varredura e lavagem de calçadas e quintais, a Prefeitura providenciara a limpeza da referida galeria, correndo as despesas, acrescidas de 40% (quarenta por cento), por conta do proprietário da obra.

ARTIGO 15º-Quando da carga ou descarga de veicu1os deverão ser adotadas pelo interessado todas as precauções para evitar que o asseio do logradouro não fique prejudicado.
§ ÚNICO -Imediatamente após o termino da carga ou descarga, o proprietário ou inquilino do prédio deverá providenciar a limpeza do trecho afetado, mandando recolher os detritos ao seu depósito particular de lixo.

CAPÍTULO II
Da Higiene das Habitações Unifamiliares e
Plurifamiliares

ARTIGO 16º-As residências ou os dormitórios não poderão ter comunicação direta com estabelecimentos comerciais ou industriais de qualquer natureza a não ser por intermédio de antecâmaras com abertura para o exterior .

ARTIGO 17º-Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.

ARTIGO 18º-Além da obrigatoriedade de outros requisitos higiênicos e vedado a qualquer pessoa residente ou ocupante de edifício de apartamentos:
I- introduzir nas canalizações gerais e nos poços de ventilação qualquer objeto ou volume que possa danifica-los, provocar entupimentos ou produzir incêndios;
II -Não jogar lixo senão no coletor apropriado;
III -depositar objetos nas janelas ou parapeitos dos terraços ou em qualquer parte de uso comum;
IV -manter, ainda que temporariamente, nas unidades autônomas ou partes comuns, animais e aves, abrindo-se exceção para cães de pequeno porte e aves canoras;

ARTIGO 19º-Em todo edifício de utilização coletiva e obrigatória à colocação de receptáculos para pontas de cigarros nos locais de estar e de espera nos corredores.

ARTIGO 20º- É proibida a introdução direta ou indireta de águas pluviais resultantes de drenagens nos esgotos sanitários.
§ 1 º-O regime de escoamento das águas pluviais deverá ser regular sem que ocorram ou prevejam estagnações.
§ 2º- Constitui infração ao presente artigo a simples possibilidade de utilização do sistema predial de esgotos sanitários para escoamento de águas pluviais.

ARTIGO 21 º-Nos edifícios em geral, situados nas áreas urbanas deste Município, e proibido conservar água estagnada nos pátios, áreas livres abertas ou fechadas, ou em quaisquer áreas descobertas.

ARTIGO 22º -Todo reservatório de água existente em edifício deverá ter asseguradas as seguintes condições sanitárias:
I -existir absoluta impossibilidade de acesso ao seu interior de elementos que possam poluir ou contaminar a água;
II -possuir uma tampa removível ou abertura para inspeção e limpeza peri6dica, bem como possuir dispositivos contra a entrada de insetos e pequenos animais, no reservatório;
III -Os prédios plurihabitacionais contendo mais que cinco (05) apartamentos deverão, obrigatoriamente, proceder à lavagem e higienização de suas caixas d’águas, pelo menos, a cada seis (06) meses.
§ ÚNICO -No caso de reservatório inferior, a sua localização ficara sempre condicionada as necessárias precauções enquanto a natureza e a proximidade de instalações de esgotos.

ARTIGO 23º- Não serão permitidas a abertura e manutenção de reservatórios de captação de águas pluviais nos edifícios providos de rede de abastecimento de água.

CAPÍTULO III
Da Higiene das Edificações na Área Rural.

ARTIGO 24º- Nas edificações em geral na área rural deverão ser observadas as seguintes condições de higiene:
I- fazer com que não se verifiquem,junto às mesmas, empoçamento de águas pluviais ou de águas servidas;
II -ser assegurada a necessária proteção aos poços ou fontes utilizadas para abastecimento de água domiciliar;
III -e vedada à utilização de agrotóxicos ou adubos tóxicos perto de rios ou mananciais.

ARTIGO 25º-Os estábulos, estrebarias, pocilgas, chiqueiros e currais, bem como as estrumeiras e os depósitos de lixo, deverão ser localizados a uma distância mínima de 200,00 (duzentos) mts. das habitações.

ARTIGO 26º-Os estábulos, estrebarias, pocilgas, chiqueiros e galinheiros, quaisquer que sejam suas áreas de localizações, deverão ser construídos de forma a proporcionar requisitos mínimos de higiene.
§ 1 º-No manejo dos locais referidos no presente artigo deverão ser impedidos a estagnação de líquidos e o amontoado de resíduos e dejetos, assegurando-se a necessária limpeza.
§ 2º- O animal que for considerado doente deverá imediatamente ser colocado em compartimento isolado, ate ser removido para local apropriado.
§ 3º- As águas residuais deverão ser canalizadas para local recomendável do ponto de vista sanitário.

ARTIGO 27º- é proibida a utilização de plantas reconhecidas pelos órgãos competentes como venenosas, em tapumes, cercas vivas e arborização de pátio.

CAP1TULO IV
Da Higiene dos Sanitários

ARTIGO 28º-Os sanitários não deverão ter comunicação direta com sala, refeitório, cozinha, copa, despensa e locais onde são servidas refeições ao público, sendo proibido o uso dos mesmos para fins diversos aos que se destinam.
§ ÚNICO- No caso de estabelecimentos industriais e comerciais de gêneros alimentícios, especialmente casas de carne, peixarias, abatedouro de aves, hotéis, pensões, restaurantes, padarias, churrascarias, pastelarias, pizzarias, bares-restaurantes e outras casas de pasto, não obstante seja qual for a denominação que possa ter, os sanitários deverão satisfazer as seguintes exigências para seu funcionamento :
a) serem rigorosamente isolados, de forma a evitar poluição ou contaminação dos locais de trabalho;
b) Não terem comunicação direta com os compartimentos ou locais onde se preparem, fabriquem, manipulem, vendam ou depositem gêneros alimentícios;
c) terem as janelas e demais aberturas devidamente teladas, a prova de insetos;
d) terem as portas providas de molas automáticas, que as mantenham fechadas;
e) terem os vasos sanitários sifonados;
f) Possuírem descargas automática ou manual;
g) possuírem nos lavatórios sabões ou substâncias detergentes;
h) onde houver mictório coletivo e obrigatória a utilização de água corrente ou possuir descarga automática para limpeza das coifas.

ARTIGO 29º-Os vasos sanitários destinados à utilização coletiva deverão ser providos de tampas e assentos maciços e inquebráveis que facilitem a limpeza e assegurem absoluta higiene, feitos de material adequado e inalterável a ação de ácidos e corrosivos, sendo os assentos com base totalmente lisa.
§ 1 º-Os vasos sanitários, bides e mictórios deverão ser mantidos em estado permanente de asseio e higiene.
§ 2º-E obrigatório o uso de papel higiênico.
§ 3º-E obrigatória a colocação de cestos ou recipientes para o lançamento de papeis servidos.
§ 4º-E obrigatória a utilização de toalha de papel onde houver lavatório.

ARTIGO 30º-Os sanitários deverão ser mantidos permanentemente limpos e asseados.
§ ÚNICO- O descumprimento às prescrições deste capitulo sujeita o estabelecimento a multa e em caso de extrema gravidade a interdição temporária ou a cassação da licença de funcionamento.

CAPÍTULO V
Da Higiene dos Poços e Fontes Para
Abastecimento de Água Domiciliar

ARTIGO 31 º-Na impossibilidade do suprimento de água a qualquer edifício ou estabelecimento comercial ou industrial pelo sistema de abastecimento público, o suprimento poderá ser feito por meio de poços freáticos, artesianos ou semi-artesianos segundo as condições hidro1ógicas locais e a solicitação de consumo.

ARTIGO 32º-Os poços freáticos só deverão ser adotados nos seguintes casos :
1- quando as condições do lençol freático permitirem profundidades compatíveis com os aspectos econômicos, sanitários e de segurança;
11- quando as condições do lençol freático permitirem volumes suficientes ao consumo previsto.

ARTIGO 33º-Os p0ços artesianos ou semi-artesianos somente poderão ser adotados nos casos gerais de grande consumo de água e quando as possibilidades do lençol profundo permitirem volumes suficientes de água em condições de potalidade.
§ 1 º-Os estudos e projetos relativos a perfuração de poços artesianos ou semi-artesianos deverão ser aprovados pelo órgão competente da Prefeitura.
§ 2º- A perfuração de poços artesianos e semi-artesianos deverá ser executado par empresa especializada.
§ 3º-Alem do teste dinâmico de vazão e do equipamento de elevação, este quando for o caso, os poços artesianos e semi-artesianos deverão ter a necessária proteção sanitária por meio de encamisamento e vedação adequada.
§ 4º- As fossas e os depósitos de lixo, estrumeiras e currais, chiqueiros, estábulos, estrebarias, pocilgás e galinheiros deverão ser localizados a jusante das fontes de abastecimento de água domiciliar, bem coma a uma distancia nunca inferior a 15,00 metros.

CAPÍTULO VI
Da Instalação e da Limpeza de Fossas

ARTIGO 34º-Na instalação de fossas deverão ser satisfeitos os seguintes requisitos, do ponto de vista técnico e sanitário :
I -O lugar deve ser seco, bem como, drenado e acima das águas que escorre na superfície;
II- Os solos devem ser preferentemente homogêneos, argilosos, compactos, por serem menores as probabilidades de poluição da água do subsolo;
III -A superfície do solo não deve ser contaminada e não deve haver perigo de poluição de solo;
IV -Não deve existir perigo de contaminação de águas de subsolo que possa estar em comunicação com fontes e poços nem de contaminação de água de superfície, coma as valas, sarjetas, canaletas, Córregos, riachos, lagoas e irrigação.

ARTIGO 35º-No planejamento de uma fossa deve ser dada toda atenção aos meios e evitar a proliferação de insetos.

ARTIGO 36º-As fossas deverão ser obrigatoriamente limpas uma vez dada 2 (dois) anos, no mínimo, sob pena de multa.
§ ÚNICO- Toda residência unifamiliar ou prédios de apartamentos ou comerciais onde não houver rede coletora de esgotos, deverá ser construida fossa séptica e poço de absorção sem que haja ligação para a rede de águas pluviais, devendo seguir normas técnicas, podendo somente despejar a rede interna das residências ou prédios, na sarjeta dos logradouros, no que concerne as suas redes de águas pluviais.

CAPÍTULO VII
Da Higiene da Alimentação Pública
SECÇÃO I
Disposições Preliminares

ARTIGO 37º-Compete a Prefeitura exercer com as autoridades sanitárias federais e estaduais competentes a fiscalização sobre a fabricação e o comércio de gêneros, produtos e substâncias alimentícias em geral.
§ 1 º-A fiscalização da Prefeitura compete também:
a) fiscalizar os aparelhos, utensílios e recipientes empregados no preparo, fabricação, manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, transporte, distribuição e venda de gêneros, produtos e substâncias alimentícias em geral;
b) fiscalizar os locais onde se recebem, preparam, fabricam, manipulam, beneficiam, acondicionam, depositam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, exponham a venda ou vendam gêneros, produtos ou substâncias alimentícias, bem como os veículos destinados	a sua distribuição, ao comércio e ao consumo, não comportando exceção de dia nem de hora;
c) fiscalizar os armazéns de veículos de empresas transportadoras, em que gêneros alimentícios estiverem depositados ou em transito, ainda que noturno, bem como os domicílios onde se acharem porventura ocultos.
§ 2º-Para efeito deste Código, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias ou misturas de substâncias destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos necessários a seu desenvolvimento e manutenção, incluídos, também, os aditivos e outras substâncias empregadas em tecnologia alimentar .

