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C Prefeirc Municipal de Rio Iranco, Estado de Matc 
Crcssc,fas saber que a Camara Municipal aprovou & dc sarciona a 

sepuinte Let: 

TJTTTLC I 
Disposiçoes Gerais 

CAPITULO I 	 - 

Disposiçoes Preliminares 

Artipo J. 2 - Este Codigo contnz as ne—' 

idas de policia administrativa a cargo do MunicLaic, em natenia 
de higiene, securança, order'  publica, hen estar publ icc, local L' z 

4ao a furtcionaz1ento dos estabelecimentos conerctais, industriaLs' 
& prestadores Ic serviCOS, el' tatuin Ic as necessanias relacocs en-
tre o Poder Pblicc local & os iluniclpes. 

Arti6o 3. 2 - Ac Prefeito e, a..: 1,eral aos 
seruidores municipais, incumbe cuinprir a velar pela obseruancia 
dos preceitos deste Codigc 

CAP±TULO II 

fl 
 

Bas in/raçoes e las penas 

,Th 	 Artigo 3.-° - Ccnstitui infracac roda L 
acao ou olnissac as disposiCues deste Cidtnc ou dc cucran lets, Is 
cretos, resoluçJes ou aos baixados pelo Goterno Municipal no uso 
do sea polar Ic policia. 

Ar Ili go 49 - Sera considerado infratcr 
todo aquele qua cometer, mandar, cons tranuer ou auxil tar alsuen a 
praticar infraçac 8, os encarregados Ia execuçao las lets quo, 
tendo ccnhecimentc dal infraçao, deixaren Ic autuar 0 infrator. 

Arti3o 5•9  —A pen., , aln Ia inpor obri 
/7açac Ic jaser ou dcsjazer, sera pecunlarza 8 COns 15, zra en cal ta, 
obseruaos os linizes nixi cos es:abelecidos neste Ccdi;o. 

ArziTc 1. 0  - A penalidade pecuniiria se 
ri juducialmente executadu se, inposta de fcrraa regular a pelos 
meios hjbeis, o infrator se recasar a satisjaae—la nc praso leoal. 

§1. 2  - A malta mat Pals  mc praso regu-
lamer/tar sera insc rita em dinida ativa. 

ores cue est L z)erec. em 
dbito Ic malta mac, poderac reseher qusisquer quantias cu 

qua tiaeren con a Prefeitura, parzic-:par Ia  concorrencias, sole- 
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ta de.preços, celebrar cor:tratos ou tonics de qualquer natttroza oz- , ' 
pm 
	 afetuar tranzaçaes a qualquer tttu]o corn a administraçao municipal. 

pm 	

Artigo 79 - As multas sorao impostas em 
prau minima, media e maxima. 

pm 
	

Pargrafa frnicc - Na irnposiç&o da multa' 
pm 
	 a para :radud-1a, tar-se-a em vista: 

pm' 
	I - a maior ou nenor gravidade da infra:- 

Lao; 	 -. 
II - as circunstancias atenitantes au api-a 

vantes; 
- 	III - as antecedones do infrator corn re 

- 	Lc° as disposiçoos deste Codigo. 

Artigo 8.9 - Nas raincidencias as multas 
sorEo.cominadas em dobro. 

A 	 Parag'rafo Unico - Reincidente 6 todo 
aquele qua violar preceita deste C6digo par cuja infraçao jd tiver' 
sido autu,ado a punido. 

Artigo 9.2 - As penalidades a quo so re-
Lore esteCodigo nao isentam a infrator da obrigagao do reparar a 
dana resultante da infracao, na forna do lei. 	 - 

Para'gra; Unico - Aplicada a multa, na'o' 
fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigencia qua a hou-' 
var determinada. 

Artigo JO2 - Os d4bitos docorrentes do' 
multa no papa nos prazos regulamentares soraa atualizadas, nos se-
us valores moneta'rios, na base dos coeficientes do correçiomaneta'-
na quo estiveram em vigor na data da liquidaçao das importancias 
devidas. 

fl. 	 Pa rag rafo Unica - Na atualizaçao dos d6- 
bites de multas de quo trata este artigo, cpiicar-se-a Os coeficien 
tes do correçcia 7nonetária de d4bitos fiscais, baixadas mensalmente' 
ou em outro perioda, pela Soc*etaria do Planejamanto do Coverno Fe-
dora]. 

A. 	 Artiga 11 - Nos casos de aproonsio, a L 
pm 	 animal e/ou objeto apreendido sera' recolkido cis dependencias da Pre 

Leitura; quando a isto nao so prostar, a animal 0/au objeto ou quan 
do a apraensao se realizar fora da cidada, podari ser retido em mdos 
do terceiros ou do pro'prio detentor, so idonea, obsarvadas as farina 
lidades legais. 

Para'grafo Unico - A devoluçao do animal' 
0/cu objoto apreondida so' so fara depais do papas as multas quo ti-
uorem sido aplicadas a do indenizada a Prfeitura das despesas roa- 

pm 	
izadas cam a aproensdo, transparte e retençcZo. 

Artigo 12 - No caso do nio ser roclamada.' 
a retirado dontro do 30(trinta) dias, a animal e/ou objeto apreendi 
do sera' vondido em hasta piZblica pela Prefeitura, sendo a importan-
cia arrecadada aplicada na indonizaçao de multas a despesas do qua 
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-C trata o artigo anterior e entregue qualguer saldo existente ao pro- 

£rietario, mediante requerirnento devidamente instruldo e procesado. 

