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PROJETO DE LEI Nº 121-01/2021 

 
Institui o Código de Posturas do Município. 
 

 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Capítulo I 
Disposições preliminares 

 
Art. 1º Este código contém as medidas de fiscalização a cargo do Município em 

matéria de higiene, limpeza pública, ordem pública e funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais e industriais, estatuindo as necessárias relações entre o 
Poder Executivo Municipal e os munícipes. 

 
Art. 2º Ao Prefeito e, em geral, aos funcionários municipais incumbe velar pela 

observância dos preceitos deste código. 
 

Capítulo II 
Das infrações e das penas 

 
Art. 3º Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste 

código ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo Poder Executivo 
Municipal no uso de seu poder de polícia. 

 
Art. 4º Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger 

ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados da execução de leis 
que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. 

 
Art. 5º As infrações a este Código terão as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Interdição do estabelecimento ou obra; 
d) Cassação da licença de funcionamento; 
e) Apreensão. 

 
§ 1º As penalidades previstas por este Código poderão ser aplicadas 

cumulativamente e no caso de multa, havendo reincidência, a mesma deverá ser 
aplicada em dobro, ou ainda, diariamente, conforme o caso. 

 
§ 2º Reincidente é aquele que violar preceito deste Código por cuja infração já 

tenha transitada em julgado. 
 
§ 3º A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa; 
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§ 4º Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber 
quaisquer quantias ou créditos que tiverem com o Poder Executivo Municipal, participar 
de licitações, celebrarem contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar 
qualquer título com o Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 6º As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo. 
 
§ 1º Na imposição da multa, e para graduá-la, ter-se-á em vista: 
I- A maior ou menor gravidade da infração; 
II- As suas circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
III- Os antecedentes do infrator, com relação às imposições deste Código. 
 
§ 2º Quando não houver penalidade específica à infração, aplicam-se os 

seguintes valores às penalidades: 
a) A multa mínima será de 300 URM; 
b) A multa média será de 600 URM; 
c) A multa máxima será de 1.200 URM. 

 
Art. 7º As penalidades a que se refere este Código não excluem a 

responsabilidade do infrator de reparar o dano resultante da infração, na forma do 
Código Civil Brasileiro e outras legislações pertinentes. 

 
Parágrafo único. Aplicada a pena, não fica o infrator desobrigado do 

cumprimento da exigência que a houver determinado. 
 
Art. 8º Nos casos de apreensão, o objeto apreendido será recolhido em depósito 

a ser definido pelo Poder Executivo Municipal, alternativamente, poderá ser nomeado o 
infrator, ou terceiro por este indicado, como fiel depositário, incumbindo ao infrator as 
providências necessárias para a remoção do objeto apreendido, caso necessário. 

 
§ 1º Não sendo possível a remoção imediata do objeto, incorrerá o infrator em 

multa diária até que efetue a remoção. 
 
§ 2º A devolução da coisa apreendida só se fará depois de pagas as multas que 

tiverem sido aplicadas e de indenizado o Poder Executivo Municipal das despesas que 
tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito. 

 
Art. 9º Não estão sujeitos às penas definidas neste Código os incapazes na forma 

da lei e quem comprovar não ser o autor da infração ou ter sido coagido a cometê-la. 
 
Parágrafo Único. Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes 

a que se refere o artigo anterior, a pena recairá sobre o responsável legal pelo incapaz. 
 

Capítulo III 
Do auto de infração 
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Art. 10 Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal 
apura a violação dos dispositivos deste Código e de outras leis, decretos, regulamentos 
e demais normas municipais. 

 
Art. 11 O auto de infração será motivado por qualquer violação das normas deste 

código que for levada ao conhecimento de qualquer autoridade fiscalizadora, devendo 
a comunicação ser acompanhada de prova documental ou testemunhal, ou ainda, 
qualquer meio idôneo.  

 
Parágrafo único. Recebendo a comunicação, a autoridade competente 

verificará in loco, quando possível, e determinará, sempre que couber, a lavratura do 
auto de infração. 

 
Art. 12 Ressalvado o disposto neste Código, são autoridades para lavrar o auto 

de infração os fiscais ou outros funcionários para isso designados pelo Chefe do 
Executivo Municipal. 

 
Art. 13 O Chefe do Executivo Municipal poderá designar autoridade ou comissão 

para homologar o auto de infração, arbitrar multas e demais penalidades, assim como, 
julgar defesas e recursos. 

 
Art. 14 O auto de infração obedecerá a modelos especiais e conterão 

obrigatoriamente: 
I- O dia, mês, ano, lugar em que foi lavrado; 
II- O endereço e/ou coordenadas geográficas da infração; 
III- O nome de quem lavrou, relatando-se com toda clareza o fato constante 

da infração e os pormenores que possam servir de atenuante ou 
agravante da ação, havendo; 

IV- O nome do infrator, residência e sua Identidade e CPF, se possível; 
V- A disposição legal infringida; 
VI- A assinatura de quem lavrou e do infrator, se possível. Recusando-se o 

infrator a assinar, ou não sendo possível colher sua assinatura, assinará 
uma testemunha capaz. 

 
Capítulo IV 

Do prazo de defesa 
 

Art. 15 O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 
devendo fazê-la em requerimento dirigido ao setor responsável pela emissão do auto 
de infração. 

 
Art. 16 Julgada improcedente ou não sendo a defesa apresentada 

tempestivamente, o auto de infração será homologado, intimando-se o infrator para 
pagar a multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sem prejuízo do 
cumprimento de exigência, quando houver sido determinado. 

 
Capítulo V 

Da fiscalização sanitária 
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Art. 17 A fiscalização sanitária abrangerá os estabelecimentos industriais, 

comerciais e de prestação de serviços, assim como veículos de transporte de alimentos 
e produtos, serviços temporários e demais formas de atividades diretamente vinculadas 
ou relacionadas à saúde. 

 
§ 1º Em cada inspeção, apresentará o funcionário competente um relatório 

circunstanciado, podendo sugerir medidas ou solicitar providências a bem da higiene e 
saúde pública quando assim couber. 

 
§ 2º O Poder Executivo Municipal tomará as providências cabíveis ao caso, 

quando for de sua alçada ou remeterá cópia do relatório às autoridades federais ou 
estaduais competentes quando as providências necessárias forem da alçada das 
mesmas. 

 
§ 3º Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal, as infrações sanitárias 

serão punidas com as penalidades previstas na Legislação Sanitária Municipal e no Art. 
2º da Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977. 

 
TÍTULO II 

DA HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Da higiene pública e habitação 

 
Art. 18 Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica 

determinantemente proibido: 
I- Banhar-se ou utilizar chafarizes, fontes ou tanques públicos para qualquer 

fim; 
II- Consentir o escoamento de águas servidas das residências para a rua; 
III- Queimar, em locais públicos ou privados, mesmo nos próprios terrenos, 

lixo ou qualquer material; 
IV- Varrer do interior dos prédios, dos terrenos e dos veículos, para a via 

pública, assim como, despejar ou atirar papéis ou quaisquer detritos sobre o leito de 
logradouros públicos; 

V- Lavar quaisquer utensílios usados para a manufatura de alimentos no 
passeio público e/ou logradouros públicos. 

 
Art. 19 É expressamente proibido varrer ou colocar resíduo de qualquer natureza 

nos bueiros e bocas de lobo existentes nas vias públicas, não podendo ser impedido ou 
dificultado o escoamento das águas pelos canos, valetas e/ou sarjetas das vias 
públicas. 
 