ARTIGO 38º-E proibido fabricar, preparar, manipular, acondicionar, conservar, armazenar, vender, expor a venda, expedir ou dar consumo, gêneros alimentícios alterados, adulterados, falsificados ou impróprios por qualquer motivo a alimentação humana nociva a saúde ou que estiverem em desacordo com as prescrições deste Código e a legislação vigente.
§ 1 º-Impróprio para o consumo será todo gênero alimentício:
a) danificado por umidade ou fermentação, rançoso, mofado ou abolorecido, de características físicas ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades;
b) que demonstrar pouco cuidado na manipulação ou acondicionamento;
c) que for alterado ou deteriorado, bem como contaminado ou infectado por parasitos;
d) for fraudado, adulterado ou falsificado;
e) que contiver substâncias tóxicas ou nocivas a saúde;
f) que for prejudicial ou imprestável a alimentação humana, por qualquer motivo.
§ 2º-Contaminado ou deteriorado será todo gênero alimentício:
a) que contiver parasitos e microorganismos patogênicos ou saprófitas capazes de transmitir doenças ao homem ou aos animais;
b) que contiver microorganismos capazes de indicar contaminação de origem fecal humana ou de produzir deterioração de substâncias alimentícias, como o enegrecimento, gosto ácido, gás sulfidrico ou gasogênicos suscetíveis de produzir o estufamento de vasilhames ou embalagens.
§ 3º-Alterado será todo gênero alimentício que tiver sofrido avaria ou deterioração ou tiver sido prejudicado em sua pureza, composição ou característica organoléptica pela ação da umidade, temperatura, microorganismo, parasitos, prolonçada ou deficiente de conservação, mau acondicionamento e prazo de validade vencido.
§ 4º- Adulterado ou falsificado será todo gênero alimentício:
a) que tiver sido misturado com substâncias que modifiquem sua qualidade, reduzam seu valor nutritivo ou provoquem sua deterioração;
b) que tiverem tirado, mesmo parcialmente, um dos elementos de sua constituição normal;
c) que contiver substâncias ou ingredientes nocivos a saúde ou substâncias conservadoras de uso proibido por este Código;
d) que tiver sido. no todo ou em parte, substituído por outro de qualidade inferior;
e) que tiver sido colorido, revestido, aromatizado ou adicionado com substâncias estranhas para efeito de ocultar qualquer fraude ou alteração ou de aparentar melhor qualidade do que a real, exceto nos casos expressamente previstos por este Código.
§ 5º-As disposições das alíneas .'a" e"b" do parágrafo anterior não compreendem os leites preparados nem outros produtos dietéticos legalmente registrados, desde que estejam rotulados com expressa declaração da natureza ou constituição.
§ 6º- Fraudado será todo gênero alimentício:
a) que tiver sido, no todo ou em parte, substituído em relação ao indicado no recipiente;
b) que na composição, peso ou medida diversificar do enunciado no env6lucro ou rótulo;

ARTIGO 39º-Nenhuma pessoa portadora de doença infecto-contagiosa ou afetado de dermatoses exsudativas ou esfoliativas poderá lidar com gêneros alimentícios.
§ 1º -Nos estabelecimentos de gêneros alimentícios nenhuma pessoa poderá ser admitida ao trabalho sem dispor previamente de carteira de saúde, expedida pela repartição sanitária competente.
§ 2º -Para ser concedida licença pela Prefeitura a vendedor ambulante de gêneros alimentícios, deverá o mesmo satisfazer a exigência do parágrafo anterior .
§ 3º- Em razão do disposto no parágrafo anterior a licença expedida pela Prefeitura e pessoal e intransferível.
§ 4º -As empresas legalmente constituídas se obrigam a apresentar por ocasião do pedido de licença o documento de que trata o parágrafo primeiro, do funcionário que ira exercer a atividade de ambulante.

ARTIGO 40º -Os gêneros alimentícios, depositados ou em transito para armazéns de empresas transportadoras, ficarão sujeitos a inspeção de autoridade municipal competente, não comportando exceção de dia nem de hora.
§ 1º- Quando parecer oportuno a autoridade municipal competente e a requisição desta, os responsáveis por empresas transportadoras serão obrigadas a fornecer, prontamente, os esclarecimentos necessários sobre as mercadorias em transito ou depositada em seus armazéns, lhe dar vista da guia de expedição ou importação, faturas, conhecimento e demais documentos relativos as mercadorias sob sua guarda, bem como facilitar a inspeção destas e colheita de amostras para analise.
§ 2º- No interesse da saúde pública, a autoridade municipal competente poderá proibir, nos locais que determinar, o ingresso e venda de gêneros alimentícios de determinadas procedências, quando justificadas plenamente os motivos.
§ 3º -As empresas ou firmas que infringirem o disposto no presente artigo e seus parágrafos serão passiveis de multa. 
SECÇÃO II
Dos Gêneros Alimentícios

ARTIGO 41º- O maior asseio e limpeza deverão ser observados na fabricação, manipulação, preparo, armazenagem, depósito, conservação, distribuição, acondicionamento, transporte e vendas de gêneros alimentícios.

ARTIGO 42º- Os gêneros alimentícios só poderão ser confeccionados com produtos permitidos e que satisfaçam as exigências deste código e as das Leis em vigor .
§ ÚNICO -É terminantemente proibida a fabricação e preparação de alimentos no mesmo local de comercialização de bebidas e aperitivos, bem como a estocagem de alimentos em geral nos mesmos refrigeradores que servem para armazenar bebidas.

ARTIGO 43º -Para serem expostos a venda os gêneros alimentícios que já tenham sofrido cocção, assadura, fervura, fritura ou que dependam desse preparo, deverão ficar protegidos contra poeira e insetos, por meio de caixas, armários, dispositivos envidraçados ou invólucros adequados, sob pena de multa, sem prejuízo do confisco dos gêneros, que a critério da autoridade municipal competente, forem considerados prejudiciais a saúde.
§ ÚNICO -Os produtos que possam ser ingeridos sem cozimento, colocados a venda a retalho, deverão ser expostos em pequenas vitrines, para isola-los de impurezas e insetos.

ARTIGO 44º -Em relação as frutas expostas a venda, deverão ser observadas as seguintes prescrições de higiene :
I -Serem colocados sobre mesas ou tabuleiros rigorosamente limpos;
II -Não serem descascadas nem ficarem expostas em fatias;
III -Não estarem deterioradas.

ARTIGO 45º -Em relação as verduras expostas a venda, deverão ser observadas as seguintes prescrições de higiene:
I- Serem frescas;
II -Estarem lavadas;
III -Não estarem deterioradas;
IV -Serem despojadas de suas aderências inúteis, quando forem de fácil decomposição.
§ ÚNICO- As verduras que tiverem de ser consumidas sem cozimento, deverão ser dispostas convenientemente em depósitos, embalagens, recipientes ou dispositivas de superfície impermeável, capazes de isolá-las de impurezas e insetos.

ARTIGO 46º-E proibida a venda de legumes, raízes e tuberculas deterioradas ou grelados.

ARTIGO 47º-O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, isenta de qualquer contaminação ou composição química que possa ou venha a afetar a saúde pública.

ARTIGO 48º-Toda a água que tenha que servir na manipulação ou preparo de gêneros alimentic1os, desde que não provenha do serviço de abastecimento público, deve ser comprovadamente pura.

ARTIGO 49º-Não será permitido o emprego de jornais ou quaisquer impressos ou papeis usados para embrulhar gêneros alimentícios, incorrendo o infrator em pena de multa.

SECÇÃO III
Do Transporte de Gêneros Alimentícios

ARTIGO 50º-Os veículos de transportes de carnes e pescados deverão ser tecnicamente adequados para esse fim.

ARTIGO 51 º-Toda carne e toda a pescada vendidas e entregues a domicílio, só poderão ser transportados em veículos ou recipientes higienicamente apropriados.

ARTIGO 52º-Os veículos ou quaisquer outros meios de transporte de gêneros alimentícias não poderá conter, nos locais onde sejam acondicionadas, materiais ou substância nocivas a saúde e deverão ser mantidos em perfeito estado de asseio e de conservação.

ARTIGO 53º-Para as casas de carnes é proibido transportar couras, chifres resíduos considerados prejudiciais ao asseio e higiene das referidos estabelecimentos.

ARTIGO 54º-Os caminhões empregados no transporte de ossos, sebos, víceras, deverão ser inteiramente fechados, ter carrocerias revestidas internamente com zinco ou metal inoxidável e seu piso e laterais pintados com pixe ou tinta isolante, e de nenhuma forma estes caminhões deverão lançar estes dejetos no território físico do município.
§ ÚNICO -O caminhão que não preencher os requisitos fixados no presente artigo, fica sujeito a apreensão e recolhimento aos depósitos da Prefeitura, sem prejuízo da multa ao infrator .

SECÇÃO IV
Dos Utensílios, Vasilhames e Outros Materiais

ARTIGO 55º-Os utensílios, vasilhames e outros materiais empregados no preparo, fabrico, manipulação, acondicionamento, armazenamento, conservação e venda de gêneros alimentícias deverão ser materiais inoculas e mantidos em perfeito estado de limpeza e conservação.

ARTIGO 56º-Os papeis ou folhas metálicas destinadas a revestir, enfeitar ou devolver produtos alimentícios não deverão conter substâncias nocivas a saúde.

ARTIGO 57º-A autoridade municipal competente poderá interditar, temporariamente ou definitivamente, a emprega ou usa de aparelhos, utensílios vasilhames e instrumentos de trabalho, bem como de instalação que não satisfaçam exigências técnicas de higiene e as referidas neste Código e as Leis em vigor .

ARTIGO 58º- É proibido o uso de produtos químicos destinados a facilitar a lavagem ou limpeza de utensílios e vasilhames empregados no preparo, manipulação, conservação e acondicionamento de produtos alimentícios, que forem julgados nocivos ou prejudiciais a saúde.

ARTIGO 59º- Os aparelhos, vasilhames, utensílios a serem empregados no preparo, manipulação, acondicionamento ou envasilhamento de gêneros alimentícios ou a serem utilizadas para fins alimentares, deverão ter registro de sua aprovação, pela repartição competente, a fim de serem colocadas a venda e usados pelo público.
SECÇÃO V
Da Embalagem e Rotulagem

ARTIGO 60º-Todo gênero alimentício exposto a venda em embalagem de qualquer natureza, deverá ser adequadamente rotulado, com a nome do produto e sua destinação, observadas as prescrições, da legislação vigente.
§ 1º -A denominação ou designação dos gêneros alimentícios deverá excluir toda possibilidade de erro ou equivoco sobre sua natureza, origem, composição e qualidade.
§ 2º- Os envoltórios, rótulos ou designações deverão mencionar em caracteres visíveis e facilmente legíveis, o nome do produto, nome do fabricante, sede da fabrica, numero do registro do mesmo, alem de outras declarações exigidas por Lei.
§ 3º- Os produtos artificiais deverão ter, obrigatoriamente a declaração de “artificial”, impressa ou gravada nos invólucros ou rótulos, caracteres visíveis e perfeitamente legíveis.
§ 4º- É vedado o emprego de declaração ou indicação que atribua aos produtos alimentícios ação terapêutica ou medicinal que façam supor terem propriedades superiores aquelas que naturalmente possuam.