Artigo 13 - Nao sao diretamente pas- -' 
C siveis 	de aplicaçao das penas dc/midas neste Cdmgo: 
n,  I - Os 	incyPases no forma do, lei; 

II - Os que forern coagidos a cometer a 
infraçao; 

Artigo 14 - Sempre que a infraçao for L 
pra -ticada por qualquer doá agentes a que se refere o art igá:-  anteri- 
or, 	a pena recaira: 	 - 

- I - sobre Os pais,-tutores ou responsa-' 
C ueis sob cuja guarda estiver o menor; 

Cr. II - sobre o curador ou pessoa sob cuja' 
<>- guarda estiver o éxcepcional ouenfermo mental; 

III - sobre aquele que der causa a con-' 
ravençdo forçada 	( no caso de coaçio). 

CAP/TULO 	III 
- Do auto 	de infraçao 

Artigo 15 - Auto da infraçio e 0 instra- 

	

- 	mento por mejo do qua] a autoridade municipal apura a violaçao das' 
disposiçoes deste Co'dipo e de outras leis decretos & regularnentos 
7nunc1pa1s. 

Art i go 16 - Dara' motivo a lavratura de L 
auto de infragao qualquer violaça'o das normas deste Co'digo que for' 
levada ao conhecimento do Prefeito ou dos chefes de serviços, per 

r- 

	

	qualquer servidor municipal ou qualquer-municipe que a presencia, L 
devendo, neste case, a cornunicaçao ser acompanhada de prova ou dev! 

	

C 	darnente assinada jor 02 (duas) testemunhas. 
ParJgrafo Linico - Recebendo tal comunica 

jic, a autoridade competente ordenara, sempre que couber, a lauratu 
ra do auto de infraçao. 

Artigo 17 - 	autoridade para confirmar' 
o auto de infraçao e arbitrar as multas o Prefeito ou seu substitu-
to legal quando em execicio. 

Artigo 16 - Os autos de infraçao, ]aura-
dos em modelos espectais, corn precisio, sern entrelinhas, emendas ou 
rasuras, deverao conter: arw 

I - o dia, mes, hor'a e lugar ea que foi 
larado; 

II - o nomede quem lavrou, relatando-se 

	

- 	corn clareza 0 fa±o constante da infraçao & pormenores que possam 

	

C 	servir de atenuante ou agravante a açio; 
III - 0 nome do infrator, sua profissao, 

	

7 	 idade, estado civil e residencia; 
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lIT - a disposigao infringida, a intimaçao 
- 	ao infrator para pagar as itiultas deL'idas cu apresentar dèfesa nos 	pra 

os previstos; V - ass naturas do in/rater, de quem .Iavrou 
- 	a de duas testemunhas capazes, se houver. 

-- 	 - 	 § 1.9 - As omissjes ou incorreçoes do auto 
ndo acarretaro sua nulidade quandc do processo constarem elel7lentos su 
ficientes para a determinagao da infraçao e do infrator. 

- 	 § 2. - A assinatura do infrator nao consti 
tui forimalidade essencial a ,alidade do auto, nao implica em confissao. 
nem a recusa agravara a pena. 

- 	 Artipo 19 - Recusando—se o infrator a assi 
nar o auto, Sara' tal recusa averbada no mesmo peja autoridadeque o la 
vrar. 

CAPJTULO IV 
Do processo de execuç6o 

Artigo 20 - 0 infrator tera' o prazo de 15 
(quinz.e) dias para apresentar defesa, contados a partir da data da Li 
uratura do auto. 

§ 12 - 0 infrator ao ser autuado recebera' 
da autoridade municipal responsci'vel pela autuaçcio as devidas instruç6es 
para oprocedimento legal que devera adotar para regularizar a sua situ 
açao. 

§ 2.2 - A defesa far—se—a por petiçao ao 
Prefeito, facultada a apresentaçao de documentos. 

Artigo 21 - Julgada improcedente ou Go sen 
do a defesa apresentada no prazo, sera imposta a multa ao infrator qua 
sara' intirizado a recolhe—la no prazo de 30 (trinta) dias. - 

TITULO II 
Da higiene pu'blica 

CAPITULO I 
Disposiç6es Gerais 

Artigo 22 - A fizcalizaçao sanitd'ria abran 
gerd especialmente: - 

I - a higiene das Was publicas; 
II - a higiene das habitaçoes; 
III - o controle da a'gua e do sistema de e 

liminaçao 	de dejetos; - 

IV - 0 controle da poluiçao ambiental; 
V - a higiene da alimentaçao; 
VI - a higiene dos estabelecimentos em 	ye 

ral; 
YII - a higiene das piscinas de nataçcio; 
VIII - a Jimpeza e desobstruçio dos- clirsos 

de igua das valas. 
Artigo 23 - Emucada inspeçao 	em 	qua 	for 

PEEFEITtJBA - 

RID BRANCO::TL his TItJ 
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verificadd irregularidade, apresentara' 0 funciona'rio competente urn' 
relato'rio circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando provi-' 
dencias a bern da hi,giene publica. 

T 	 Para'grafo Unico - A Prefeitura tornara' L 
providencias cabiveis ao caso, quando a mesmo for da alçada do Gayer 
no Municipal ou remeterd ccpia do relato'rio as autoridades Estadu-' 
ais c/au Federals competentes, quando as providencias necessrias L 
forem da alçada das mesmas. 