Art. 20 É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas 
destinadas ao consumo público ou particular. 
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Art. 21 É expressamente proibida a instalação, no âmbito municipal, de indústrias 
que pela natureza dos produtos, pelas matérias-primas utilizadas, pelos combustíveis 
empregados, ou qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde pública. 

 
Art. 22 Não é permitida a instalação de estrumeiras ou depósitos de esterco 

animal, nas proximidades de centros urbanos e conglomerados habitacionais. 
 
Art. 23 Todo e qualquer edificação deverá ser mantida conservada, de modo a 

possibilitar a sua habitação e ou uso sem que haja riscos à saúde e à integridade física 
de qualquer pessoa. 

 

Parágrafo único. É expressamente proibido o uso de barracas ou lonas como 

moradias, em terrenos urbanos, mesmo que sejam para uso dos seus proprietários, sem 

autorização do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 24 O proprietário e os inquilinos são responsáveis pela limpeza de pátios, 
quintais, prédios e terrenos, evitando que sejam usados como depósitos de objetos, 
estruturas e resíduos orgânicos, especialmente os que sirvam de atração, abrigo, 
proliferação de insetos e pragas urbanas, assim como são responsáveis por tomar as 
medidas para coibir tais práticas.  

 

Parágrafo único. Verificando o não cumprimento do disposto no caput deste 

artigo, o Poder Executivo Municipal procederá a notificação, para que os mesmos 

procedam a limpeza e asseio de pátios, quintais, prédios e terrenos, no prazo de 5 

(cinco) dias. 

Art. 25 Os prédios de apartamentos ou habitações coletivas deverão ser dotados 
de coletora de lixo, estas convenientemente dispostas, padronizadas e identificadas. 

 
Art. 26 Nenhum prédio situado em via pública dotada de água e esgoto poderá 

ser habitado sem que disponha dessas utilidades e seja provido de instalações 
sanitárias, inclusive, fossas sépticas, filtros anaeróbios e sumidouros, ou outro sistema 
aprovado pelo órgão competente, em qualquer circunstância, proporcional à área 
construída, cuja escala será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal. 

 
§ 1º Os prédios de habitação coletiva serão providos de instalações sanitárias 

em número proporcional a seus moradores. 
 
§ 2º As calhas coletoras de água pluviais, quando situadas ao passeio, deverão 

ser canalizados até a rede pluvial. 
 
§ 3º O excesso de água expelido pelos aparelhos de ar colocados nas paredes 

junto ao passeio, deverão ser canalizados, até o meio fio. 
 
Art. 27 As chaminés de qualquer espécie de fogões de residências, restaurantes, 

pensões, hotéis e de estabelecimentos comerciais e industriais de qualquer natureza, 
terão altura suficiente para que a fumaça, a fuligem e outros resíduos que possam 
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expelir, não incomodem os vizinhos, preferencialmente acima da altura final da janela 
da residência vizinha. Quando dotados de exaustores laterais, deverão guardar a 
distância de, no mínimo, 3 (três) metros da residência mais próxima. 

 
§ 1º As chaminés dos estabelecimentos comerciais e industriais deverão atender 

às especificações definidas pelo Poder Executivo Municipal. 
 
§ 2º Em casos especiais, a critério do Poder Executivo Municipal, as chaminés 

poderão ser substituídas por aparelhos que produzem idêntico efeito. 
 
Art. 28 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta pena de 

advertência e/ou multa correspondente ao valor de 300 URM, sem prejuízo das demais 
penalidades, quando for o caso. 

 

Capítulo II 
Da higiene da alimentação 

 
Art. 29 O Poder Executivo Municipal exercerá, em colaboração com as 

autoridades sanitárias do Estado e União, fiscalização sobre a produção, comércio e 
consumo de gêneros alimentícios em geral. 

 
Parágrafo único. Para efeito deste Código, consideram-se gêneros alimentícios 

todas as substâncias, sólidas ou líquidas, destinadas à ingestão humana, incluindo os 
medicamentos. 

 
Art. 30 Não será permitida a produção, exposição ou venda de gêneros 

alimentícios deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde. 
 
§ 1º Os bens e produtos destinados ao consumo humano, quando visivelmente 

alterados ou deteriorados, serão apreendidos e inutilizados sumariamente. 
 
§ 2º A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabelecimento 

comercial do pagamento das multas e demais penalidades que possam sofrer em 
virtude da infração. 

 
§ 3º A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo determinará a 

cassação da licença para funcionamento da fábrica ou estabelecimento comercial. 
 
Art. 31 Toda a água que tenha de servir na manipulação ou preparo de gêneros 

alimentícios, desde que não provenha do abastecimento público, deve ser 
comprovadamente pura. 

 
Art. 32 O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, 

isenta de qualquer contaminação. 
 
Art. 33 Somente podem ser expostas à venda, ou entregues ao consumo, as 

carnes e seus derivados de animais de açougue: 
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I- Provenientes de animais abatidos em matadouros ou abatedouros 
registrados e fiscalizados pelo órgão competente federal, estadual ou municipal de 
agricultura; 

II- Mantidos sob temperaturas indicadas pelo fabricante.  
 
Art. 34 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta multa 

graduada conforme a gravidade, e demais penalidades previstas na Legislação 
Sanitária Municipal e no Art. 2º da Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977. 

 

Capítulo III 
Da higiene dos estabelecimentos 

 
Art. 35 Especialmente nos ambientes em que há espera, circulação, atendimento 

de clientes ou concentração de funcionários, observar-se-á o seguinte: 
I- Garantir a renovação do ar, por ventilação natural cruzada, ou 

equipamentos de ar condicionado com filtros e dutos limpos; 
II- Disponibilizar produto antisséptico para higiene das mãos em dispensador 

com identificação em locais estratégicos; 
III- Junto aos lavatórios para higiene de mãos disponibilizar sabonete e papel 

toalha ou outro dispositivo higiênico para secar as mãos; 
IV- Manter ambientes, superfícies de toque e instalações sanitárias com a 

devida higienização. 
 
Art. 36 Os estabelecimentos que comercializam alimentos deverão ter o piso e 

paredes com revestimento resistente, liso, lavável, impermeável e não absorvente. 
 
Art. 37 As cozinhas e demais salas de manipulação de alimentos dos 

estabelecimentos deverão ter: 
I- O piso e as paredes com revestimento resistente, liso, lavável, 

impermeável até a altura de dois metros no mínimo; 
II- As janelas e demais aberturas protegidas com telas milimétricas; 
III- Uma pia para lavagem de materiais e uma pia exclusiva para lavagem de 

mãos, ambas dotadas de água corrente. 
 
Art. 38 Os hotéis, restaurantes, bares, cafés, lanchonetes, pubs e 

estabelecimentos congêneres deverão observar o seguinte: 
I- A lavagem de louças e talheres deverá fazer-se em recipientes com água 

corrente ou máquina própria para este fim, provida de local para esgoto; 

II- Disponibilizar guardanapos e/ou toalhas de uso individual ou descartável; 

III- A louça e os talheres deverão ser guardados em armários, com portas e 

ventilados, não podendo ficar expostos à poeira e às moscas; 

IV- Manter instalações sanitárias com a devida higienização; 

V- As águas servidas de uso humano deverão possuir tratamento através de 

caixas de gordura, fossa séptica ou sumidouros. 
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 Art. 39 As águas residuárias de oficinas, tornearias, postos de abastecimento de 
veículos e estabelecimentos congêneres, deverão ser tratadas segundo normas 
técnicas especiais, antes de serem canalizadas aos corpos receptores. 
 