ARTIGO 61º- Os que designarem ou rotularem produtos alimentícios em desacordo com as prescrições legais, incidirão em pena de multa, alem da apreensão do produto, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis no caso.
SECÇÃO VI
Dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais
de Gêneros Alimentícios

ARTIGO 62º -Nos edifícios de estabelecimento comerciais e industriais de gêneros alimentícios, alem das prescrições contidas nas Leis de Edificações deste Município, que lhe são aplicáveis, deverão ser observadas ainda as seguintes :
I- Terem torneiras e ralos dispostos de modo a facilitar a lavagem da parte industrial ou comercial, conforme o caso;
II -Serem os ralos na proporção de um para cada 100 (cem) metros quadrados de piso ou fração, alem de providos de aparelhos para reter as matérias só1idas, retirando-se estas diariamente;
III -Terem vestiários para empregados de ambos os sexos, não podendo os vestiários comunicar-se diretamente com os locais em que se preparem, fabriquem ou manipulem ou depositem gêneros alimentícios;
IV -Terem lavatórios com água corrente na proporção adequada ao numero de pessoas que os possam utilizar, tantos os que nele trabalhem, bem como os fregueses, estes quando for o caso;
V -Terem bebedouro com água filtrada.
§ 1º- Nos estabelecimentos industriais e comerciais de gêneros alimentícios, inclusive casas de came, peixarias, avícolas, restaurantes, padarias e confeitarias, churrascarias, pizzarias e outras casas de pasto, não obstante a denominação que possam ter, as aberturas para o exterior deverão ser obrigatoriamente teladas, afim e protegê-los contra insetos, observadas as disposições da legalidade estadual e federal em vigor.
§ 2º -Os balcões e armários deverão repousar diretamente no uso, sobre base de concreto, a fim de evitar penetração de poeira e esconderijo de insetos e pequenos animais.
§ 3º -Os balcões deverão ser revestidos de aço inoxidável, fórmica, mármore ou granito.
§ 4º- No estabelecimento onde existir chaminé, a autoridade municipal competente poderá determinar a qualquer tempo, que nela sejam feitas modificações necessárias a correção de inconvenientes ou defeitos porventura existentes.
§ 5º -Nos estabelecimentos ou locais onde se vendem gêneros alimentícios para consumo imediato deverão existir, obrigatoriamente a vista do público, recipientes adequados para lançamento e coleta de resíduos, detritos, cascas e papeis, provenientes dos gêneros consumidos no local.

ARTIGO 63º -As fábricas de sorvetes em geral, deverão possuir aparelhamento mecânico técnico e higienicamente adequado para a embalagem de seus produtos, conforme as prescrições legais.
§ 1º -A água no fabrico ou preparo de sorvetes, deverá ser obrigatoriamente filtrada, mesmo que provenha do serviço de abastecimento público.
§ 2º- Nos estabelecimentos ou locais em que se fabriquem, preparem ou beneficiem, acondicionem distribuem ou vendem gêneros alimentícios de qualquer natureza e proibido depositar ou vender substâncias nocivas a saúde pública ou que sirvam para falsificação destes gêneros.
§ 3º -Além da apreensão das substâncias a que se refere o presente artigo, os infratores serão passiveis de multa sem prejuízos de outras penalidades e da ação criminal cabível no caso.

ARTIGO 64º- Nos estabelecimentos onde se fabriquem, preparem, vendam ou depositem gêneros alimentícios, deverão existir depósitos metálicos especiais, dotados de tampos de feixo hermético, para coleta de resíduos, sob pena de multa.

ARTIGO 65º -Nos estabelecimentos comerciais e industriais de gêneros alimentícios é proibido explorar qualquer outro ramo de comércio ou industria estranho a estes gêneros.
§ ÚNICO -Nos estabelecimentos de que trata o presente artigo, poderão, excepcionalmente e a juízo da autoridade municipal competente, ser depositados ou vendidos produtos que, por sua natureza, ou relação com gêneros alimentícios possam ser tolerados.

ARTIGO 66º- Nos estabelecimentos e locais onde se manipulem, beneficiem, preparem ou fabriquem gêneros alimentícios é proibido, sob pena de multa:
I- Fumar;
II -Varrer a seco;
III -Permitir atividade diversa daquela que se destina o estabelecimento;
IV -A permanência de quaisquer animais vivos.

ARTIGO 67º -Nos estabelecimentos industriais e comerciais de gêneros alimentícios, só poderão existir residências ou dormitórios quando o prédio dispuser de aposentos especiais para este fim, adequadamente separados da parte industrial ou comercial.
§ ÚNICO- Nos casos a que se refere o presente artigo, os compartimentos de habitação não poderão ter comunicação direta com as dependências ou locais destinados a manipulação, preparo ou fabrico, depósitos ou venda de gêneros alimentícios.

ARTIGO 68º -Os estabelecimentos industriais e comerciais de gêneros alimentícios deverão, obrigatoriamente, ser mantidos em rigoroso estado de asseio e higiene.
§ 1º -Os estabelecimentos referidos no presente artigo deverão ser periodicamente dedetizados, devendo constar na garantia o prazo de validade.
§ 2º -Sempre que se tornar necessário, a juízo da fiscalização municipal, os estabelecimentos de que trata o presente artigo deverão ser, obrigatoriamente, pintados e reformados, sob pena de terem suas atividades suspensas.

ARTIGO 69º- Os empregados e operários de estabelecimentos de gêneros alimentícios serão obrigados, sob pena de multa:
I- A apresentar anualmente a respectiva carteira de saúde a repartição municipal competente para necessária revisão e revalidação do alvará.
II -A usar vestuários adequados a natureza do serviço durante o período de trabalho, especialmente, cobertura para a cabeça.
III -A manter o mais rigoroso asseio pessoal.
IV -Facilitar a fiscalização das repartições competentes.
§ ÚNICO -O estabelecimento que for mais de 02 (duas) vezes punido por falta de asseio ou por infração a qualquer dos demais itens do presente artigo, terão suas atividades suspensas ou paralisadas até a efetivo cumprimento do disposto neste artigo.

SECÇÃO VII
Dos Supermercados

ARTIGO 70º- Os supermercados deverão ser destinados especialmente a venda a varejo de gêneros alimentícios e, subsidiariamente a venda de objetos de uso domestico de qualquer natureza, sob o sistema de auto-serviço, observadas as prescrições deste Código que lhes forem cabíveis.
§ 1º -O sistema de venda, nos supermercados, deverá proporcionar ao comprador a identificação, escolha e coleta de mercadorias sem auxilio de empregados.
§ 2º  -Todo comprador deverá ter ao seu dispor, a entrada do supermercado, recipiente próprio do referido estabelecimento, destinado a coleta de mercadorias, sendo estas pagás a saída.
§ 3º  -A operação nos supermercados deverá ser feita através de balcões e prateleiras.
§ 4º  -Excepcionalmente, a operação nos supermercados poderá ser permitido através de lojas complementares.
§ 5º  -Nos supermercados, os produtos alimentícios expostos a venda deverão estar , obrigatoriamente, acondicionados em recipientes ou envó1ucros adequados.
§ 6º  -É proibido fumar, nos supermercados, nas áreas de uso público.
§ 7º  -Os proprietários de supermercados são responsáveis pela observância de proibição do parágrafo anterior e deverão manter placas informativas dessa proibição em locais visíveis ao público.

ARTIGO 71 º  -Nos supermercados e permitido o preparo ou o fabrico de produtos alimentícios de qualquer natureza e a existência de açougues e peixarias, quando a manipulação se enquadrar nas exigências estipuladas por esta Lei, para o ramo pretendido, obedecendo a planta física e instalações aos padrões do referido ramo.

SECÇÃO VIII
Das Casas de Carnes, das Peixarias e dos Abatedouros
de Aves

ARTIGO 72º  -As casas de carnes, peixarias e abatedouros de aves, alem das prescrições editadas na Lei sobre edificações deste Município, que lhes são aplicáveis, deverão atender os seguintes requisitos de higiene :
I -Permanecerem sempre em estado de asseio absoluto;
II- Serem dotados de raIos, bem como, da necessária declividade no uso, que possibilitam lavagem constante;
III -Conservarem os ralos em condições de higiene, devendo ser diariamente desinfetados;
IV- Serem dotados de pias e torneiras apropriadas e em quantidades suficientes;
V -Terem balcões em aço inoxidável, ou f6rmica ou material equivalente, bem como revestidos na parte inferior com material impermeável, liso e resistente, além de cor clara;
VI -Terem câmaras frigoríficas ou refrigeradoras, com capacidade proporcional ás suas necessidades;
VII -Não terem fogão ou fogareiro ou aparelhos congêneros;
VIII -Terem luz elétrica f1uorescente, incolor, tanto nas dependências como nos balcões ou vitrinas do estabelecimento.
IX -Os feirantes e análogos deverão fazer a limpeza do local de trabalho retirando os detritos, acondicionando devidamente em sacos plásticos para posterior coleta. Restos de cames ou peixes não deverão ser jogados em valas, sarjetas ou logradouros públicos, sob pena da multa cominada no presente artigo.
§ 1 º  -As casas de cames, peixarias ou abatedouros de aves e ou avícolas deverão ter calhas providas de ralos ao longo de todas as soleiras, de forma que as águas não possam correr para os passeios.
§ 2º  -Na conservação de cames, pescados e aves e vedado utilizar câmara de expansão direta em que o gás empregado seja anídrico sulfuroso.
§ 3º  -Os proprietários de casas de cames, peixarias e abatedouros de aves, bem como seus empregados são obrigados:
a) usar sempre, quando em serviço, aventais e gorros brancos, em completo estado de asseio e de higiene;
b) a cuidar para que nestes estabelecimentos não entrem pessoas portadoras de moléstias contagiosas ou repugnantes, conforme prescrevem as leis vigentes.

ARTIGO 73º  -Nas casas de carnes e proibido: 
I -quaisquer objetos de madeira que não tenham função especifica na manipulação de carnes;
II -entrar carnes que não sejam provenientes de frigoríficos regularmente inspecionados pelo órgão federal;
III -guardar na sala de talhos objetos que lhe são estranhos;
IV -manter carnes previamente moídas.
§ ÚNICO- Os sebos e outros resíduos de aproveitamento industrial, deverão ser, obrigatoriamente, mantidos em recipientes e tanques, bem como, removidos diretamente, pelos interessados.