CAPITULO II 
Da higiene das vias piblicas 

Artigo 24 - 0 serviqo de limpeza de 
ruas, pragas e logradouros pziblicos sera' executado diretamente pela 

•IT 	Prefeitura ou por concessao. 

Artigo 25 - Os moradores serao responsa' 
IT 	vets pela lirapeza do passeto a sarjeta fronteiriços 	sua residen-' 

ala. 
7,  

Artigo 26 - A ninguem e lcito, sob qual 
guer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoarnento das a'guas 
pelos canos, valas, sarjetasou canals das vias pziblicas, danifican 
do ott obstruindo tais servidoes. 

Artigo 27 - Para preservar de maneira L 
geral a higiene páblica fica proibido: 

I 	lavar roupas em chafarizes, fontes' 
ott tanquas situados nas vias publicas; 

II - consentir o escoamento de a'guas 
servidas das residencias para as ruas; 	 - 

III - despontar em vias pilblicas lixo,' 
materials velkos ott qua isquer detritos; 

Iv - quetmar, mesmo nos prdprios quin-' 
Lais, lixo ott qualquer material em quantidade capaz de molestar a L 
vizinhança; 

conduzir para a cidade doentes por- 

T 	!adoresde doenças infecto-contagiosas, salvo corn as necessdrias 

T 	precauçoes de higiene a para fins de tratarnento me'dico. 

T 	 Artigo 28 - A' proibido lançar nas vias' 
pziblicas au terrenos scm edificaçao,lixo, entuiho, caddueres de an! 
mais Cu qualquer material qua possa ocasionar incomodo a popu.Zaçao. 

Artigo 29 - P proibido a lnstalaçao den 
tro do perimetro urbano, de bndustrias pela natureza do produto, pe 
la raate'ria prima utilizada, palo combustive] erapregado, ou por qual 
gLuer putro motivo que possarn prejudicar a sau'de pilblica. 

Artig .30 - Na infraçao de quaIquer ar-
!io deste capltulo, sera' iraposta a multa de 50% (cincoenta por cen- 

to) do valor de referenda da regiao. 
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CAPITULO III 
Da higieno das habitagoos 

Artigo 31 - As residencias urbanas dove-
rio sor caiadas o pintadas quando for exigencta das autoridades sani-
La r i a s. 

Artigo 32 - Os proprietarios Cu inquili-
nos sao obrigados a consorvar em born ostado do asseio as seus quintais - 
Ott torrenos. 

Artigo 33 - Os propriota'rios ott responsa' 
vets douerab evitar a formaçao do focos de insefos em sous terrenos 
ott quintais, ficando obrigados a executar as medidas qua forern neces-
sarias para extinpaO. 

Artigo 34 - 0 lixo das habttag6os sera' 
rocolhido em uasilizarn,o apropriado para sor removido polo serviço de 
Jimpeza pu'blica. 

Artigo 35 - Os residuos do fa'brtcas e aLt 
cinas, restos do material do construçao, entrulkos proutnientes do de 
rnolig&os, -palhas e outros rosiduos das casas cornorciais, terra, folhas 
e galhos, nd'o sorao considorados lixo e sua remoçao sera' custa dos' 
proprietarios Cu inqitilinos. 

Artigo 36 - As chamine's do qualquer espo' 
cie, do fogoes do casas particulares, do hotéis, do rostaurantes, do' 
estabelecimontos cornerciats ott indutriats, terio altura suficiente pa 
ra a fztrnaça, a fuligern Cu qualquor outro residuo quo possarn expolir L 
nao incomodern a vizinhança. 

Artigo 37 - Na infragao do qualquer art! 
£° deste capltulo, semi imposta a multa do 20* (vinte por canto) a L 
SO°J° (cincoonta par cento) do valor do referencia da regiao. 

CAPITULO IV 
Do controlo do meio ambiento 

Artigo 36 - E proibida qualquer altora—' 
Lao das propriadades fisicas, quimicas Cu bioldyicas do rneio ambiente 
(solo, água o ar) causadas pr substandia solida, liquida, gasosa Cu 

em qualquer estado da mato'ria çuo, direa ott indiretamento cr20 O 

possa criar condiçoes nocivas a saudo, a segurança a ao born estar pu-
bl tco. 

Artigo 39 - Os esgotos e Os residuos do-
rno'sticos ou industriats so poderao ser lanados dirota Ott indiretamon 
Le nas a'guas do rios 0/au do ozttros cursos do aguas, so estas n&a so' 
tornarem poluidas. 

Artigo 40 - As proibiçoes ostabolocidas' 

no artigo anterior aplicam—so a a'gua superficial Cu do solo do propri 
edade publtca, particular ou do usa comurn. 	 - 
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Artigo 41 - A Prefeitura desenvolvera' 
açio no sentido de controlar a poluiçao atravez de ana'lise, estudos' 
e levantamentos das caracteristicas do solo, das aguas e do ar. 

Artigo 42 - As autoridades incumbidas 
da fiscal izaçao, terEo liure acesso, a qualquer dia e hora, as insta 
laçS'es industrials, comerciais ou outras particulares ou priblicas ca 
Lazes de poluir o meio ambiente. 