 Art. 40 Em nenhuma hipótese será permitida a diluição de águas residuárias e/ou 
mistura de efluentes de origem comercial e industrial com águas servidas de uso 
humano. 
 

Art. 41 Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior são obrigados a 
manter seus empregados e garçons limpos e convenientemente trajados, de preferência 
uniformizados. 

 
Art. 42 Nos salões de barbeiros e cabeleireiros é obrigatório o uso de toalhas e 

gola individuais. 
 
§ 1º Os instrumentos utilizados para limpeza de unhas ou depilação após cada 

uso deverão, dependendo do tipo de material, serem devidamente desinfetados, 
esterilizados ou descartados. 

 
§ 2º Os profissionais dessa atividade usarão durante o trabalho guarda-pó 

apropriado, rigorosamente limpo. 
 
Art. 43 Nos hospitais e maternidades, além das disposições gerais deste Código, 

que lhes forem aplicáveis, é obrigatória: 
I- A existência de uma lavanderia a quente com instalação completa de 

desinfecção; 
II- A existência de depósito apropriado para roupa servida; 
III- A instalação de necrotérios, de acordo com o artigo 44 deste Código; 
IV- A instalação de uma cozinha com, no mínimo, duas peças, destinadas 

respectivamente a depósito de gêneros e outra para o preparo e distribuição de comida, 
bem como, para lavagem e esterilização de louças e utensílios, devendo todas as peças 
ter os pisos e paredes revestidos com revestimento liso, lavável, impermeável e 
resistente, até a altura de dois metros. 

V- As águas servidas sanitárias deverão ter tratamento especial, através de 
fossas sépticas e sumidouros; 

VI- Os efluentes tratados, de origem sanitária, não podem ser colocados em 
corpos receptores hídricos de qualquer espécie. 
 

Art. 44 A instalação de necrotérios e capelas mortuárias será feita em prédio 
isolado, distante no mínimo vinte metros das habitações vizinhas e situadas de maneira 
que seu interior não seja devassado ou descortinado, com suficiente ventilação. 

 
Art. 45 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta multa 

graduada conforme a gravidade, e demais penalidades previstas na Legislação 
Sanitária Municipal e no Art. 2º da Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977. 

 

TÍTULO III 
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DA LIMPEZA URBANA 
 

Capítulo I 
Dos serviços de limpeza 

 
Art. 46 Os serviços de limpeza urbana serão regidos pelas disposições deste 

Código e, salvo exceções executadas pelo serviço de limpeza do Poder Executivo 
Municipal, por meios próprios ou adjudicando-os a terceiros, gratuita ou 
remuneradamente. 

 
Art. 47 São classificados como serviços de limpeza urbana as seguintes tarefas: 
I- Coleta, transporte de disposição final do resíduo sólido doméstico, 

ordinário domiciliar e especial; 
II- Conservação da limpeza em vias, balneários, sanitários, viadutos, áreas 

institucionais e de recreação pública, quando pertencentes ao Município; 
III- Parques e outros logradouros e bens de uso comum do povo do Município; 
IV- Outros serviços concernentes à limpeza da cidade. 

 
Art. 48 Definem-se como lixo público os resíduos sólidos provenientes dos 

serviços de limpeza urbana executados nas vias e logradouros públicos. 
 
Art. 49 Definem-se como lixo sólido domiciliar, para fins de coleta regular, os 

resíduos sólidos produzidos em imóveis, residenciais ou não, definidos na legislação 
vigente. 

 
Art. 50 Definem-se como lixo especial os resíduos sólidos que, por sua 

composição, peso ou volume, necessitam de tratamento específico, ficando assim 
classificados: 

I- Resíduos produzidos em imóveis, residenciais ou não, que não possam 
ser dispostos na forma estabelecida para coleta regular; 

II- Resíduos provenientes dos estabelecimentos que prestam serviço de 
saúde; 

III- Resíduos provenientes de estabelecimentos que comercializam alimentos 
para consumo imediato; 

IV- Resíduos produzidos por atividades ou eventos particulares; 
V- Resíduos gerados por comércio ambulante; 
VI- Outros, que, por sua composição, se enquadrem na classificação deste 

artigo, inclusive, veículos inservíveis, excetuando-se o lixo industrial; 
VII- Sofás, colchões e afins; 
VIII- Eletroeletrônicos. 
 
§ 1º Os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de 

demolições, atividades comerciais e de prestação de serviço, bem como terra, folhas e 

galhos dos jardins e quintais de particulares, devem ser removidos às custas dos 

respectivos inquilinos ou proprietários. 
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§ 2º O inquilino ou proprietário que pretender atendimento público para 

recolhimento do lixo descrito no § 1º deste artigo (com exceção dos resíduos da 

construção civil) deverá agendar junto ao setor competente da Prefeitura o 

recolhimento, cujo resíduo somente poderá ser depositado na data agendada para 

recolhimento, sendo que o custo correrá por conta do gerador. 

 

§ 3º Para os fins legais, são considerados grandes geradores de resíduos da 

construção civil, os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, 

geradores de resíduos da construção civil e similares em massa superior a 50 

(cinquenta) quilogramas diários, considerada a média mensal de geração, sem prejuízo 

do disposto em Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil. 

 

§ 4º Os grandes geradores devem elaborar Planos de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC) para cada empreendimento, conforme Termo 

de Referência disponibilizado pelo órgão ambiental municipal. 

 

§ 5º Os grandes geradores terão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 

da publicação desta Lei, para se adequarem às suas disposições, sob pena de 

incorrerem nas penalidades nela previstas, bem como nas demais normas vigentes.  

 

Art. 51 O Poder Executivo Municipal adotará coleta seletiva e a reciclagem dos 
materiais como forma de tratamento dos resíduos sólidos domésticos, sendo que o 
material residual deverá ser acondicionado de maneira a minimizar ao máximo o 
impacto ambiental, em local especialmente indicado e aprovado pelos órgãos 
competentes. 

 
Art. 52 A destinação e disposição final dos resíduos de qualquer natureza, 

ressalvadas as exceções previstas neste Código, somente poderá ser feita em local 
apropriado e utilizando-se de métodos indicados pelos órgãos controladores do meio 
ambiente. 

 
Art. 53 O Poder Executivo Municipal definirá o local de instalação das lixeiras e 

providenciará sua instalação. 
 
§ 1º As lixeiras existentes que não apresentarem condições de uso ou não se 

apresentarem dentro do padrão determinado pelo Poder Executivo Municipal, serão 
consideradas irregulares e recolhidas. 

 
§ 2º A limpeza e conservação das lixeiras serão executadas pelo Poder Executivo 

Municipal. 
 
§ 3º O custo de instalação e manutenção das lixeiras será lançado ao proprietário 

do imóvel, juntamente com a taxa de coleta de lixo. 
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Art. 54 Na execução de qualquer serviço de limpeza urbana, os funcionários 

deverão usar equipamento de proteção individual, definidos na legislação de proteção 
e segurança do trabalho. 

 
Capítulo II 

Do resíduo sólido público 
 

Art. 55 A coleta, transporte e destinação do resíduo sólido gerado na execução 
dos serviços de limpeza urbana serão de responsabilidade exclusiva do Poder 
Executivo Municipal. 

 
Parágrafo único. O produto do trabalho de capina e limpeza de meio-fio, 

sarjetas, ruas e demais logradouros públicos deverão ser recolhidos no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas a contar da execução do serviço. 