ARTIGO 74º- Nas peixarias e proibido:
I -existir qualquer objeto de madeira que não tenha função especifica na manipulação de pescados;
II -preparar ou fabricar conservas de peixes mesmos nas suas dependências.
§ lº- Para a limpeza e escamagem de peixes, deverão existir, obrigatoriamente, locais apropriados, bem como, recipientes para recolher os detritos, não podendo estes, de forma alguma, e sob quaisquer pretextos, ser jogados ao chão ou permanecer sobre as mesas.
§ 2º- Lançar detritos de peixes em logradouros públicos, valas ou sarjetas.

ARTIGO 75º-Nas casas de abate de aves é proibido:
I -existir qualquer objeto de madeira que não tenha função especifica na manipulação das aves abatidas;
II -preparar ou manipular produtos alimentícios para qualquer fim, mesmo em suas dependências;
III -para limpeza e abate de aves, deverão existir obrigatoriamente, locais apropriados bem como recipientes para recolher os detritos, não podendo estes, de forma alguma, ser jogados ao chão ou permanecer sobre as mesas.

SECÇÃO IX
Da Higiene dos Hotéis, Pensões e Motéis

ARTIGO 76º-Os hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneros, deverão observar as seguintes prescrições de higiene :
I -lavarem louças e talheres em água corrente, não sendo permitido sob qualquer hipótese ou pretexto, a lavagem em baldes, tonéis ou vasilhames;
II -assegurarem que a higienização das louças e talheres seja feita com água fervente;
III -preservarem o uso individual dos guardanapos e das toalhas;
IV -guardarem as louças e os talheres em armário com portas e suficientemente ventilados, não podendo ficar expostos a poeira e insetos;
V -guardarem as roupas servidas em depósitos apropriados;
VI -conservarem as cozinhas, copas, dispensas devidamente asseadas e em condições higiênicas;
VII -manterem os banheiros e pias permanentemente limpos.
VIII -observar outras disposições cabíveis deste Código.
§ ÚNICO -Os estabelecimentos a que se refere o presente artigo são obrigados a manter seus empregados ou garçons limpos, convenientemente trajados, de preferência uniformizados.

ARTIGO 77º-Nos hotéis, pensões e motéis, é obrigatória a desinfecção das roupas de cama, toalhas, colchões, travesseiros e cobertores.

ARTIGO 78º-Os hotéis, pensões e motéis serão obrigados a proceder a dedetização de suas dependências, a cada 6 (seis) meses, e, deverão colocar em lugar visível do público o correspondente certificado expedido por empresa especializada ou pela Prefeitura, dando conta da realização dos serviços.

CAPITULO VIII
Da Higiene nos Estabelecimentos Comerciais,
Industriais e Prestadores de Serviços em Geral

ARTIGO 79º-Para ser concedida licença de funcionamento pela Prefeitura, o edifício e as instalações de qualquer estabelecimento comercial e industrial deverão ser previamente vistoriado pelo órgão competente da Prefeitura a respeito das condições de higiene e saúde.
§ ÚNICO -Para observância no disposto no presente artigo;.poderá o órgão competente da Prefeitura exigir modificações, instalações ou aparelhos que se fizerem necessários em qualquer local de trabalho.

ARTIGO 80º-A fiscalização da Prefeitura deverá ter maior vigilância no que se refere aos estabelecimentos industriais cujo funcionamento possa tornar-se nocivo ou incomodo a vizinhança pela produção de odores, gazes, vapores, fumaça, poeira e barulho.
§ 1 º-A construção ou a instalação de estabelecimento industriais a que se refere o presente artigo só será permitida se os mesmos forem convenientemente isolados e afastados das residências vizinhas, bem como dotados de meios, aparelhos e instalações técnicamente adequados.
§ 2º-No caso de estabelecimento de trabalho já instalado que porventura ofereça ou venha a oferecer perigo a saúde ou acarrete ou venha a acarretar incômodos aos vizinhos, os proprietários serão obrigados a executar os melhoramentos que se fizerem necessários a remoção daqueles inconvenientes.
§ 3º-O estabelecimento de trabalho que não for sanável deverá ter cassada a sua licença de funcionamento, sendo obrigatória a sua remoção ou o seu fechamento.

ARTIGO 81 -Em todo local de trabalho deverá haver iluminação suficiente, observados os dispositivos da legislação federal sobre higiene de trabalho e as prescrições normalizadas pela ABNT .

ARTIGO 82º-As janelas, clarabóias ou coberturas iluminantes, horizontais ou em dente-de-serra, deverão ser dispostas de maneira a não permitir que o sol incida diretamente sobre o local de trabalho.
§ ÚNICO- Quando necessário, deverão ser utilizados recursos técnicos para evitar a insolação excessiva, como venezianas, toldos e cortinas.

ARTIGO 83º-Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural que proporcionem ambiente de conforto técnico compatível com a natureza da atividade.
§ ÚNICO- Quando a ventilação natural não preencher as condições exigidas no presente artigo será obrigatória a ventilação artificial, realizada por meio de ventiladores, exaustores e de outros recursos técnicos.

ARTIGO 84º-Nos locais de trabalho em geral deverão ser asseguradas aos empregados condições suficientes de higiene e conforto para a ocasião de suas refeições, inclusive de seus lanches, com obrigatoriedade de refeitórios, obedecida a legislação vigente.

ARTIGO 85º-Em todos os locais de trabalho deverão ser fornecidos aos empregados, obrigatoriamente, facilidades para a obtenção de água potável em condições higiênicas.

ARTIGO 86º-Em todos os estabelecimentos industriais e comerciais em que as atividades exijam troca de roupa ou em que seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, deverão existir locais apropriados para vestiários, dotados de armários individuais para ambos os sexos, para a guarda de roupas.

ARTIGO 87º-Nos estabelecimentos comerciais e industriais e obrigatória a existência de lavatórios, situados em locais adequados, a fim de facilitar aos empregados a lavagem de mãos no inicio e no fim do trabalho, a saída dos sanitários e antes das refeições.

ARTIGO 88º-As paredes dos estabelecimentos comerciais deverão ser revestidos de azulejos ou equivalente ate a altura de 2,00 (dois) metros e mantidos em estado de limpeza.
§ ÚNICO -É proibido colar ou colocar cartazes de qualquer espécie em fachadas de estabelecimentos comerciais, residenciais ou logradouros públicos.

ARTIGO 89º-Os pisos dos estabelecimentos comerciais e industriais deverão ser impermeabilizados contra a umidade.

ARTIGO 90º-As coberturas dos locais de trabalho deverão assegurar impermeabilização contra as chuvas e proteção contra a insolação excessiva.

ARTIGO 91 º-Nos salões de barbeiros e cabeleireiros, todos os utensílios utilizados ou empregados no corte e penteado de cabelos e no corte de barba deverão ser esterelizados antes de cada aplicação, sendo obrigatório o uso de toalhas e golas individuais.
§ ÚNICO- Durante o trabalho os oficiais ou empregados deverão usar blusas brancas apropriadas e rigorosamente limpas.

ARTIGO 92º-As farmácias e drogarias deverão satisfazer as seguintes exigências:
I - terem as paredes em cores claras;		
II -terem os pisos dotados de ralos com a necessária declividade.
III -acondicionar devidamente os materiais descartáveis ou contagiosos para a devida coleta especifica da Prefeitura.
§ ÚNICO- Os laboratórios de farmácias ou drogarias ou de analises, deverão preencher os seguintes requisitos:
a) terem pisos nas cores claras, resistentes e não absorvente de gorduras, inatacáveis pelos ácidos, dotados de ralos com a necessária declividade;
b) terem as paredes azulejadas e de cor branca ate a altura mínima de 2,00 ( dois) metros, sendo o restante das paredes pintadas em cores claras;
c) terem filtros e pias com água corrente;
d) terem bancas apropriadas para o preparo de drogas e ou analise de material coletado dos pacientes, as quais serão obrigatoriamente revestidas de material adequado, de fácil limpeza e resistente a ácidos.

ARTIGO 93º- Quando perigoso a saúde os materiais, substâncias e produtos empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho deverão conter , na etiqueta, sua composição, recomendação de socorro imediato em caso de acidente, bem como o símbolo de perigo correspondente, observada a padronização nacional ou internacional.
§ ÚNICO- Os responsáveis pelos estabelecimentos que utilizam substâncias nocivas deverão afixar, obrigatoriamente nos locais onde se fizer necessário, avisos ou cartazes, alertando os empregados sobre os perigos na manipulação daquelas substâncias.

ARTIGO 94º- Nas operações que produzam aerodispersóidos tóxicos, irritantes, alergênicos ou incômodos, deverão ser tomadas medidas capazes de impedir a sua absorção pelo organismo, seja por processos gerais ou seja por dispositivos de proteção individual.

CAPÍTULO IX
Da Higiene nos Hospitais, Casas de Saúde,
Maternidade, Clinicas e Laboratórios

ARTIGO 95º- Nos hospitais, casas de saúde, maternidades, clínicas e laboratórios, são obrigatórios as seguintes prescrições de higiene:
I -existência de uma lavanderia com instalações completas de desinfecção;
II -existência de locais apropriados para roupas e materiais servidos;
III -esterilização de materiais, louçãs, talheres e utensílios diversos de uso coletivo;
IV -local próprio e isolado para pacientes portadores de moléstias infecto-contagiosas.
V -local próprio para tratamento prévio e descontaminação de todo e qualquer material utilizado.

CAPÍTULO X
Da Higiene dos Estabelecimentos Educacionais

ARTIGO 96º -Todo e qualquer estabelecimento educacional e obrigado a ser mantido em completo estado de asseio e limpeza absoluta.

CAPÍTULO XI
Da Prevenção Contra a poluição das Praias,
Do Ar, Das Águas e o Controle de Despejos
Industriais
SECÇÃO
Do Uso das Praias

ARTIGO 97º -Compete à Prefeitura, mediante fiscalização, por parte de seus órgãos competentes, zelar para que o público use adequadamente as praias, assegurando o máximo de asseio e limpeza.

ARTIGO 98º -Nas praias e proibido:
I- Usar bóias ou câmaras pneumáticas; sendo que a fiscalização procedera a apreensão desse tipo de material, sempre que forem encontrados em poder de banhistas transitando pelas praias;
II -instalar circos e parques de diversões;
III -lançar detritos ou lixo de qualquer natureza ;
IV -instalar barracas de ambulantes;
V -jogar futebol, voleibol, basquetebol, tênis, bocha no período anterior as 16 (dezesseis) horas, exceto com autorização expressa da Prefeitura.
VI- cozinhar, assar, fritar ou manipular qualquer tipo de alimento;
VII -transitar com animais;
VIII -instalar qualquer dispositivo fixo para abrigo ou para qualquer outra finalidade ;
IX -a colocação de aparelhos sonoros ou dispositivos para a pratica de qualquer atividade comercial.
X -circulação de veículos motorizados.

ARTIGO 99º -Nas praias e nas avenidas que margeiam é proibido :
I- O comércio ambulantes de flores,frutas, legumes, ostras, mariscos, refeições e outras do gênero, cujos resíduos possam prejudicar a limpeza daqueles locais de uso público.
II -A instalação de circos e parques de diversão.