- 	 Artigo 43 - Para insta]açio, construgao, 
reforma ou ampliaçao de estabelecimentos industrials ou comerciais e 
obr7igato'ria a consul ta ao o'rgio competente da Prefeitura sobre a pos 
sibilidade de poluiçao do melo ambiente. - 

Artigo 44 - 0 Municipto podera celebrar 
convnios corn drgcos yS2b1icos Estaduals ou Federals para execugo de 
tare/as que objetiva7n o controle da poluiçaTh do melo ambiente e dos 
planos estabelecidos para sua proteçao. 

Artigo 45 - Na in' ragio de qualquer ar- 
tigo deste capitulo serao aplicadas as seguintes penalidades: 

I - multa correspondente ao valor de 
501116 (cincoente por cento) a 100% (cern por cento) do valor de referen 
cia da regiao; 	 - 

LI - restriçao de Incentivos e benefi—' 
£10 5 fiscais, quando concedido pela Prefeitura. 

CAPITULO V 
Da higiene da alimentaga'o 

Artigo 46 - A Prefeitura exercerS, em L 
colaboraçao corn as autoridades sanita'rias do Estado ou da Uniao seve 
ra fiscal izaçao sobre a produyao, 0 comercio e 0 consurno de generos' 
alimenticios em geral. 

Artigo 47 - Para as efeitos deste Cd'di-

£0, consideram—se generos alirnenticios todas as substancias sdlidas' 
ou liquidas destinadas a ser ingeridas pelo homern, excetuados os me-
dicamentos. 

Artigo 48 - nao sera' permitida a produ- 
£° exposiçao ou vendd de generos alimenticios detcriorados, falsi- 

adulterados ou nociuos a saide, as quals serao apreendidos 
pela fiscal izagEo e rernovidos para local destinados a inutilizaçao L 
dos mesmos. 

Artigo 49 - A inutllizaçio dos generos 
nao eximira' o infrator do pagamento das multas e denials penalidades 
que possam sofrer em virtude da infraçao. 

Artigo 50 - A reincidencia na pra'tica L 
das infraçoes previstas no artigo 48 determinara a cassaçao do alma-
ra' para funcionamento do estabelecirnento. 
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Artigo 51 - Nas quitandas ecasas congo 

C 

	

	flares, aim das disposiç6es gerais concernentes aos estãbo]emontos' 
do goneros alimonticios, devorio ser obsorvados as soguintes: 

I - o estabelecimonto terci, para dopdsi 
to do verduras que devam ser consztmida$ recipiente do super/Ide un 
Rermeavel e a prova do insetos e do quad quer outra contaminaçao; 

C 

	

	 II - as gaiolas para ayes serao do fundo 
move], para facil -itar a sua limpoza, quo serd didria. 

cm 

ou expostas a vonda: 
cm 

cm 

riorados. 

- 	 ArtigoSS - Toda dgua que ten/ta do ser- 
vir na manipulaçao ou preparo do generos a]imenttcios, dosdo quo nEo 
proven/ta do abastecimento pub]ico, dove sor comprovadamente pura. 

Artigo 54 - As /a'bricas dedoces e do L 

	

- 	massas, padarias, confeitarias e estabelecimentos congeneres dove—' 
raG ter: 

I - as salas do preparo dos produtos corn 

	

fl 	aborturas, janelas teladas para evitar a ontrada do insetos,t 

	

cm 	 II - 0 piso do ladrilko Ou cimento au- 

	

- 	zado. 	 - 

Artigo 55 - Os vendodores ambulantes do 

	

- 	gonoros alimenticios, ale'm das proscriçdes doste Co'digo qua ike saTh 
apiica'veis, doyerEo ainda observar o seguinte: 

I - volarim para quo as generos quo off 
roçam nao ostojam contaminados nom dotoriorados a so aprosJtem em L 
perfoitas condiçoos do higiene; 

II - torern as produtos expostos a venda 
em recipientes apropriados para isold—los do impurezas e insetos. 

Artigo 56 - Os vendedores ambulantes 

	

cm 	 nao podorao yonder frutas descascadas ou em fatias. 

	

cm 	 Artigo 57 A venda ambulante do sorvo- 
tos, refrescos, doces, paos e outros gonoros alimenticibs do inges-
Lao imediata, so serd permitida em carros especiais, caixas ou ou — ' 

- 	Lros recoptdculos fochados, do modo quo a mercadoria soja resguada 
da da açao do tempo e do elomentos nocivos. 	 - 

Artigo 58 - Na infraçao do quaiquer ar-
tigo desto capitulo, serd imposta a multa corrospondonto do 30% (tr!n 
La par cento) a 60% (sossenta par conto) do valor do referenda cia' 
regiao. 

CAFITULO VI 
Da higieno dos estabelocimentos 

MUNICIPAL PB RIO 
SECFLt:T.I. 

BRANco..L: 

Artigo 52— E proibido tar em dopdsito' 

I - ayes doentes; 
II - legumes, hoftaiiçasou frutas dote 
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Sepia I 
Da higiene dos hot6is, restaurantes, Jan 
chonetes a estabelecimentes congeneres 

Artigo59 - Os hotels, restaurantes, L 
lanchonetes a estabelecimentos congeneres deverao observar as seguin 
tes prescrigoes: 

I - a lavagem de pratos e talheres de-
Vera ser feita cm agua corrente, nao sendb permitida em hipdtese a] -- 
puma a lavagem em hal des cit outras vasilkas; 

II 	as utensilios de cozinha, os cc — ' 
Los; as talheres e as pratos deverao sempre estar em perfeitas con-
diçoes de use; 

III - haverd sanitdrios para ambos os' 
sexes, naosende permitida entrada comum; 	 - 

IV - nos salees de consumagao nJio sera' 
permitido a depdsito de caixas de qualquer material estranho assuas 
final idades. 