 
Capítulo III 

Do resíduo sólido domiciliar 
 

Art. 56 A coleta regular, transporte e destinação final do resíduo sólido domiciliar 
são de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 57 O acondicionamento e a apresentação do resíduo sólido domiciliar à 

coleta regular deverão ser feitos levando em consideração as determinações que 
seguem: 

I- O volume dos sacos plásticos e dos recipientes não deve ser superior a 
100 (cem) litros; 

II- Os materiais cortantes ou pontiagudos deverão ser devidamente 
embalados, com identificação, a fim de evitar lesão aos funcionários de limpeza e coleta; 

III- Os sacos plásticos ou recipientes indicados devem estar 
convenientemente fechados, em perfeitas condições de higiene e conservação, sem 
líquido em seu interior. 
 

Art. 58 O resíduo sólido domiciliar deve ser disposto no logradouro público junto 
ao alinhamento de cada imóvel, nas lixeiras ou em local determinado pelo Poder 
Executivo Municipal. 

 
Art. 59 Os usuários deverão acondicionar separadamente os resíduos gerados, 

visando a coleta seletiva e deverão respeitar os turnos das coletas, conforme 

cronograma informado pelo Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 60 Somente serão recolhidos pelo serviço regular de coleta os resíduos 

sólidos acondicionados em lixeiras que sejam de acordo com o disposto neste Código. 
 
Art. 61 Os dias, turnos, meios e métodos a serem utilizados para coleta regular 

do resíduo sólido serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal. 
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Capítulo IV 
Do resíduo especial 

 
Seção I 

Dos resíduos de Imóveis 
 

Art. 62 O acondicionamento, coleta, transporte, destino e disposição final do 
resíduo especial gerado em imóveis residenciais, ou não, são de exclusiva 
responsabilidade de seus geradores. 

 
Parágrafo Único. Não sendo possível identificar os geradores, será 

responsabilidade do proprietário do imóvel o acondicionamento, coleta, transporte, 
destino e disposição final do lixo especial. 

 
Art. 63 Os serviços previstos no artigo anterior poderão ser realizados pelo Poder 

Executivo Municipal, a seu critério, desde que solicitado para tal, podendo cobrar seu 
custo correspondente, que poderá variar de 500 URM a 1.000 URM. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de ser transgredido o artigo 62, e vindo o Poder 

Executivo Municipal realizar o serviço, o custo correspondente poderá ser cobrado em 
dobro, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
Art. 64 Os responsáveis pelas construções e demolições e quem realizar 

depósito de qualquer material de construção, são obrigados a: 
I- Manter em estado permanente de limpeza e conservação o trecho 

fronteiro à obra; 
II- Evitar excesso de poeira e queda de detritos nas propriedades vizinhas, 

vias e logradouros públicos; 
III- Não dispor material no passeio ou via pública, senão o tempo necessário 

para sua descarga ou remoção, salvo quando se destinar a obras a serem executadas 
no próprio logradouro ou muro de alinhamento. 

 

§ 1º As sansões decorrentes da inobservância do disposto neste artigo serão 

aplicadas ao responsável pela obra ou ao proprietário do imóvel autuado. 

 

§ 2º Em obras de subsolo poderá, mediante autorização e condicionantes, 

utilizar-se tapumes. 

 
§ 3º Em obras de subsolo poderá, mediante autorização e condicionantes, 

utilizar-se tapumes. A não obediência do disposto neste artigo acarretará penalidade de 

multa, no valor de 500 (quinhentas) URM e no caso de reincidências em nova multa no 

valor de 1.000 (mil) URM, e interdição da obra até o adimplemento.  

 
 

Seção II 
Dos resíduos de saúde 
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Art. 65 Os estabelecimentos geradores de resíduos sólidos de serviço de saúde, 

inclusive biotérios, são obrigados, a suas expensas, pela elaboração, implantação, 
implementação e monitoramento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde (PGRSSS), de acordo com as normas sanitárias e ambientais. 

 
§ 1º A elaboração, a implantação e o monitoramento do PGRSSS pode ser 

terceirizada, devendo a coleta, transporte e destinação final ser realizada por empresa 
especializada e licenciada. 

 
§ 2º Somente serão recolhidos pelo serviço público municipal os resíduos sólidos 

domiciliares quando devidamente segregados. 
 
Art. 66 A concessão/renovação de Alvará de Funcionamento aos 

estabelecimentos referidos no artigo anterior, será condicionada ao cadastramento e 
licenciamento, quando for o caso, no órgão público municipal competente. 

 
Seção III 

Dos resíduos das atividades comerciais e de prestação de serviços 
 

Art. 67 Os mercados, supermercados, matadouros, açougues, peixarias, 
agroindústrias e estabelecimentos similares deverão providenciar a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos neles gerados, de acordo com as normas 
sanitárias e ambientais. 

 
Art. 68 Os bares, lanchonetes, padarias, confeitarias e outros estabelecimentos 

de venda de alimentos para consumo imediato, serão dotados de recipientes de lixo 
colocados em locais visíveis e de fácil acesso ao público em geral. 

 
Parágrafo único. Os estabelecimentos citados no caput deste artigo serão 

obrigados a instalar lixeiras coletoras seletivas, mantendo-as limpas. 
 
Art. 69 As áreas do passeio público fronteiriças ao local do exercício das 

atividades comerciais deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza e 
conservação pelo responsável do estabelecimento. 

 
Art. 70 Fica proibido o uso do lixo “in natura”, para servir como alimentação de 

suínos e outros animais, admitindo-se o aproveitamento de resíduos de cozinha 
conforme especificado nas normas de vigilância sanitária. 

 
Art. 71 As atividades comerciais e de prestação de serviços que gerarem 

resíduos não compatíveis com os domiciliares deverão possuir Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos a fim de comprovar a destinação de seus resíduos gerados perante 
o Poder Executivo Municipal, a ser aprovado pelo órgão ambiental municipal. 

 
Seção IV 

Dos resíduos de promoções em logradouros públicos 
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Art. 72 Nas feiras, instaladas em vias ou logradouros públicos, onde haja venda 
de gêneros alimentícios, produtos hortifrutigranjeiros ou outros produtos de interesse do 
ponto de vista do abastecimento público, é obrigatória a colocação de lixeiras, 
compatíveis com o resíduo gerado por banca instalada. 

 
Art. 73 Os feirantes, artesãos, agricultores ou expositores devem manter 

permanentemente limpa sua área de atuação, acondicionando corretamente os 
resíduos gerados em sacos plásticos, dispondo-os em locais e horários determinados 
para recolhimento. 

 
Parágrafo único. Imediatamente após o encerramento das atividades deverá o 

comerciante fazer a limpeza de sua área de atuação. 
 
Art. 74 Os comerciantes de que se trata esta seção deverão obrigatoriamente, 

cadastrar-se na Prefeitura Municipal. 
 
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, o Poder Executivo Municipal deverá 

adotar medidas que evitem múltiplo cadastramento de um mesmo estabelecimento. 
 
Art. 75 Os responsáveis por circos, parques de diversões e similares, instalados 

em logradouros públicos, devem manter limpa sua área de atuação, acondicionando 
corretamente o lixo em sacos plásticos e colocando-os em locais determinados para o 
recolhimento. 

 
Art. 76 Todos os eventos acima mencionados deverão realizar a gestão dos 

resíduos gerados. 
 
Art. 77 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, com exceção da seção V, 

será imposta a multa correspondente ao valor de 300 a 1.000 URM, além da interdição 
do estabelecimento ou local, quando for o caso. 

 
Seção V 

Dos resíduos do comércio ambulante 
 

Art. 78 Os vendedores ambulantes são obrigados ao gerenciamento adequado 
dos seus resíduos gerados. 