ARTIGO 100º - É permitido nas praias o comércio ambulante em pequena escala com carrinhos de sorvetes, refrigerantes, doces, produtos artesanais típicos, observadas as restrições desta Lei.

ARTIGO 101º -As permissões discriminadas no artigo anterior, são extensivas aos locais utilizados nos festejos oficiais da Prefeitura.

ARTIGO 102º -Nos casos a que se referem o presente artigo e o anterior, os ambulantes poderão fazer uso de carrinhos desde que dimensionados pela Prefeitura, nos padrões exigidos.

ARTIGO 103º -Para que as praias possam ser mantidas nas melhores condições de utilização pelo público, os ambulantes que forem autuados atirando resíduos de produtos comercializados nas praias, terão seus objetos e carrinhos apreendidos e sumariamente cassada a licença, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente.

ARTIGO 104º - É proibido o transporte e utilização de copos de vidros e garrafas na faixa da areia da praia.

SECÇÃO II
Da Prevenção Contra a Poluição do Ar e de
Águas

ARTIGO 105º -Compete a Prefeitura controlar a poluição do ar e de águas.

ARTIGO 106º -No controle da poluição do ar a Prefeitura tomara as seguintes medidas:
I- Deverá cadastrar todas as industrias que possam ser eventuais fontes de poluição atmosférica;
II -recomendar e fiscalizar com colaboração de órgãos especializados do governo, os limites de to1erancia dos poluentes atmosféricos, nos ambientes exteriores e interiores.

ARTIGO 107º- Os gases, fumaças, vapores, poeiras e detritos provenientes de atividades industriais ou incômodos ou nocivos a saúde deverão ser removidos dos locais de trabalho por meios e processos técnicos especializados, sob pena de cassação do alvará de funcionamento e 1ocalização do agente po1uente.
§ ÚNICO -Quando nocivos ou incômodos a vizinhança, não será permitido o lançamento na atmosfera de gases, fumaças, vapores, poeiras e detritos a que se refere o artigo anterior, sem que seja submetido previamente a tratamento técnicamente recomendados por empresas especializadas ou órgãos estaduais destinados a essas finalidades.

ARTIGO 108º- No contro1e da poluição de águas a Prefeitura promovera a coleta de amostras de águas destinadas ao seu controle físico, químico, bacterio1ógico e biológico, submetendo-as ao controle e analise da CETESB, INSTITUTO ADOLPHO LUTZ, SABESP, etc.

SECÇÃO III
Da Prevenção e do Controle de Despejos
Industriais

ARTIGO 109º -No controle dos despejos industriais, a Prefeitura promovera as seguintes medidas:
I -Cadastramento de todas as atividades industriais e comerciais cujos despejos devam ser controlados;
II -realizarem inspeção local nas industrias e comércio, no que concerne aos despejos;
III -indicar os limites de tolerância para a qualidade dos despejos industriais a serem admitidos na rede pública de esgotos ou nos cursos de águas.

ARTIGO 110º- Os responsáveis pelos estabelecimentos industriais e comerciais deverão dar aos resíduos, tratamento e destino que os tornem in6cuos aos empregados e a coletividade.
§ 1 º-Os resíduos industriais sólidos deverão ser submetidos a tratamento antes de incinerados, enterrados ou removidos.
§ 2º- O lançamento de resíduos industriais líquidos ou dejetos nos cursos de águas depende de autorização da autoridade sanitária competente.
§ 3º- Não poderão ser jogados no território deste Município, quaisquer materiais originários de industrias, tais como agrotóxicos, nucleares, químicos e assemelhados.

TÍTULO III
Da Proibição e da Captura de Animais
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

ARTIGO 111º - É proibido a permanência de animais na orla da praia e nos logradouros públicos.

ARTIGO 112º -Os animais encontrados soltos na orla da praia, nas vias e demais logradouros públicos deste Município, serão imediatamente apreendidos e recolhidos aos depósitos da Prefeitura.
§ ÚNICO -Compete a Prefeitura o recolhimento de animal morto, cobrando-se as despesas do proprietário do animal.

ARTIGO 113º -Feita a apreensão de qualquer animal, se conhecido o seu proprietário será notificado pessoalmente com o prazo de 3 (três) dias para efetuar a sua retirada.
§ 1 º-Se, desconhecido o proprietário do animal, será notificado através de edital, publicado pela imprensa, com prazo de 5 (cinco) dias para efetuar a sua retirada.
§ 2º -O proprietário do animal apreendido só poderá retira-lo do depósito da Prefeitura, após pagar a multa devida, as despesas de transporte, alimentação do animal, as do edital, se houver, e diária de permanência.
I -Para a retirada acima apontada, alem dos pagamentos enumerados, deverá apresentar o proprietário atestado de vacina, e a marca do animal de grande parte, para o registro junto a Prefeitura.

ARTIGO 114º- O animal apreendido que não for retirado dentro do prazo previsto no artigo anterior, devera ter o seguinte destino:
I -quando se tratar de aves, suinos, caprinos ou ovinos, bovinos, deverá ser distribuido entre as casas de caridade do Município, a critério da autoridade competente;
II -quando se tratar de animais de raça, bovinos ou eqüinos, caprinos ou suínos, deverá ser vendido em leilão público.

ARTIGO 115º- É proibido manter confinado em terrenos particulares, localizados nas áreas urbanas e de expansão urbana deste Município, bovinos, suínos, caprinos e ovinos, destinados a engorda e ao abate.
§ ÚNICO- É proibido ainda, praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal, golpear, ferir, mutilar, voluntariamente, de acordo com o que estabelece medidas de proteção aos animais, sendo que tais atos deverão ser assistidos pela Associação de Amparo aos Animais.

ARTIGO 116º- É proibido criar abelhas em locais de maior concentração urbana e de expansão urbana.

ARTIGO 117º -No território deste Município, os proprietários de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, são obrigados a ter cercas capazes de manter os animais confinados, para que não vagueiem pelas ruas e estradas.
§ ÚNICO -Os proprietários de animais que infringirem as prescrições deste artigo, ficarão sujeitos as penalidades previstas nesta Lei.

ARTIGO 118º -Ficam proibidos os espetáculos de feras e quaisquer animais considerados perigosos, sem as necessárias precauções para garantir a segurança dos expectadores,

TITULO IV
Das Diversões Públicas
CAPÍTULO I

ARTIGO 119º-Para a realização de divertimentos e festejos, nos logradouros públicos ou em recintos fechados de livre acesso ao público, será obrigatória a licença previa da Prefeitura.
§ 1º-As exigências do presente artigo são extensivas aos bailes, espetáculos, circos, parques de diversões, casas e locais de diversões públicas, eletrônicas ou sonoras, teatro, auditórios e clubes noturnos.
§ 2º-Excetuam-se das prescrições do presente artigo as reuniões de qualquer natureza sem convites ou entradas pagas, realizadas por clubes ou entidades profissionais ou beneficentes. em suas sedes, bem como as realizadas em residências.

CAPÍTULO II
Do Funcionamento

ARTIGO 120º-O funcionamento de casas e locais de diversões públicas depende de vistoria e licença previa da Prefeitura.
§ ÚNICO- Incluem-se nas exigências do presente artigo, os seguintes:
I -Salões de bailes e festas;
II -Auditórios;
III -Salão de feiras e conferencias;
IV -Teatro e cinema;
V- Circos e parques de diversões;
VI- Campos de esportes e piscinas;
VII -Ringues;
VIII -Clubes ou casas de diversões noturnas;
IX -Quermesses;
X- Casas de diversões eletrônicas ou sonoras;
XI- Casas com musica ao vivo;
XII -Quadras de batuque ;
XIII -Quaisquer outros locais de divertimentos públicos.

ARTIGO 121 º-Para efeito da concessão da licença. deverá ser feito requerimento ao órgão competente da Prefeitura.
§ 1 º-O requerimento deverá ser instruido com a prova de terem sido satisfeitos as exigências relativas a construção, quando for o caso, segurança, higiene e comodidade do público.
§ 2º-Nenhuma licença de funcionamento de qualquer espécie de divertimento público, em ambiente fechado ou ao ar livre, poderá ser concedida antes de satisfeitas as seguintes exigências:
I -Prova da constituição Juridica da empresa devidamente registrada na Junta do Comércio;
II -Apresentação do laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional legalmente habilitado e cadastrado na Prefeitura deste Município, quanto as condições de segurança. higiene, comodidade e conforto, bem como do funcionamento normal dos aparelhos e motores, se for o caso;
III -Previa inspeção e vistoria do local e dos aparelhos e motores por engenheiro do órgão competente da Prefeitura;
IV -Prova de quitação dos tributos municipais. quando se tratar de atividade de caráter provisório.
§ 3º- No caso de atividade de caráter provisório, o alvará de funcionamento será expedido a titulo precário e valera somente para o período nele determinado.
§ 4º-No caso de atividade de caráter permanente, o alvará de funcionamento será renovado na forma fixada para estabelecimentos comerciais em geral.
§ 5º-Do alvará de funcionamento constara o seguinte:
I -O nome da pessoa ou instituição responsável, seja proprietário ou seja promotor;
II -fim a que se destina;
III -local de funcionamento;
IV -lotação máxima fixada;
V- data de sua expedição e prazo de vigência;
VI -nome e assinatura da ,autoridade municipal que examinou e deferiu o processo administrativo.

ARTIGO 122º-Em toda casa de diversão ou sala de espetáculos, deverão ser reservados lugares destinados a autoridades judiciárias, policiais e municipais, encarregadas da fiscalização.

ARTIGO 123º-As condições mínimas de segurança, higiene e comodidade ao público deverão ser, periódica e obrigatoriamente inspecionadas pelos órgãos competentes da Prefeitura, que determinarão a execução de obras ou serviços complementares, se julgados necessários.
§ 1 º-De conformidade com o resultado da inspeção, a órgão competente da Prefeitura, poderá exigir:
a) a apresentação do laudo de vistoria técnica sabre a segurança e estabilidade do prédio e das respectivas instalações, assinados por dois profissionais legalmente habi1itados;
b) a rea1ização de obras ou de outras providências consideradas necessárias.
§ 2º-A falta de cumprimento das prescrições do presente artigo, sujeitara a suspensão da 1icença de funcionamento para a local por 30 (trinta) dias e na reincidência elevados para 90 (noventa) dias.
§ 3º-A 1icença de funcionamento de casas e locais de diversões pub1icas poderá ser cassada e o local interditado enquanto não for sanadas as fa1has apontadas em vistorias.

CAPÍTULO III
Dos Cinemas, Teatros e Auditórios

ARTIGO 124º-Nos cinemas, teatros e auditórios, inclusive nos estabelecimentos destinados a outros espetáculos púb1icos, em ambiente fechado, deverão ser atendidas as seguintes exigências :
I -Manterem as salas ou locais de espetáculos, rigorosamente asseados e com ventilação natural e artificial;
II -assegurarem rigoroso asseio nos mictórios e vasos sanitários, lavando-os e desinfetando-os diariamente;
III -rea1izarem aspersão de emulsão aquoso a 5% (cinco par cento) de DDT, nas sa1as de espetáculos, no recinto dos artistas, nos corredores, nas salas, poltronas, pisos, tapetes, estendendo-a por onde for necessária para desinfecção, quinzenalmente;
IV -A aspersão quinzenal será feita, obrigatoriamente, na presença de funcionário especialmente designado para esse fim.