§ 1.2 	Aldo 6 permitido seruir caf em 
COQ5 Cu utensilios que nao possam ser esterilizados em apua feruen 
te, exceto as copes confeccionados em pidstico ott papal, que. devem' 
ser inutilizados apo's uma u'nica utilizaçao. 

§ 2. 9  - 0s estabelecimentos a qua se L 
re/are este artige sac obrigados a manter seus funciondrios conveni 
enternente trajados, de preferencia urzifermizados. 

Artigo 60 - Na infraçao de qualquer ar 
tigo desta seçao, sera imposta a multa cenrespondente de 3010 (trinta 
per canto) a 10010 (cern per canto) do valor de referenda na regiao. 

Seçie II 
Da higiene des hospitals, casas de 
sazZde, maternidades a necret4rios 

Artigo gj L  Nos hospitals, casas de 
satide e maternidades, além das disposiç&es gerais deste Cddigo que' 
lhe forem aplicaveis, a ebnigatonie: 

I - a existencia de depo'sito de roupas 
servicias; 	 - 

II - a existencia de uma lavanderia L 
cam instalaçio completa de estenilizagcio; 

III - a estenilizaçao de louças, talke 
re  e outros utensilies de cepa e cezinha. 

Artigo 62 - A instalaçae dos necrete'ri 
fl 	os e capelas mertua'rias sera' em prdio isolado, distante no minima' 

20m (vinte metros) das habitaçoes vizinhas. 

- 	 Artige 63 - Na infraçao de qualquer ar 
igo desta seçae3  send impesta a mud -ta de 505- (dincoenta por canto)' 
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C 	a 1001b (cern por cento) do valor do referenda da regiao. - 
cm -: 

Sego 	III 

C Da higiene das casas 
de came e peixarias 

cm 

Artigo 64 - As casas de dames e peixa 
cmr rias doverao atender as seguintes condigoes: 

I - serem instciladas em pm6dios deaf - 
venaria; - 
- 

. II - serem dotadosde torneiras e pias 
•aproprzadas; 

III - terem balç&es corn açolinoxida'vel,' 
formica, 	marmore ou cimento queimado; 

IV - utijizar utensil los do manipula-' 
£9s,forramentas e instrurnontos de corte feitos de material apro-' 

- £riado 0 conservados em riigoroso estado do limpeza; 
C V - 0 piso depora' ser do cimento alisa 

do, 	mosaica ou ladrilhos; 
VI - as naredn dnran .QAr rpy,pZt idn 

corn azulejo ou pintadasaoleo ate' a altura do 1.80m (urn metro e ok 
Lonta contimetros) no minimo; 

VII - possuir portas gradeadas e/ou yen 
Liladas. 

Artigo 65 - li/as casas do came e conge 
neres so' poderao entrar dames provenientes do abatedouros devida-' 
monte liconciados. - 

a 	 Paragrafo (Jnico - No caso da n6.o exi-' 
tencia do abatedouros devidainente licenciados ficarao as casas de L 
camnes e congeneres sujeitos a inspeçoes perio'dicas das autoridados 
sani tarias. 

- 	 Artigo 66 - As aims abatidas deverao L 
ser expostas a venda complotarnente limpas, livres do plwnagem, das' 
Discords 0 de partes n6o comestiveis. 

Artigo 67 - As casas do came e conge-
neres deverao possuir carnaras frigorificas ou refrigerador corn capa 
cidade suficiente. 

Artigo 66 - Nos ostabelecirnentos trata 
dos nesta segao deverd existir coletores de lixo e residuos corn ta 
Has a prova do moscas o roedores. 

Artigo 69 - As casas do came o congo-
nores devorao manter rigoroso estado de limpeza e asseio, sendo proi 
bido aos consumidores o contato direto corn os produtos "in natitra". 

Artigo 70 - Na infraçao do qualquor ar 
tigo dosta seç6To 3 sord imposta a multa de 50%]cincoenta por cento)' 
a i00% (corn por cento) do valor do refer'ncia da regio. 
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Artigo 71 - As piscinas de nataçao de-
veraopossuir equipamento especial a fim de assegurar perfeita cir-
culaçao, filtragem e purificaçao da dgua. 

Artigo 72 - As piscinas de nataçao de-
verao obedecer as seguintes prescriçoes: 

I - todo frequentador de piscina 6 obri 
2ado a ban/ia previo de chuveiro; 

II - no trajeto entre - os chuveiros e a 
piscina serd obrigato'ria a passagem do banhista par urn ]avapós. 

Artigo 73 - A a'gua das piscinas devera 
ser tratada corn cloro ou preparados similares. 

Artigo 24 - As piscinas que recebem 1.. 
- 	continuamente agua de boa qua] idade e cuja renovaçao total so real! 
-- 	za em tempo inferior a 12 (doze) horas poderao ser isentas das exi- 
T 	2encias dos artigos 71 e 73. 

Artigo 75 - Os frequentadores de pisci 
nas do clubes desportivos deverao ser submetidos a exames rndicos L 

P 	Lelo menos uma vex par ano. 

T-m 	 Arti;o 76 - Quando, no intervalo entre 
P  as exames medicos do que trata a artigo anterior, as frequentadores 

apresentarem afecçoes de pole ou qua] quer doença infecto-contagiosa, 
poderao ter impAdido o ingresso na piscina. 