 
Art. 79 Os veículos de qualquer espécie, destinados à venda de alimentos de 

consumo imediato, deverão ter lixeiras neles fixados ou colocados no solo ao seu lado, 
ficando sob sua responsabilidade o gerenciamento dos resíduos gerados. 

 
Art. 80 Os vendedores ambulantes deverão tomar medidas necessárias para que 

a área destinada a seu uso e proximidades seja mantida em estado permanente de 
limpeza e conservação. 

 
Art. 81 Na infração de qualquer artigo desta seção será imposta a multa 

correspondente ao valor de 300 URM, além da cassação da licença e paralização da 
venda, quando for o caso. 
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Capítulo V 
Dos terrenos, edificados ou não, muros, cercas e passeios 

 
Art. 82 Os proprietários de terrenos, edificados ou não, são obrigados a: 
 
I- Instalar muro e/ou cerca de proteção, quando se localizarem em vias e 

logradouros públicos, quando necessário, a partir da análise do risco pelo setor de 
fiscalização, de acordo com as normas a serem estabelecidas pelo Poder Executivo 
Municipal; 

 
“A” A propriedade deve conter cerca compatível para a contenção de animais, no 

limite de sua propriedade. 
 
“B” Nas residências e prédios localizados na zona urbana, os muros e cercas 

deverão ser dotados de caixas de correspondência, dispostas junto ao passeio público, 
dentro do perímetro do imóvel, de modo a facilitar os serviços de correio. 

 

“C” Os terrenos dotados de infraestrutura urbana ficam proibidos de serem 
cercados com arame do tipo farpado. 

 
II- Manter os terrenos em perfeito estado de limpeza e conservação, evitando 

que sejam usados como depósitos de resíduos de qualquer natureza; 
 

“A” Após Notificado, com prazo de 15 (quinze) dias e, constatado que o 
proprietário ou possuidor não procedeu a limpeza do terreno, como dispõe o inciso II 
deste artigo, independente das sanções aplicadas, o Poder Executivo Municipal 
promoverá a execução dos serviços de limpeza, através dos serviços próprios ou de 
terceiros. 

 

“B” Pelos serviços executados será cobrado o custo correspondente do 
proprietário ou possuidor do imóvel, sem prejuízo da aplicação da pena correspondente 
pelo descumprimento. 

 
III- Nos logradouros que possuam meio-fio, executar a pavimentação do 

passeio fronteiro a seus imóveis com material não escorregadio, de acordo com os 
padrões estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal, e mantê-los constantemente em 
bom estado de conservação e limpeza. 

 

“A” O proprietário é obrigado a deixar espaço para arborização urbana, conforme 
normas definidas pelo Poder Executivo Municipal. 

 
“B” Fica proibida a construção de floreira/canteiro no passeio público pelos 

munícipes. 
 
“C” O prazo para adequação das calçadas será de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante justificativa. 
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Parágrafo único. A liberação de habite-se dos imóveis residenciais, comerciais e 
industriais está condicionado ao cumprimento das condições previstas neste artigo. 

 

Art. 83 O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com os proprietários 
dos imóveis para construção e reforma dos passeios públicos. 

 
§ 1º As parcerias serão atendidas pelo Poder Executivo Municipal seguindo ordem 

cronológica de protocolo, ficando de responsabilidade do Poder Executivo a mão de 
obra e de responsabilidade do proprietário do imóvel o material que será utilizado. 

 
§ 2º Quando se tratar de quarteirão ou quadra a ser executada a pavimentação 

do passeio público por essa modalidade, a obra deverá ser realizada na mesma forma 
e características, com uniformização do material a ser utilizado, respeitando as demais 
legislações pertinentes. 

 
§ 3º Caso o proprietário não realize a construção ou a reforma do passeio público 

nem realize a parceria, o Poder Executivo Municipal poderá executar a pavimentação 
do passeio público e cobrar posteriormente do proprietário. 

  
Art. 84 Havendo comum acordo, poderão os proprietários dos imóveis 

confinantes concorrerem em partes iguais para as despesas de sua construção e 
conservação, na forma do Código Civil. 

 
§ 1º Correrão por conta exclusiva dos proprietários ou possuidores da construção 

a conservação das cercas para conter aves domésticas e outros animais que exijam 
cercas especiais. 

 
§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá adotar mecanismos de controle de 

propriedade dos animais. 
 
Art. 85 Para as atividades de escavações e aterros, deverão ser observadas as 

seguintes especificações: 
 
I- A elaboração dos projetos e a execução das escavações a céu aberto 

deverão observar as condições exigidas pelas normas técnicas referentes à atividade; 
II- Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter 

responsável técnico legalmente habilitado; 
III- As atividades de terraplenagem, aterros ou outras movimentações de 

terras, não deverão comprometer a estabilidade dos taludes, nem causar danos aos 
terrenos vizinhos e as vias públicas, sob pena de o responsável responder por perdas 
e danos; 

IV- Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser 
afetadas por escavação devem ser escorados; 

V- Escavações envolvendo taludes com geometrias que não atendam às 
condições de estabilidade dos materiais deverão receber imediatamente obras de 
contenção, visando manter a integridade das propriedades limítrofes à intervenção; 
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VI- Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 m 
(um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio 
de estruturas dimensionadas para este fim; 

VII- Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco 
centímetros) devem ter estabilidade garantida.   

§ 1º Deverá ser mantido um afastamento mínimo de 2,00 (dois) metros das linhas 
de divisa, do espaço a ser aterrado e/ou escavado, visando manter a integridade das 
propriedades limítrofes à intervenção. Caso não seja possível este afastamento, deverá 
ser executado projeto de contenção, elaborado por profissional da área da engenharia, 
e aprovado pelo órgão competente, em conformidade com as normas técnicas e 
legislação ambiental e urbanística vigente. 

 
§ 2º Escavações em áreas urbanas devem ser cercadas e sinalizadas com placas 

de advertência. 
 

Art. 86 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta multa 
correspondente ao valor de 500 a 1.200 URM. 

 
Capítulo VI 

Da coleta e transporte dos resíduos sólidos e pastosos 
 

Art. 87 A coleta dos resíduos sólidos ou pastosos deverá ser feita de maneira a 
não provocar seu derramamento no local de carregamento. 

 
Art. 88 O transporte de resíduos sólidos ou pastosos deverá ser feito em 

conformidade com o que segue: 
I- Os veículos transportadores de material a granel, assim considerados: 

terra, resíduo de aterro, entulho de construção ou demolição, areia, barro, cascalho, 
brita, escória, serragem e similares deverão ser dotados de cobertura e sistema de 
proteção que impeça o derramamento dos resíduos; 

II- Os veículos transportadores de resíduos pastosos, como argamassa, 
deverão ter sua carroceria estanque, de forma a não provocar o derramamento nas vias 
e logradouros públicos; 

III- A lavagem desses veículos deverá ocorrer em local adequado. 
 
Art. 89 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta multa 

graduada conforme a gravidade. 
 

Capítulo VII 
Dos atos lesivos à limpeza pública 

 
Art. 90 Constituem atos lesivos à limpeza pública urbana: 
I- Depositar, lançar ou atirar, nos passeios, vias e logradouros públicos, 

áreas públicas ou privadas, edificadas ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza; 
II- Conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam 

comprometer o asseio das vias públicas; 
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III- Danificar os sacos coletores na ação de realizar triagem ou catação de 
resíduos sólidos dispostos em logradouros ou vias públicas, de qualquer objeto, 
material, resto ou sobra, seja qual for sua origem; 

IV- Reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento em vias ou logradouros 
públicos, quando desta atividade resultar prejuízo à limpeza urbana; 

V- Depositar e/ou abandonar veículo e/ou equipamento em vias e 
logradouros públicos por mais de 60 (sessenta dias); 

VI- Assorear logradouros ou vias públicas em decorrência de decapagens, 
resíduos provenientes da limpeza urbana, inclusive os resíduos verdes ou de obras;  

VII- Depositar, lançar ou atirar em riachos, canais, córregos, arroios, lagos, 
lagoas e rios, assim como, em Áreas de Preservação Permanente ou institucionais, ou 
às suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza ou ao 
meio ambiente; 

VIII- Dispor materiais de qualquer natureza ou efetuar preparo de argamassa 
sobre passeios ou pistas de rolamento. 
 