ARTIGO 125º-Nos cinemas, teatros e auditórios e demais casas deverão ser ainda observados as seguintes requisitos, além das prescrições contidas na Lei Municipal de Edificações.
I -Ser proibido fumar na sala de espetáculo, mesmo durante as intervalos;
II -terem bebedouro automático de águas filtrada;
III -terem as portas de saída encimadas com a pa1avra "SAÍDA", em cor vermelha legível a distancia, luminosa quando se apagarem as luzes da sala de espetáculos;
IV- terem as portas de saída com as folhas abrindo para fora, no sentido de escoamento das salas;
V- terem portas de saída de emergência;
VI -Não e permitida transição, busca de iluminação nos intervalos e no fim dos espetáculos, devendo haver gradações intermediarias de iluminamento para acomodação visual ;
VII -deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para combate a incêndio, nos termos em que for exigido pelo corpo de bombeiros.

Capitulo IV
Das Casas Noturnas e Clube de Diversões

ARTIGO 126º-Na loca1ização de clubes ou casas noturnas e de outros estabelecimentos de diversões pub1icas, a Prefeitura deverá ter sempre em vista, o sossego e o decoro público.

ARTIGO 127º-As casas noturnas e clubes de diversão e outros estabelecimentos de diversões, deverão ser obrigatoriamente loca1izados e instalados de maneira que a vizinhança fique defendida de ruídos ou incômodo de qualquer natureza.

ARTIGO 128º-E proibido instalar clubes noturnos de diversão ou casas do gênero que produzam ruídos, em prédios onde existam residências.
§ 1 º-Todos os clubes ou casas noturnas em funcionamento, nas condições do artigo anterior, terão a prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem as exigências desta Lei, sob pena de terem seus alvarás de funcionamento cassados.
§2º- Qualquer estabelecimento mencionado no presente artigo terá sua licença de funcionamento cassada pela Prefeitura, quando se tornar nocivo ao decoro, ao sossego e a ordem pública.

CAPÍTULO V
Dos Salões de Bailes

ARTIGO 129º-Nos salões de bailes são obrigatórios o cumprimento, no que lhes forem aplicáveis, das exigências estabelecidas neste Código para cinemas, auditórios e casas de clubes noturnos, quanto as condições de localização, funcionamento, segurança, higiene, comodidade e conforto.

CAPÍTULO VI
Dos Circos e Parques de Diversões

.ARTIGO 130º-Na localização e instalação de circos de pano e parques de diversões, deverão ser observadas as seguintes exigências :
I- Serem instalados exclusivamente em terrenos adequados, ficando proibido a instalação na orla da praia e nos logradouros públicos;
ll- ficarem isolados de qualquer edificação, pelo espaço mínimo de 5,00 (cinco) metros;
III -ficarem a uma distancia de 500 (quinhentos) metros no mínimo de hospitais, casas de saúde, templos religiosos e estabelecimentos educacionais;
IV- Não perturbarem o sossego da vizinhança;
V -disporem de equipamento obrigatório contra incêndios.

ARTIGO 131 º-Para efeito da concessão de licença de localização e funcionamento, o requerente deverá satisfazer as exigências contidas no artigo do Capitulo II, deste Código.

ARTIGO 132º-A licença para funcionamento de circos e parques de diversões será concedida por prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias corridos.

ARTIGO 133º-Os circos e parques de diversões em funcionamento, deverão ser vistoriados pelo órgão competente da Prefeitura, mensalmente.
§ ÚNICO -Em nenhuma hipótese , o funcionamento de circo ou parque de diversão poderá prejudicar o interesse público, nem suas instalações poderão deixar de oferecer suficiente segurança ao público, sob pena de suspensão imediata da licença.

ARTIGO 134º-Os parques de diversões, cujo o funcionamento for superior a 30 (trinta) dias, deverão possuir instalações sanitárias independentes para homens e mulheres na proporção mínima de um vaso sanitário e um lavatório para cada 100 (cem) espectadores.
§ÚNICO- Na construção das instalações sanitárias a que se refere o presente artigo será permitido o emprego de madeira e outros materiais em placas.

ARTIGO 135º-As instalações de parques de diversões, não poderão ser acrescidas ou alteradas de novos maquinários ou aparelhos destinados a embarque ou transporte de pessoas, sem prévia vistoria da Prefeitura.
§ ÚNICO -Os maquinários e aparelhos a que se referem o presente artigo, só poderão entrar em funcionamento após serem vistoriados.

CAP1TULO VII
Dos Estabelecimentos de Diversões Eletrônicas
ou Sonoras

ARTIGO 136º-Na localização e instalação de casas de diversões eletrônicas ou sonoras, deverão ser observadas as seguintes exigências:
I -Serem instaladas exclusivamente em locais adequados, ficando proibido sua instalação em prédios onde existam residências.
II- todos os estabelecimentos localizados em prédios onde existam residências, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem as exigências deste Código, sob pena de terem suas licenças cassadas;
III -aplicam-se ainda a este tipo de estabelecimento, o disposto no parágrafo segundo, do artigo 128, do Capitulo IV, quando for o caso.

CAPÍTULO VIII
Do Sossego Público

ARTIGO 137º-É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público ou da vizinhança, com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma.

ARTIGO 138º -Compete a Prefeitura licenciar e fiscalizar todo tipo de instalação de aparelhos sonoros ou equipamentos que produzam sons ou ruídos, para fins de propaganda ou diversão, que pela intensidade do volume possam perturbar o sossego ou a vizinhança.

ARTIGO 139º -É proibido a instalação e o funcionamento de aparelhos de sons, alto-falantes, rádios, orquestras, instrumentos sonoros ou musicais, em estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, localizados em prédios onde existem residências, assegurando-se os direitos dos estabelecimentos existentes anteriormente a entrada em vigor da presente lei.

ARTIGO 140º- A Prefeitura só concederá licença para estabelecimentos comerciais que se utilizem de aparelhagens desde que obedecidas as normas técnicas estabelecidas pelo órgão competente.

ARTIGO 141º -Não são proibidos os ruídos e sons produzidos par vozes ou aparelhos usados em propaganda eleitoral de acordo com a Lei.
§ ÚNICO -E proibido o uso de alto falantes para fins de propaganda comercial.

ARTIGO 142º- Nos prédios de apartamentos residenciais e proibido aos proprietários alugar ou ceder apartamento ou parte dele para qualquer atividade que determine o afluxo exagerado de pessoas.

ARTIGO 143º- Ficam proibidos sons, ruídos, vozes ou a produção de sons excepcionalmente permitidos, nas proximidades ou repartições públicas, escolas, cinemas, teatros e templos religiosos nas horas de funcionamento.
§ÚNICO- Na distância mínima de 500 (quinhentos) metros de hospitais, casas de saúde e clinicas, as proibições do artigo anterior tem caráter permanente.

ARTIGO 144º- Por ocasião do tríduo carnavalesco, na passagem do ano e nas festas tradicionais do Município, serão toleradas, excepcionalmente, as manifestações proibidas por este Código, respeitadas as restrições a hospitais, casas de saúde e clinicas de repouso.

TITULO V
CAPiTULO I
Dos Tapumes, Andaimes e Material de Construção nos Passeios

ARTIGO 145º- A colocação de tapumes e andaimes não poderão prejudicar a iluminação pública, a visibilidade de placas de ruas e sinais de trânsito, bem como o funcionamento de quaisquer serviços públicos.

ARTIGO 146º- Além do alinhamento do tapume não será permitida a ocupação de qualquer parte do passeio com material de construção.
§ ÚNICO -Os materiais de construção descarregados fora da área do alinhamento do tapume deverão ser, obrigatoriamente, reunidos para o interior da obra, dentro de duas horas, contadas da descarga.

ARTIGO 147º- O proprietário que vier a ocupar o passeio ou o leito das ruas e avenidas, com qualquer tipa de material, fora dos casos previstos, ficara sujeito a apreensão dos materiais, pagamento de multa correspondente e pagamento das despesas de transporte que der causa.
§ ÚNICO- No caso de reincidência as multas se aplicarão em dobro.

ARTIGO 148º- O proprietário ou inquilino de imóvel ou estabelecimento comercial, que despejar entulho ou qualquer outro tipo de objeto sobre o passeio ou a faixa de rolamento das ruas e avenidas, obstruindo ou dificultando a passagem de pedestres ou veículos, igualmente, ficara sujeito as punições contidas no artigo anterior.

ARTIGO 149º - É proibido o licenciamento de barracas e carrinhos para fins comerciais nos passeios, com exceção dos casos previstos neste Código.

ARTIGO 150º - É proibida a colocação de obstáculos nos passeios, sejam eles fixos ou moveis.
§ ÚNICO -Os proprietários serão intimados a retirar os obstáculos colocados no passeio, com o prazo de duas horas, e, não o fazendo, ficarão sujeitos as multas previstas neste Código, acrescidas das despesas comp1ementares que derem causa.

CAPÍTULO II
Da Invasão e da Depredação de Logradouros
e Áreas Públicas

ARTIGO 151º -As invasões de logradouros ou áreas públicas serão punidas na forma estabe1ecida por Lei.
§ 1º -Constatada, mediante vistoria administrativa, a invasão ou usurpação de logradouros ou áreas públicas, a Prefeitura deverá promover, imediatamente, a reintegração de posse.
§ 2º- No caso de invasão por meio de obra ou construção de caráter provisório, o órgão competente da Prefeitura deverá proceder sumariamente a desobstrução do logradouro.
§ 3º- Idêntica providencia a referida no parágrafo anterior deverá ser tomada pelo órgão competente da Prefeitura no caso de invasão ou ocupação do 1eito de cursos de água, canais ou valas ou redução indevida de seção da respectiva área.
§ 4º -Em qualquer dos casos previstos nos parágrafos anteriores o infrator, alem da penalidade cabive1, será obrigado a pagar a Prefeitura os serviços feitos por esta, acrescendo-se 20% (vinte por cento) aos custos, correspondentes a administração.

ARTIGO 152º -As depredações ou destruições de equipamento, obras ou dispositivos existentes nos logradouros públicos serão punidas na forma da 1egis1ação em vigor .
§ ÚNICO- Os infratores do presente artigo ficam obrigados a indenizar a Prefeitura das despesas que esta fizer, acrescidas de 20% (vinte por cento) aos custos na reparação dos danos causados.

CAPÍTULO III
Da Defesa da Arborização Pública

ARTIGO 153º- É proibido podar, cortar, derrubar, remover, sacrificar ou danificar arvores da arborização pública de forma aleatória, sendo estes serviços de atribuição exc1usiva da Prefeitura.
§ ÚNICO -Quando se tornar absolutamente necessário, o órgão competente da Prefeitura poderá fazer a remoção ou o sacrifício de arvores, mediante requerimento do interessado.

ARTIGO 154º -Não será permitida a utilização de arvores da arborização pública para colocar cartazes e anúncios ou fixar cabos para suporte de faixas ou apoio de objetos de qualquer natureza.