Artigo 77 - Para uso dos banhistas do- 
- 	 r 	 - 	 - 

verao existir vestiarios, chuveiros e instalaçoes sanitarias separa 
clamente para cada sexo. 

P 	 Artigo 78 - Nenhuma piscina poderd 
usada quando suas dguas forem julgadas poluldas pelas autoridades 
competentes. 

Artigo 79 - Las exigencias deste Capi-
Lulo, excetuando o disposto no artigo anterior, ficam exciuldas as' 
piscinas do residencias particulares, quando para uso cxc] usivo do' 
seus proprieta'rios & pessoas do suas relaç6es. 

Artigo 80 - Na infraçao de qua]quer ai' 
tigo deste Capitulo, sera' en imposta a multa de 50% (cincoenta par con-
to) a 100% (cern par cento) do valor do referenda vigente na regiao. 

TJTULO III 
Da policia de costumes, segurança 

e ordem pdblica 

CAPITULO I 
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Da moralidade e do sossego publico 

Artigo 81 - E expressamente proibido as 
casas de come'rcio ou aos ambulantes a exposiç6o ou vendas de gravu-
ras, liuros, revistas e jornais pornogrd;icos. 

Para 0 disposto no "Caput" deste 
artigo aplicar—se--i Jegislaçio do Serviço de Censura do Goierno Fe 
deral. 

§ 2. - A reincidencia na in/raçio deste 
artigo determinard a cassaçtho da licença de funcionamento. 

Artigo 82 - Os banh.istas ou participantes 
de esportes na'uticos deverao tra jar—se corn roupas apropriadas. 

Artigo 83 - Os proprietJrios em que se 
vendem bebidas alcoolicas serio responsa'veis pela manutençào da or 
dem em seus estabelecimentos. 

Paragrafo Unico - As desordens, algazar-
ras ou barulkos, poruentura veri/icados nos re/eridos estabelecimen 
tos, sujeitarao Os proprietcirios a multa, podendo ser cassada a 11 
cença para funcionamento em caso de reinci den cia. 

Artigo 84 - E expressamente proibido per 
tubar o sossego pziblico corn ruidos ou Sons ezcessivos, tais como: 

I - Os motores e explosao scm Os silenci 
osos; 

II - a propaganda real izada em auto—/a-
lantes scm pruia autorizapao da Pre/eltura; 

III - os de buzinas, clarins, timpanos, 
strenes ou quaisquer outros aparelhos; 

IV - os produzidos por armas de fogo, 
morteiros, bambas e derizais /ogos ruidosos; 

V - Os de apitos ou silvos de s renes 
de /cibricas, cinemas ou outros estabelecimentos, por mats de 30 
(trinta) segundos ou depots das 22 (vinte e duas) horas. 

Para'gra/o Unico - Excetuarn—se das proi 
biçoes deste artigo: 

I - os timpanos, sinetas ou sirenes dos 
veiculos dc assistencias, corpo de bombeiros e policia quando 	cvi 
s e rv I c  a; 

II - os apitos das rondas e guardas poll 
dais. 

Artigo 85 - Was igrejas, conventos e ca 
pelas ndo poderao tocar antes das 05:00 e depots das 22:00 horas, 
salvo os toques de rebates por ocasiao de incendios ou inundaç5es. 

Para'gra/o Ünico - Em casos especiais da 
rea1izaço de cultos c/cu atividades religiosas que nio se enquadrern 
no horario estabelecido par este artigo, sera facultada a permissao 
mediante requerimento a autoridade competente coin o respectivo dc/c 

-'irnento e a di'oulgaçao pJblica da programaçib, sobretudo nas quadras 
Jimitrojes ao local do evento. 	 - 
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fl° Artigo 86 - E proibido executar 	qua-Z—_ 
quer saruiço qua prociuza ruldo, 	antes cias 06:00 (seis) 	e depois das 

22:00 (vinta 	a duas) 	horas, 	nas proxirnidacies cia hospitals, 	escolas 

fl 	a asilos. 

Artigo 87 - As instalaçoes eletricas de 
verio tar dispositii'os capazas cia eliminar ou, palo manos çeciuzir - 
as mini/no, as corrantas parasitas capazas de inter/erir ruicios preju 
diciais a radio recepçao. - 

Artigo 68—Na in/radIode quadguer ar 
tigo deste Capltulo, sari imposta a multa ciabO% (cinquanta por can 
to) a 100% (cam por canto) do valor cia referenda vigenta-na regiao 
se/n prajuiso cia açao penal cablual. 

CAPJTULO 11 
Dos divertimentos pziblicos 

Artigo 69 - Divertimentos pt1b2icos, pa-
ra os c/altos cieste Cddigo, sao as qua se raalizarerri nas vias pub]i 
cas ou am recintos fachados cia liura acesso ao pu'b]ico. 

Artigo 90 - li7enhum divaritmento publico 
pociera' ser realizado sam a autorizaçaotda Prefaitura. 