§ 1º Os infratores ou seus mandantes, estarão sujeitos, no caso do inciso III, à 
apreensão do veículo ou equipamento usado para o transporte, nos casos dos incisos 
IV e V efetuar a remoção dos veículos e equipamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, e nos demais casos a remoção dos materiais ou resíduos depositados ou lançados 
nos locais indicados, também no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo das 
demais sanções correspondentes. 

 
§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá permitir o depósito de materiais e 

preparo de argamassa sobre passeios ou pistas de rolamento, mediante análise prévia, 
condicionada as exigências do setor de engenharia do Município. 

 
Art. 91 É proibido colocar folders ou qualquer outro material de publicidade nos 

veículos, cercas, muros e grades dos imóveis, bem como, é proibido lançar estes 
materiais nos terrenos baldios ou construídos e nas vias públicas. 

 
Art. 92 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta penalidade 

graduada conforme a gravidade, podendo ser imposta multa diária pelo 
descumprimento. 

 
Capítulo VIII 

Das demais disposições 
 

Art. 93 Os veículos transportadores de resíduos deverão ser identificados, bem 
como, conter os números de telefone do Serviço de Limpeza do Município, 
destacadamente, para auxiliar o serviço de fiscalização direta da população. 

 
Art. 94 Ficam proibidos em todo o território do Município, o transporte e o 

depósito ou qualquer forma de disposição de resíduos que tenham sua origem na 
utilização de energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos, sem a devida 
autorização. 
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Art. 95 O Poder Executivo Municipal, juntamente com a comunidade organizada, 
desenvolverá política visando a conscientizar a população sobre a importância da 
adoção de hábitos corretos com relação à limpeza urbana, através de: 

I- Realização regular de programas de limpeza urbana priorizando mutirões 
e dias de faxina; 

II- Promoção periódica de campanhas educativas através dos meios de 
comunicação de massa; 

III- Realização de palestras e visitas às escolas, promovendo mostras 
itinerantes, apresentações audiovisuais, edição de folhetos e cartilhas explicativas; 

IV- Desenvolvimento de programa de informação, através da educação formal 
e informal, sobre materiais recicláveis e materiais biodegradáveis; 

V- Celebração de convênios com empresas e entidades públicas ou privadas, 
objetivando a realização do disposto neste artigo. 
 

Art. 96 Por ocasião da entrega do carnê ou guias de cobrança do IPTU e taxa 
referente ao manejo e destinação dos resíduos sólidos domésticos, o Poder Executivo 
Municipal poderá entregar ao contribuinte o conteúdo sucinto das disposições sobre 
limpeza urbana, que poderá ser impresso no próprio carnê ou guias. 

 

Art. 97 Na infração de qualquer artigo deste título será imposta multa 
correspondente ao valor de 500 URM, além da apreensão do veículo e/ou equipamento, 
sem prejuízo da interdição do local ou estabelecimento, quando for o caso, ficando 
respeitados os valores das multas que forem cominadas em casos específicos 
apontados nesta Lei. 

 

TÍTULO IV 
DA POLÍCIA DE COSTUMES, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Da moralidade e sossego público 
 

Art. 98 É expressamente proibido às casas de comércio ou ambulantes a 
exposição ou venda de gravuras, livros, revistas, jornais e outros objetos pornográficos 
ou obscenos, extensivo à locação de fitas cassete, para menores de 18 anos, ou em 
desacordo com a faixa recomendada pela censura federal. 

 
Art. 99 Não serão permitidos banhos nos arroios, córregos, lagoas e rios, no 

perímetro territorial do Município, exceto nos locais designados pelo Poder Executivo 
Municipal como próprios para o mesmo ou esportes náuticos. 

 
Art. 100 Os proprietários de estabelecimentos em que se vendam bebidas 

alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem dos mesmos, sem prejuízo 
das demais normas estabelecidas na legislação Federal, Estadual e Municipal. 

 
§ 1º Incumbirá aos proprietários dos estabelecimentos citados no caput do 

presente artigo informar às autoridades competentes o descumprimento das normas 
acima descritas. 
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§ 2º O descumprimento de qualquer disposição legal, ou, na ocorrência de 
desordens ou algazarra, sujeitarão os proprietários infratores à pena de multa, sujeito à 
cassação do Alvará de Licença para funcionamento do estabelecimento, em caso de 
reincidência. 

 
Art. 101 As instalações elétricas só poderão funcionar quando tiverem 

dispositivos capazes de eliminar, ou pelo menos reduzir ao mínimo, as correntes 
parasitas, diretas ou indiretas, as oscilações de alta frequência, chispas e ruídos 
prejudiciais à rádio-recepção. 

 
Art. 102 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta penalidade, 

conforme a gravidade, sem prejuízo da interdição do local ou estabelecimento, quando 
for o caso. 

 

Capítulo II 
Dos eventos públicos e privados 

 
Art. 103 Eventos públicos, para efeitos deste Código, são os que se realizam nas 

vias públicas, ou recintos fechados de livre acesso ao público. 
 
Art. 104 Eventos privados são os organizados sem a participação do Poder 

Executivo Municipal, mediante a cobrança ou não de ingresso. 
 
Art. 105 Nenhum evento público poderá ser realizado sem licença do Poder 

Executivo Municipal. 
 
§ 1º O requerimento de licença para funcionamento de qualquer evento será 

instruído com a prova de terem sido satisfeitas as exigências regulamentares referentes 
à construção e higiene do prédio e procedida a vistoria do Corpo de Bombeiros, quando 
for o caso. 

 
§ 2º Os limites de ruído devem respeitar a lei específica. 
 
Art. 106 Em todos os estabelecimentos destinados à eventos serão preservadas 

as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo Código de Obras: 
I- Tanto as salas de entrada como as de espetáculo serão mantidas 

higienicamente limpas; 
II- As portas e corredores para a parte externa do prédio serão amplas e 

conservar-se-ão sempre livres de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam 
dificultar a retirada rápida do público em caso de emergência; 

III- Todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição “SAÍDA”, legível 
à distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem as luzes da sala; 

IV- Os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser conservados e 
mantidos em perfeito funcionamento; 

V- Haverá instalações sanitárias independentes para homens e mulheres; 
VI- Serão tomadas todas as precauções necessárias para evitar incêndios, 

sendo obrigatória a adoção de extintores de fogo, para os diversos tipos de combustão, 
em locais visíveis e de fácil acesso; 
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VII- É proibido aos espectadores fumar nos eventos. 
 

Art. 107 Os estabelecimentos destinados a eventos deverão seguir as normas 
previstas no código de edificações. 

 
Art. 108 Os eventos deverão seguir o cronograma pré-estabelecido, conforme 

anunciado, e aprovado pelo órgão público. 
 
Parágrafo único. Em caso de modificação do programa ou de horário, o 

responsável pela cobrança devolverá o preço integral do ingresso, a quem desejar. 
 
Art. 109 Os ingressos não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado 

e em número excedente à lotação. 
 