ARTIGO 155º- a órgão competente da Prefeitura promovera a orientação, aos interessados, sobre a poda de arvores.
§ ÚNICO- Igua1mente, se encarregara de distribuir mudas de arvores para serem p1antadas, junto ao passeio público.

ARTIGO 156º -Para evitar o desfiguramento da arborização pública, cada remoção de arvore implicara no p1antio da mesma ou de nova arvore em ponto cujo afastamento seja o menor possive1 da antiga posição.

ARTIGO 157º- A Prefeitura colaborara com a união e o Estado no sentido de evitar a devastação da mata at1antica e bosques e de estimu1ar o p1antio de arvores.

ARTIGO 158º -E proibido atear fogo em matas, bosques, capoeiras, 1avouras ou pastagens e campos alheios.

ARTIGO 159º -A derrubada de matas e bosques dependera, obrigatoriamente, de licença da Prefeitura.
§ 1º -A Prefeitura só concedera licença para a derrubada de matas e bosques, quando verificar através de seu órgão próprio a necessidade de construções ou p1antios pelo proprietário.
§ 2º- Em nenhum caso a licença será concedida quando a mata ou bosque forem considerados de utilidade pública.

CAPÍTULO IV
Da Extração e dos Depósitos de Areia

ARTIGO 160º- A extração de areia e a localização e funcionamento de depósitos para a comercialização de areia, pedras, cascalhos, pedregulhos, dependem de prévia licença da Prefeitura.

ARTIGO 161º -E proibida a extração de areia nos rios e cursos de águas existentes no território deste Município que servem para a abastecimento domiciliar da comunidade.

ARTIGO 162º- Para a concessão de licença para a extração de areia, deverá ser feito requerimento ao órgão municipal competente, assinado pelo proprietário do terreno ou pelo explorador obedecidos as seguintes requisitos :
I- Nome e endereço do proprietário do terreno;
II- Nome e endereço do explorador, se este não for a proprietário;
III -Descrição detalhada do processo que se utilizara para a extração;
IV -Descrição do tipo de maquina e equipamentos que serão utilizados no processo de extração;
V -Planta da situação do imovel, assinalando a local da extração, com a indicação dos limites exatos da área a ser explorada, bem coma a localização das construções, instalações, cursos de água, estradas, caminhos ou logradouros públicos existentes em torno da área a ser explorada;
VI- Prova da propriedade do terreno;
VII- Prova de autorização do IBDF, IBGE e Capitania dos Portos.

ARTIGO 163º- A licença para extração de areia será sempre por prazo fixo e a titulo precário, podendo ser cassada a qualquer tempo.

ARTIGO 164º -Ao ser concedida a licença, a Prefeitura deverá verificar se a extração solicitada não ira concorrer para a erosão do solo, inutilização parcial da área, modificação das margens do rio ou curso de água, ou se oferece perigo a estabilidade de pontes, pontilhões, muralhas, ou de qualquer outra obra construída sabre a leito ou as margens do rio.

ARTIGO 165º- Para a concessão de licença para localização e funcionamento de deposita de areia, pedra, pedregulho, cascalho, serão obedecidas as seguintes prescrições:
I- Somente se permitira deposita em áreas situadas na 3º Zona Residencial deste Município;
II -Os depósitos deverão ser totalmente murados.
§ ÚNICO- E proibida a colocação de areia, pedra, pedregulho, cascalho, no passeio ou no leito das vias públicas.

ARTIGO 166º- Nos locais de depósitos de areia e pedras, a Prefeitura poderá determinar a qualquer tempo a execução de obras consideradas necessárias ao saneamento da área ou a proteção de imóveis vizinhos.
§ 1º -A licença de que trata este artigo será a titulo precário podendo ser cassada a qualquer tempo.
§ 2º -Ao ser concedida a licença, a Prefeitura poderá fazer restrições julgadas convenientes ao interesse pública.

CAPÍTULO V
Dos Depósitos de Sucata e Desmanche de Veículos

ARTIGO 167º -A localização de depósitos de sucata e desmanche de veículos depende de previa vistoria a ser realizada por engenheiro do órgão competente da Prefeitura.
§ 1º -Para concessão de licença deverá ser feito requerimento ao órgão municipal competente assinado pelo proprietário ou locador de terreno, obedecidos as seguintes requisitos:
I -Prova de propriedade do terreno;
II -Planta da situação do imóvel, com indicação dos confrontantes bem coma a localização das construções existentes, estradas, caminhos ou logradouros públicas em uma faixa de 500 (quinhentos) metros;
III -perfil do terreno a ser explorado, que não poderá ser inferior a 2.000 (dais mil) metros quadrados.
§ 2º - A licença para localização de depósito de sucata e desmanche de veículos será sempre por prazo fixo e a titulo precário, podendo ser cassada a qualquer tempo.
§ 3º -Para ser renovada a licença para continuação da localização, anualmente, deverá ser feito requerimento, instruido com a licença anteriormente concedida.

ARTIGO 168º- E proibido a localização de depósito de sucata e desmanche de veículos na 11' e 21' Zona Residencial deste Município e na faixa de 500 (quinhentos) metros, próximo a escolas e prédios públicos situadas na 31' Zona Residencial..
§ 1º- Será cassada a licença de localização quando se tornar inconveniente a vizinhança ou descumprir as normas estabelecidas neste Código.
§ 2º- Nos locais de deposito de sucata e desmanche de peças, a Prefeitura poderá determinar a qualquer tempo a execução de obras consideradas necessárias ao saneamento da área ou a proteção de imóveis vizinhos.

CAPÍTULO VI
Do Funcionamento de Oficinas de Consertos de Veículos

ARTIGO 169º- O funcionamento de oficinas de consertos de automóveis e caminhões só será permitida quando possuírem dependências e áreas suficientes para o recolhimento de veículos.
§ 1º -E proibido o conserto de veículos nas vias e logradouros públicos, sob pena de multa.
§ 2º -Em caso de reincidência será aplicada multa em dobro e cassada a licença de funcionamento.
§ 3º -Nos imóveis onde se localizam firmas de desmanche de veículos, seus proprietários deverão obedecer os limites de seus terrenos para o estacionamento desses veículos, não podendo de forma alguma permanecerem em vias ou logradouros públicos.

ARTIGO 170º- Nas oficinas de consertos de veículos, os servi9os de pintura deverão ser executado sem compartimentos apropriados, de forma a evitar a dispersão de tintas e derivados nas demais seções de trabalho.
§ ÚNICO- As oficinas de consertos terão, obrigatoriamente, a capacidade mínima de 250 (duzentos e cinqüenta metros quadrados, incluídos a área coberta do pátio de manobras.

CAPÍTULO VII
Da Instalação, Localização e Funcionamento de
Postos de Serviços e Abastecimento de Veículos

ARTIGO 171º -A instalação e a localização de postos de serviços e de abastecimento de veículos, bombas de gasolina, alcool, oleo diesel e deposito de gás e de outros inflamáveis, ficam sujeitos a aprovação de projeto e a concessão de licença pela Prefeitura.
§ ÚNICO- A Prefeitura poderá negar a aprovação de projeto e a concessão da licença no caso da instalação do posto, bombas ou depósitos prejudicar de algum modo a segurança pública.

ARTIGO 172º -Do projeto dos equipamentos e instalações dos postos de serviços e de abastecimento de veículos e depósitos de gás, deverá constar da planta de localização dos referidos equipamentos e instalações, com notas explicativas referentes as condições de segurança e funcionamento.

ARTIGO 173º- Os depósitos de inflamáveis deverão obedecer em todos os seus detalhes e funcionamento do que prescreve a legislação federal especial sobre inflamáveis.

ARTIGO 174º- As bombas distribuidoras de combustíveis só poderão ser instaladas :
a) no interior de postos de serviços de abastecimento de veículos, observadas as prescrições da lei de edificações deste Município;
b) dentro de terrenos de oficinas e fábricas, desde que fiquem afastadas no mínimo 15,00 (quinze) metros das edificações, 5,00 (cinco) metros das divisas de lotes e 10,00 (dez) metros do alinhamento dos logradouros públicos e que possibilitem operar com o veiculo no interior do terreno.

ARTIGO 175º -E proibida a instalação de tanques de combustíveis e de postos de gás a uma distância inferior a 100,00 (cem) metros de escolas, casas de saúde e asilos ou na mesma quadra destes estabelecimentos.
§ ÚNICO- Não e permitida a instalação de bombas de combustíveis em logradouros públicos.

ARTIGO 176º- Os postos de serviços e de abastecimento de veículos, deverão apresentar. obrigatoriamente:
I- Aspecto interno e externo em condições satisfatórias de limpeza;
II -suprimento de ar para os pneus;
III -perfeitas condições de funcionamento dos encanamentos de água e de esgoto e das instalações elétricas;
IV -equipamento obrigatório para combate a incêndios. em perfeitas condições de uso;
V - calçadas e pátios de manobras em perfeitas condições de uso;
VI -pessoal de serviço adequadamente uniformizado.
§ 1 º  -E obrigatório a existência de vestiários com chuveiros e armários para os empregados.
§ 2º  -E proibido o abastecimento de veículos coletivos com passageiros no seu interior .
§ 3º  -Para serem abastecidos de combustíveis, água e ar, os veículos deverão estar, obrigatoriamente, dentro do terreno do posto.
§ 4º  -Os serviços de limpeza, lavagem e lubrificação de veículos só poderão ser realizados nos recintos apropriados, sendo estes, obrigatoriamente, dotados de instalação destinada a evitar a acumulação de água e resíduos lubrificantes no solo ou seu escoamento para o logradouro público.
§ 5º  -Nos postos de serviços e abastecimento de veículos, não serão permitidos reparos, pinturas e serviços de funilaria em veículos, exceto pequenos reparos em pneus e câmaras de ar .
§ 6º  -A infração dos dispositivos do presente artigo, será punida pela aplicação de multas, podendo ainda, a juízo do órgão competente da Prefeitura, ser determinada a interdição do posto ou de qualquer de seus serviços.

CAPITULO VIII
Da Localização e Funcionamento de Bancas de
Jornais e Revistas

ARTIGO 177º  -A localização e funcionamento de bancas de jornais e revistas dependem de licença previa da Prefeitura.
§ 1 º  -A licença será expedida a titulo precário e em nome do requerente, podendo a Prefeitura determinar, a qualquer tempo, a remoção ou a suspensão da banca licenciada quando julgar conveniente ;
§ 2º  -Juntamente com o requerimento, o interessado deverá apresentar:
I- croqui cotado do local, indicando a localização da banca, com suas dimensões;
II -quando for permanecer no passeio fronteiriço ao imóvel particular, necessário a concordância por escrito do proprietário que provara sua condição através de documento registrado no cartório de imóveis.
§ 3º  -No caso de renovação da licença da banca, o interessado deverá apresentar prova de licenciamento do exercício anterior quitado.
§ 4º  -a licenciamento de banca deverá ser anualmente renovado.

ARTIGO 178º - O concessionário de banca de jornais e revistas e obrigado, no ato da concessão da licença, a se comprometer por escrito, desloca-la para o ponto indicado pelo órgão competente da Prefeitura ou a remove-la de logradouro quando for julgado conveniente pelo referido órgão.