Paragrafo Unico - 0 requarimanto cia 11 
cença pra funcionamento cia qua] quar casa cia diuers6es sari instru! 
do corn a prova cia tarem silo satisfeitasas axigendias regulamanta-
res a construçao a higiana do edificio, a pro.cadida a uistoria polL 
cia]. - 

Artigo 91 - Em todas as casa cia diver-
soas pu'b]icas sarao obsarvacias as saguintas disposiçoes, alem claque 
]as astabalecicias polo Co'digo cia Obras: 

I - As portas a as correciores para 0 ex 
tenor sarao amplos a sampra Jiuras cia grades, mo'vais ou qua]quar - 
objato qua posba dificultar a retirada ripida do puiblico em caso cia 
arnargencia; 

II - havera insta1açoes sanitciniasincie 
penciantas pana ambos Os saxos; 

III - sarao tomadas as pracauçoas nace 
sarias para avitar incandios; 

IV - daverao possuir babaciouros cia a'gua 
fi]tracia em par/alto astado cia funcionamento; 

V - ciaverao ear pu1vanizcias corn i.sat! 
cidas pariocicamanta. 

Paragrafo finico - E proibicio aos aspec 
tadoras assistir aos aspaticulos corn chapus as cabaças ou fumar na 
sala cias sess6es. 

Artigo 92 - Em todos os taatros, cine-
mas, circos ou qua] quer sala da espaticu]o sarao rasarvados 04 (qua 
tro) lugaras ciestinacios s autoniciadas polictais a municipais, ancar 
ragacios cia fiscalizaçao. 
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0 Artzgo 9 	- Os proararias awnciados 	de 
verdTo ser executados integralinente, nio podendo os 	espetJculos 	mid 
ar—se em kora diversa 	do marcada. 

coso 	de mocizflcac:v 	00 	nroora 
ma on horarlo, 	c 	empresarlo 	devo]veri nos espectadores v 	oreço 	inte 
oral do 	entrada. 

. .. 	- As dig vs 	des deste orti;:c 
cam—se no que ccuber acs espe:acuJcs espvrtz L)0S paro vs Cual: SE CZL 

ja o pag.omentv ae entradas. 
- 	Artigo 94 - POD sera perinitido a reajiga 

coo de jogos on diversoes ruidosas em locals compreendidos em 	.irea 
farmada por um roth de lOOm (cern metros) de hospitals, casas de so n 
de on maernzdaae. 

.Artigo 95 - A armaçaode dircos on 	par 
ques de diversoes 56 sera permitida em locals a ju{zo do Prefeituro. 

a i. P - A outorizaço de funcivnamento 
dos estabelecimentos de one trata este artigv no poderd ser superi-
or a 30 (trinta) dias. 

§ 2.2 - Ao conceder a autorizaçdo, pode 
a Prefeitura estabelecer as restriçoes cue jL2Ogar conveniente, no 

sentido de assegurar a orden e a morolidade pzblico e o sossegc 	do 
uizinhanca. 	 - 	. 	 - 

3 3•9 - A scm juizc, podera a Prefeitura 
nov renovar a autorlzaçav de an dirco vu pargue de diversoes on obri 
aa'—Jos a novas restriçoes Para conceder—ike a renovaçao pedido. 

§.9 - Os dircos e parques de divers6es 
emborà autorizados, so poderao ser frangueados 00 pubilco depvis de 
vistoriados em todas as suas instalagoes, pelas autoridades do Pre-
fel turn. 

C retvrno de dircos, Darcues ZE 

diversoes 	vu similares a loca]idades j6 exploradas 6 OIL 	podera ocor 
rer apds o prazo mi'nimo de OC (gels) Theses a contar an efetiva ciaa 
do vencimentc do Jicenca (autorizacac) linediazantente anterior cDfldE 

dida. 
Artigo 9C - Para permitir a znstalaçao 

de circos on barracas em logradouros publicos, poderi a Prefeitura 
ezigir, se julgar conveniente; urn deposito at 02 (dots) sal6rios mf

, 
 

finDs regionais como garantia de despesas coin a eventual limpeza e 
recomposicao do ivuradouro. - 

Paragrafo [Jnicv - 0 deposito sera resti 
tuz'do integralmente se nov houver nscessicb2de do .2impeza especial on 
reparos. Em caso contrario, serac dedusidos do mesn2c as despesas fei 
tas coin tai serviço e restituido v restante. 

Artipo S? - C's espeticulvs, boile: on 
festas de cardter pzibi moo dependem, Para real tsar—se, de previa 	ii 
cenca do Prefeituro. 	 - 

- 	 CarO;rafo Linico - Lx:e:u.am--se 00: 

sicJes deste artipo as reurioes de quaicuer natures:, Sc:. conuttes 
vu entradas papas, levadas a efeito per ciubes vu entidade: de Was 
se, em sua sede, on as real zadas em residencias particubares. 

ArASs - E expressasne pr:ibtdc, az 
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rante as festejos carnavalescos, apresentar—se corn fantasias indeco-
rosas, ou atirar a'gua, talco cu qualquer outra sbstancia que possa 
rno]estar as traseuntes. 

Paragrafo Unico - Fora do periodo carnava 
lesco, a ninguem e permitido apresentar—se mascarado ou fantasiado 
nas vias pzIblicas, salvo coin licença especial das autoridades. 

Artigo 99 - Ed infraço de qualquer art!  
go deste Capltulo, serd imposta a multa de 50% (cinquenta par cento) 
a 100% (cern par cento) do valor de referenda vigente na regio. 

CAPITULO III 
Dos locals deculto 

Artigo 200 - As igrejas, as templos e as 
casas de culto, 6.To locals tidos e havidos par sagrados e, par isso, 
devern ser respeitado., sendo proibido pixar suas paredes e muros, ou 
neles co]ohar cartazes. 