Art. 110 Não serão fornecidas licenças para realização de jogos ou diversões 

ruidosas em estabelecimentos situados num raio de 100 (cem) metros de hospitais ou 
casas de saúde. Da mesma forma, essas atividades não serão toleradas após o horário 
das 22 (vinte e duas) horas em estabelecimentos abertos e semiabertos, ou onde as 
instalações não ofereçam vedação acústica adequada. 

 

Art. 111 A armação de circos de pano ou parques de diversão e estabelecimentos 
congêneres somente será permitida em locais determinados pelo Poder Executivo 
Municipal. 

 
§ 1º A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de que trata este 

artigo não poderá ser por prazo superior a um ano. 
 
§ 2º Ao conceder a autorização, poderá o Poder Executivo Municipal estabelecer 

restrições que julgar convenientes, no sentido de assegurar a ordem e moralidade dos 
divertimentos e sossego da vizinhança. 

 
§ 3º A seu juízo, poderá o Poder Executivo Municipal não renovar a autorização 

de um circo ou parque, ou obrigá-lo a novas restrições ao conceder-lhe a renovação 
requerida. 

 
§ 4º Os circos e parques, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao 

público depois de vistoriados em todas as instalações pelas autoridades municipais 
competentes. 

 
§ 5º A armação de barracas ou similares, para fim específico de moradia ou 

acomodações do gênero, não serão permitidas na área urbana e próximo a povoações, 
seja em logradouro público ou particular, exceto em áreas organizadas para este fim. 

 
Art. 112 Para permitir a armação de circos ou barracas em logradouros públicos, 

poderá o Poder Executivo Municipal exigir, se julgar conveniente, um depósito de até 
1.000 URM, como garantia das despesas com eventual limpeza e recomposição do 
logradouro. 
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Parágrafo único. O depósito será restituído integralmente se não houver 
necessidade de limpeza especial ou reparos. Em caso contrário, serão deduzidas do 
mesmo as despesas feitas com o serviço. 

 
Art. 113 Na localização de estabelecimento de diversão noturna, o Poder 

Executivo Municipal terá sempre em vista o sossego e decoro da população. 
 
Art. 114 Nos locais em que se realizarem eventos, os promotores do evento 

deverão colocar cartazes ou faixas, em locais visíveis, com advertência sobre os riscos 
do uso de drogas. 

 
§ 1º O conteúdo a ser utilizado nos cartazes ou faixas, deverá ser previamente 

aprovado pelo Poder Executivo Municipal. 
 
§ 2º O tamanho e número dos cartazes serão definidos pelo Poder Executivo 

Municipal de acordo com a necessidade. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo as reuniões de 

qualquer natureza, sem convites ou entradas pagas, levadas a efeito por clubes ou 
entidades de classe, em sua sede, ou as realizadas em residências particulares. 

 
Art. 115 Durante os festejos carnavalescos, é expressamente proibido o uso de 

fantasias que atentem de maneira grave contra o pudor ou a moral, bem como lançar 
sobre as pessoas água ou outras substâncias ou objetos. 

 
Art. 116 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta penalidade, 

conforme a gravidade, sem prejuízo da interdição do local ou estabelecimento, quando 
for o caso. 

 
Capítulo III 

Dos locais de culto 
 

Art. 117 As igrejas, os templos e as casas de culto são locais considerados 
sagrados e, por isso, devem ser respeitados, sendo proibido pichar suas paredes e 
muros ou neles afixar cartazes. 

 
Art. 118 Nas igrejas, templos ou casas de cultos, os locais franqueados ao 

público deverão ser conservados limpos, iluminados e arejados. 
 
Art. 119 As igrejas, templos e casas de cultos deverão respeitar a lotação definida 

conforme Alvará de Funcionamento. 
 
Art. 120 O funcionamento de igrejas, templos e casas de culto, com sistema de 

som, será condicionado a liberação e exigências do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 121 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 300 a 500 URM, além da interdição do estabelecimento ou 
local, quando for o caso. 
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Capítulo IV 
Dos cemitérios 

 
Art. 122 Os cemitérios particulares ou públicos são locais reservados 

exclusivamente ao sepultamento dos mortos. 
 
§ 1º Os cemitérios, por sua natureza, são locais respeitáveis e devem ser 

conservados limpos e tratados com zelo, suas áreas arruadas, arborizadas e muradas 
ou cercadas conforme definições do Poder Executivo Municipal. 

 
§ 2º Fica proibida a colocação de água nos vasos e/ou outros recipientes 

destinados a colocação de flores e folhagens nas sepulturas dos cemitérios localizados 
no Município de Estrela. 

I- Os vasos e recipientes com flores, folhagens e outros adornos deverão 
ser preenchidos exclusivamente com areia ou pedriscos; 

II- Os cemitérios deverão manter um depósito com estes materiais para fins 
de serem fornecidos aos usuários; 

III- Os cemitérios deverão possuir um local apropriado para armazenamento 
e destinação adequada dos recipientes que forem retirados das sepulturas, fazendo a 
separação dos resíduos conforme sua tipologia; 

IV- Semanalmente, as entidades mantenedoras dos cemitérios deverão 
realizar a limpeza nas respectivas sepulturas, recolhendo e dando a devida destinação 
dos resíduos; 

V- Todos os cemitérios deverão possuir licenciamento ambiental, conforme 
legislação vigente; 

VI- O prazo para os cemitérios já existentes se adequarem será de 180 (cento 
e oitenta) dias contados da publicação desse Código. 

 
Art. 123 Os cemitérios dependem, para sua localização, instalação e 

funcionamento, de licença do Poder Executivo Municipal, atendendo as prescrições 
pertinentes à saúde pública e licenciamento ambiental. 

 
Parágrafo único. Todos os cemitérios estão sujeitos à fiscalização municipal. 
 
Art. 124 Os enterros serão feitos sem indagação da crença religiosa, princípios 

filosóficos ou ideológicos ou político do falecido. 
 
Art. 125 É defeso realizar o sepultamento antes de decorrido o prazo de 12 (doze) 

horas do falecimento, salvo: 
I- Quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica; 
II- Quando o cadáver apresentar sinais de putrefação. 

 
§ 1º Nenhum cadáver poderá permanecer insepulto por mais de 36 (trinta e seis) 

horas contados do momento do óbito, salvo quando o corpo estiver embalsamado ou 
outro tipo de preservação ou houver ordem expressa da autoridade federal, estadual ou 
municipal competente. 
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§ 2º Não se fará qualquer sepultamento sem atestado de óbito do falecido, 
fornecido por quem de direito. 

 
Art. 126 As sepulturas obedecerão as seguintes características: 
I- As sepulturas no solo serão individuais ou coletivas; 
II- A sepultura no solo para duas ou mais pessoas, deverá ser construída 

com carneiras sobrepostas, podendo serem colocados restos mortais de parentes, 
visando a liberação de outro local. 

III- A sepultura no solo para crianças será construída com uma ou mais 
carneiras sobrepostas; 

IV- A sepultura em gaveta mortuária, destina-se a abrigar membros de uma 
família e de parentes; 

V- A sepultura em gaveta mortuária individual, destina-se a abrigar restos 
mortais de uma só pessoa ou, temporariamente, em virtude de impedimentos da 
sepultura do falecido; 

VI- A sepultura em gaveta mortuária para crianças, destina-se a abrigar restos 
mortais de crianças; 

VII- A sepultura tipo nicho, destina-se a abrigar restos mortais (ossos) 
removidos de outros tipos de sepulturas. 
 