ARTIGO 179º  -E proibido aos vendedores de jornais e revistas ocuparem a totalidade do passeio, muros e paredes com a exposição de suas mercadorias.
§ 1 º  -As bancas de jornais e revistas somente poderão ocupar a metade do passeio, deixando a outra metade livre para a passagem de pedestres.
§ 2º  -Quando a banca de jornal ou revista atrapalhar o fluxo de pedestres em razão de sua localização, mesmo licenciada, será suspensa ou removida para outro local.

TITULO VI
CAPITULO I
Da Fiscalização da Prefeitura

ARTIGO 180º  -E da responsabilidade dos órgãos da Prefeitura cumprir e fazer cumprir as disposições deste Código.

ARTIGO 181º -Para efeito da fiscalização da Prefeitura, o proprietário de estabelecimento comercial, industrial ou prestador de servi«;:os, deverá conservar o alvará de localização e funcionamento em lugar próprio e facilmente visível, exibindo-se a autoridade municipal competente sempre que esta o solicitar .

ARTIGO 182º- Em qualquer lugar ou momento, o vendedor ambulante e obrigado a exibir aos vistores municipais o instrumento de licença original, para o exercício do comércio ambulante e a carteira profissional.
§ ÚNICO -As exigências do presente artigo e extensiva a licença de vendedor ambulante ou eventual, em lugar público, quando for o caso.

ARTIGO l83º -Na sua atividade fiscalizadora, a autoridade municipal competente deverá verificar se os gêneros alimentícios são próprios para o consumo.
§ 1º -Quem embaraçar a autoridade municipal incumbida da fiscalização de gêneros alimentícios será punido mediante procedimento criminal que couber no caso.
§ 2º -Os gêneros alimentícios manifestamente deteriorados deverão ser sumariamente apreendidos e inutilizados na mesma ocasião, sempre que possível, sem prejuízo da multa.
§ 3º- Quando a inutilização não puder ser efetuada no momento da apreensão, a mercadoria deverá ser transportada para depósito da Prefeitura, para os devidos fins.
§ 4º -Os gêneros alimentícios suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação ou que contenham substâncias nocivas a saúde ou que não correspondam as prescrições deste Código, deverão ser interditados para exames bromatologicos.

CAPITULO II
Da Intimação

ARTIGO 184º -A intimação tera lugar sempre que for necessário fazer cumprir qualquer disposição deste Código.

ARTIGO 185º- Da intimação constarão os dispositivos deste Código a cumprir e os prazos para o atendimento das exigências contidas nesta lei.

ARTIGO 186º- Os prazos para cumprimento de disposições deste Código, onde não estiver estipulado expressamente, não deverão ser superiores a 08 (oito) dias.

ARTIGO 187º-Decorrido o prazo fixado e no caso do não cumprimento da intimação, será aplicada a penalidade cabível.
§ ÚNICO -Mediante requerimento ao Prefeito e ouvido o órgão competente da Prefeitura, poderá ser dilatado o prazo fixado para o cumprimento da intimação a critério da autoridade Municipal.

CAPITULO III
Das Vistorias

ARTIGO 188º- Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou prestador de servi«;:o com instalações fixas ou provisórias, poderá iniciar suas atividades no Município sem que tenha sido, previamente obtido, o certificado de inspeção.
§ 1 º-A inspeção será feita apos o pedido de licença por parte do interessado a Prefeitura, para funcionamento do estabelecimento ou da atividade que será exercida.
§ 2º-A inspeção será procedida e instruida, em regime de urgência, não podendo ultrapassar o prazo de 08 (oito) dias.
§ 3º -A inspeção deverá atingir aquilo que for julgado oportuno e especialmente os seguintes elementos :
a) enquadramento do estabelecimento nas prescrições da Lei de Edificações e no Código Tributário deste Município;
b) se as instalações sanitárias e as condições de higiene, segurança e conforto são adequadas e correspondentes a natureza do estabelecimento;
c) se não havera possibilidade da poluição do ar, das águas e das praias;
d) se o sossego e a saúde da vizinhança não serão atingidos com as instalações ou aparelhamento;		
e) se encontra-se de acordo com as demais normas estabelecidas neste Código.

ARTIGO 189º-Em toda a vistoria, deverão ser obrigatoriamente, comparadas as condições e características reais do estabelecimento e das instalações em geral, com as informações prestadas por seu proprietário, ao requerer a licença de funcionamento a Prefeitura.
§ ÚNICO- Quando necessário a Prefeitura poderá solicitar a colaboração de órgãos técnicos de outros Municípios, do Estado ou da união ou de autarquias Federais ou Estaduais.

ARTIGO 190º-Em toda vistoria, e obrigatório, que as conclusões da Comissão Técnica Especial do órgão competente da Prefeitura, sejam consubstanciados em forma de laudo.
§ 1 º-Lavrado o laudo de vistoria, o órgão competente da Prefeitura deverá fazer com urgência a necessária intimação, na forma prevista por este Código, a firo do interessado, dele tomar imediato conhecimento.
§ 2º-Descumprido o prazo fixado na intimação e não tendo sido cumpridas as providências estabelecidas no laudo de vistoria, deverá ser executada de imediato a interdição do estabelecimento, a demolição ou o desmonte parcial ou total das obras e instalações, ou qualquer outra medida de proteção, segurança e higiene que se fizer necessária, por determinação do órgão competente da Prefeitura, ouvida previamente a Procuradoria Jurídica do Município.
§ 3º- Nos casos de ameaça a segurança pública, pela iminência de desmoronamento de qualquer natureza que exijam imediatas medidas de proteção e segurança, o órgão competente da Prefeitura, ouvida previamente a Procuradoria Juridica do Município, deverá determinar a sua execução na conformidade das conclusões do laudo de vistoria.

CAPÍTULO IV
Da Aceitação das Instalações

ARTIGO 191 º-Qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, só poderá iniciar seu funcionamento, após a aceitação das respectivas instalações, por parte do órgão competente da Prefeitura.
§ ÚNICO- A aceitação de instalações será obrigatoriamente precedida de inspeção por profissional do órgão competente da Prefeitura, feita sempre em regime de urgência.

ARTIGO 192º-Se um estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços iniciar suas atividades ou funcionamento sem ter sido concedida a aceitação das respectivas instalações, quando for o caso, por parte do órgão competente da Prefeitura, sofrera as penalidades fixadas neste Código.
§ ÚNICO -As prescrições do presente artigo aplicam-se as edificações ou reformas das instalações que necessitem ser aceitas pela Prefeitura, antes de ser iniciado o seu funcionamento.

ARTIGO 193º-Antes de ser concedida a aceitação de instalações, o órgão competente da Prefeitura deverá providenciar para que os elementos de interesse da tributação municipal sejam transcritos no Cadastro Fiscal.

TITULO VII
Das Infrações e das Pena1idades
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

ARTIGO 194º-As infrações aos dispositivos deste Código, ficam sujeitas as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) suspensão;
c) multas;
d) embargos;
e) demolição e desmonte;
f) apreensão.

ARTIGO 195º-A penalidade de advertência será aplicada a todos aqueles que deixarem de cumprir a intimação.

ARTIGO 196º-A penalidade de suspensão será aplicada a quem já tenha sofrido a pena de advertência e deverá constar de procedimento administrativo. 
§ ÚNICO -A suspensão de atividades poderá variar de dois dias a vinte e quatro meses.

ARTIGO 197º -No caso de infração de natureza grave ao dispositivo deste Código, o proprietário de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço, poderá ter a licença de funcionamento suspensa por prazo determinado, a ser arbitrado pelo Prefeito.

ARTIGO 198º -Todas as infrações notificada, deverão ser autuadas e processadas, em procedimento próprio e após julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator ou não sendo a mesma apresentada no prazo fixado, que não poderá exceder a 05 {cinco} dias, será imposta a multa correspondente a infração, sendo o infrator intimado a paga-la na tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo de 03 (tres) dias, sob pena de ser inscrita a Divida.
§ ÚNICO -As multas serão impostas em grau mínimo, médio e máximo, considerando-se para gradua-las a maior ou menor gravidade da infração, as suas circunstancias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator a respeito das disposições deste Código.

ARTIGO 199º- Os infratores das disposições desta Lei ficarão sujeitos a aplicação das multas previstas na Tabela Anexa, que passa a fazer parte integrante desta Lei, sem prejuízos de outras sanções ora estatuídas ou estabelecidas em legislação própria atualizados monetariamente na data do efetivo pagamento, de acordo com os índices aplicados na cobrança dos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.

ARTIGO 200º -As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão par conta das verbas próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 201º -Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario e em especial a Lei n9 633, de 17 de novembro de 1.988.

Palácio São Francisco de Assis, Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, aos 05 de Junho de 1.989, Ano Vigésimo Terceiro da Emancipação.

DORIVALDO LORIA JUNIOR
Prefeito


DRA. LAYDE RODRIGUES REIS LORIA
Secretaria do Governo

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Administrativos aos 05 de Junho de 1.989.


LUCILDE COSTA DOMINGUES
Secretaria de Negócios Administrativos


Tabela Anexa a Lei nº 657
De 05 de junho de 1989


Infração aos artigos enquadrados no:
Multa valor equivalente a:
Título II
Capítulo I
5 OTNs

Capítulo II
5 OTNs

Capítulo III
2 OTNs

Capítulo IV
5 OTNs

Capítulo V
5 OTNs

Capítulo VI
20 OTNs
Capítulo VII
Secção I
10 OTNs

Secção II
5 OTNs

Secção III
10 OTNs

Secção IV
10 OTNs

Secção V
20 OTNs

Secção VI
20 OTNs

Secção VII
30 OTNs

Secção VIII
20 OTNs

Secção IX
20 OTNs
Capítulo VIII

20 OTNs
Capítulo IX

30 OTNs
Capítulo X

10 OTNs
Capítulo XI
Secção I
5 OTNs

Secção II
50 OTNs

Secção III
50 OTNs
Título III
Capítulo I
10 OTNs
Título IV
Capítulo I
30 OTNs

Capítulo II
30 OTNs

Capítulo III
30 OTNs

Capítulo IV
30 OTNs

Capítulo V
30 OTNs

Capítulo VI
30 OTNs

Capítulo VII
30 OTNs

Capítulo VIII
30 OTNs
Título V
Capítulo I
30 OTNs

Capítulo II
30 OTNs

Capítulo III
30 OTNs

Capítulo IV
30 OTNs

Capítulo V
30 OTNs

Capítulo VI
30 OTNs

Capítulo VII
30 OTNs

Capítulo VIII
30 OTNs
Título VI
Capítulo I
10 OTNs

Capítulo III
20 OTNs

Capítulo VI
30 OTNs


OBSERVAÇÕES:
a) OTNs- Obrigações do Tesouro Nacional- com valor vigente a data da infração;
b) As multas serão sempre em dobro na reincidência ate o máximo de 5 (cinco), em cada período de 6 (seis) meses;
c) Em caso de construção, a multa prevista será aplicada, solidariamente, ao proprietário, ao construtor e incorporador do imóvel.