Artigo 101— Nas igrejas, templos e casas 
de culto ndo bodeao:contar rnaior nJnerO de assistentes, a qualquer 
de seus oficios, do que a lotaçio comportada porsuas insta]açdes. 

Parigrafo L2nico - Na hipotése de gaG igre 
jas, templos e/ou basas de culto nao comportern as assistentes, fica 
facu]tada a real izaQao das atividades e/ou cu]tos re1igioso ao ar - 
li -ore, respeitadas as ]irnitaçoes de espaço pu'b]ico e particular, bern 
coma as demais normas que regern a maLaria. 

Artigo 102 - Nas igrejas, templos e casas 
de culto, as locals franqueados ao publico, deverao ser conservados 
]irnpos, iluminados a arejados. 

Artigo 103 - Na infraçao de qua] quer arti 
go deste Cap{tu]o, serd imposta a multa de 50% (cinquenta par cento) 
a l0C5t (cern par cento) do valor de referenda cia regiâo. 

CAPJTULO IV 
Do transito 4b]ico 

Artigo 104 - C transito, de acordo corn as 
leis vigentes, e ]ivre, e sua regularnentagiio tern par objetivo inanter 
a ordern, a segurança e o bemestar em geral. 

Artipo 1_011  - proibido embaraçar ou imp 
dir, par qualquer rneio, o ]ivre transito de padestres ou •vezcu]os nas 
ruas, praças e passeios, exceto para efeito de obras publicas ou quan 
do exigendias po]idias o deterrninarern. 

Paragrafo Unico - Sempre que hoaver neces 
sidade cia interromper 0 transito, devera ser colocada sina]isaçao - 
c]aramente visive.l de dia a lurninosa a noite. 

Artigo 106 - Compreende—se na proibiçao 
do artigo anterior,o deposito de qua] quer material, inclusive de cons 
truçao, nas vias publicas em gera]. 

Paragrafo Unicc - Tratando—se da material 
cuja descarga iwo possa ser feitadiretarnente.no interior dos predios 
sera to] erada a descarga e permanerzdia na via publica, corn o minirno 
prejulso ao transito, par tern_po nao superior a 05 (cinco) horas. 
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Artigo 107 E expressamente proibido L 
nas Was pziblicas da cidade, vilas ou povoados: 

I - conduzir anirnais Wi veiculos em dis 
2arada; 	 - 

II— conduzir animais bravios sea as de 
vidas precauçoes; 

III - conduzir carros de bats sea guiei 
Los; 

IF - atirar a via publica corpos ott de—
!7s que possam incoiizodar as transeuntes. 

Artigo lOS - E expressamente proibido 
danifi car ott retirar sinais colocados nas vias, estradas ou carninlios 
pziblicos, para a advertencia de perigo ott de impedimenta de transi- 

Paragrafo (Jnico - No sera permitida a' 
passagem ott estacionamente de tropas ott rebanhos na cidade, exceto' 
em logradouros para isso designados. 

Artigo 109 - Na infraçao de qualquer ar 
Ligo deste Capitulo, quando nao prevista no Co'digo Nacional de Tran 
sito, sera' imposta multa de 50% (cincoente par cento) a 100% (cern L 
par cento) •do valor de re/erencia da regiao. 

CAPITULO V 
Dos muros e cercas 

Artigo 110 - Os terrenos nEo construi—' 
dos, corn frente para logradouro pâblico, serao obrigatoriamente do-
Lados de passeio em toda a extensao da testada e fechados no alinha 
mento existente ou pro jetado. 

§ J•9 - as exigencias deste artigo re/a 
rem—se aos lotes situados em ruas dotadas de guia e sarjeta. 

§ 2. - Compete aos proprieta'rios dos 
imo'veis a construçao e conservaçao dos muros e passeios, assim corno 

- 	dos gramados dos passeios ajardinados. 

Artigo 111 - Serao comuns as muros e car 
cas diviso'rias entre propriedades, devendo as proprieta'rios dos into' 
veis con/inantOs concorrer em partes iguais para as despesas de sua 
construçao e conservaçao. 

Artigo 112 - Os muros na zona central e 
residencial, quando /echarizento de terrenos nao edi/icados, terio a 
altura minima de 1.80m (urn metro e oitenta centirnetros). 

Artigo 113 - Ao serern intirnados pela 
Prefeitura a e.recutar o fecharnento de terrenos e outras obras neces 
sa'rias, as proprieta'rios que nao atenderern a intirnaçao /icar½o sujei 
jos, alm da multa de 30% (trinta par cento) a 1001 (cern par cento) 
do valor de re/erencia vigente na regiao, ao acr6scimo de 20% (yin- 
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te por cento) corn 0 pagamento do custo dos servi9os feitos pela 
administraçao municipal. 

Artigo 114 - Na infraçJo de qualquer' 
artigo deste Capitulo, sen imposta a multa de 30 110 (triina por cen 

a 10010 (cern por cento) vo valor de referenda vigente na regi- 
ao. 

TJTULO IV 
Las consideraçes finals 

	

- 	Artigo 115 - Esta Lei entrana' em vigor 
na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçoes em contrdrio. 

Prefeitura Municipal de Rio Branco/MI'; 
em 22 de junho de 1983. 

a- UA RLO S BRENO PEREIRA HELLEBRA Nffl7  
Prefeito Municipal 

AFIXADO(A) EM 

-iLde- 

	

Pot; 

	 de1983 