Art. 127 Nenhum sepultamento ou remoção dos restos mortais poderá ser 
realizado sem o cumprimento das prescrições legais. 

 
Art. 128 Os jazigos de solo não poderão ultrapassar a altura dos 50 (cinquenta) 

centímetros do nível do solo. 
 
Art. 129 Nos cemitérios públicos do Município não haverá ocupação de espaços 

em caráter perpétuo. 
 
§ 1º As sepulturas nas quais não forem feitos serviços de limpeza, obras de 

conservação e reparação julgadas necessárias, serão consideradas em abandono e 
ruínas. 

 
§ 2º As sepulturas consideradas em abandono e ruínas terão seus locatários 

convocados por edital, e, se no prazo de 90 (noventa) dias não comparecerem e 
tomarem as providências impostas pelo Poder Executivo Municipal, as construções em 
ruínas serão demolidas e os restos mortais transferidos para as sepulturas tipo nicho, 
adotando-se o mesmo procedimento, no caso de expirado o prazo de locação e não 
ocorrendo sua renovação. 

 
§ 3º A exumação ou remoção de restos mortais deverá seguir a legislação 

pertinente. 
 
Art. 130 A exumação e trasladação de cadáveres e restos mortais obedecerá às 

seguintes normas: 
I- O interessado deve requerer ao Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria 

da Saúde, fazendo constar o nome da pessoa falecida, data do óbito e causa mortis e 
lugar onde será sepultada, para transladação de cadáver e restos mortais; 
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II- O requerimento deve ser acompanhado da respectiva certidão de óbito e 
de autorização do cemitério de destino (sepultamento); 

III- As exumações serão concedidas após três anos “post-mortem” que será 
verificado pela certidão de óbito fornecida pelo Cartório; 

IV- Se a causa da morte não for doença transmissível, a exumação poderá 
ocorrer antes de decorridos os três anos por determinação judicial ou a juízo das 
autoridades sanitárias, mas deverá ser assistida por um funcionário da Secretaria da 
Saúde ou um médico; 

V- As condições de transporte deverão seguir as normas específicas. 
 
Art. 131 A municipalidade mandará zelar e conservar as sepulturas que forem 

construídas pelos poderes públicos em homenagem às pessoas. 
 
Art. 132 As construções sobre as sepulturas e lápides nos cemitérios públicos só 

poderão ser executadas após prévia autorização do Poder Executivo Municipal. 
 
Parágrafo único. As construções realizadas em desobediência ao disposto 

neste artigo poderão ser demolidas pelo Poder Executivo Municipal, não cabendo ao 
infrator qualquer direito a indenização pelos materiais aplicados, ficando ainda sujeito a 
multa e pagamento das despesas realizadas com a demolição. 

 
Art. 133 Os cadáveres de indigentes ou de pessoas não reclamadas, serão 

sepultados gratuitamente pelo Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 134 Mesmo nos cemitérios públicos serão cobradas as locações de 

sepulturas, excetuando-se apenas aqueles que comprovadamente não possuem 
condições financeiras para tal. O valor de locação e taxa de conservação e limpeza 
serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal. 

 
Parágrafo único. Os contratos de locação não serão superiores a três anos, 

podendo ser renovado no final do período. 
 
Art. 135 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa 

correspondente ao valor de 500 a 1.200 URM. 
 

Capítulo V 
Das ruas e logradouros públicos 

 
Art. 136 A denominação de ruas, vias e logradouros públicos dentro do perímetro 

do Município cabe exclusivamente ao Poder Executivo Municipal. 
 
§ 1º As ruas e logradouros públicos poderão receber a denominação de pessoas 

ilustres, de datas e fatos históricos, de acidentes geográficos e locais e outros ligados à 
vida nacional. 

 
§ 2º É permitida a denominação de nomes estrangeiros, desde que haja motivos 

para cultuá-los. 
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§ 3º É vedada a denominação de pessoas vivas, nomes que possam ridicularizar 
ou causar clamor público, a qualquer rua, via, logradouro ou serviço público. 

 
§ 4º Não podem receber denominação as ruas, vias e logradouros que não 

tenham sido transferidos para o patrimônio do Município. 
 
Art. 137 É vedada a mudança das denominações oficiais das ruas, vias e 

logradouros a não ser em casos excepcionais com as devidas justificativas. 
 
Art. 138 Dada a denominação oficial às ruas e logradouros públicos, serão 

colocadas placas indicativas, como segue: 
I- Nas ruas, as placas serão colocadas nos cruzamentos, uma em cada rua, 

em postes colocados junto ao meio-fio do passeio, ou nos prédios de esquina, 
correspondente a cada rua; 

II- Nos largos e praças serão colocadas à direita no sentido do trânsito. 
 

Art. 139 A numeração da casa será efetuada, privativamente, pelo Poder 
Executivo Municipal, correndo por conta dos proprietários as despesas de confecção e 
colocação de números. 

 
§ 1º A numeração começará nas extremidades iniciais das vias públicas, em 

ponto aquém da qual não possa haver novas construções, e de modo que os números 
pares fiquem do lado esquerdo e os ímpares, no lado direito. 

 
§ 2º O número corresponderá à metragem existente entre a entrada principal do 

prédio e a extremidade inicial da rua, guardando-se o mesmo critério para a numeração 
dos demais prédios. 

 
§ 3º O proprietário que não colocar o respectivo número em seu prédio, ficará 

sujeito às sansões previstas, podendo o Poder Público realizar a colocação, desde que 
sejam cobradas as despesas correspondentes. 

 
Art. 140 Antes da realização de qualquer obra de pavimentação de via pública, 

obrigatoriamente, deverão ser executadas as obras de infraestrutura e construções de 
rede de água, esgoto cloacal e pluvial. 

 
Art. 141 O parcelamento do solo deverá estar previamente autorizado pelo Poder 

Executivo Municipal. 
 
Art. 142 As ligações de energia elétrica estão condicionadas a regularização do 

parcelamento junto ao Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 143 Nas infrações deste Capítulo será imposta multa correspondente ao 

valor de 300 URM. 
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Capítulo VI 
Do trânsito público 

 
Art. 144 O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação 

tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da 
população em geral. 

 
Art. 145 É proibido impedir ou dificultar, por qualquer meio, o livre trânsito de 

pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto 
para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem. 

 
Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, 

deverá ser colocada sinalização ostensiva e visível. Da mesma forma, os acessos às 
garagens coletivas deverão conter sinalização luminosa de alerta. 

 
Art. 146 Na faixa transitável das estradas municipais, não será permitido 

depositar lenhas, madeiras, entulhos, pedras ou de qualquer material que venha a 
ocupar a estrada, considerada assim o leito e suas margens 

 
Art. 147 É expressamente proibido danificar ou retirar sinais colocados nas vias, 

estradas ou caminhos públicos, sejam placas ou outros meios indicativos. 
 
Art. 148 Assiste ao Poder Executivo Municipal o direito de impedir o trânsito de 

qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos à via pública. 
 
Art. 149 É proibido dificultar o trânsito ou molestar os pedestres por tais meios 

como: 
I- Conduzir, pelas vias públicas ou passeios, bens ou objetos que possam 

comprometer o fluxo de trânsito e ou pessoas; 
II- Conduzir, pelos passeios, veículos de qualquer espécie; 
III- Patinar, ou outras atividades esportivas, senão nos locais determinados; 
IV- Amarrar animais em postes, árvores, grades ou portas; 
V- Conservar animais sobre os passeios, jardins e praças públicas. 

 
Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto neste artigo, os carrinhos de bebês 

ou de deficientes físicos e, em ruas de pequeno movimento, triciclos e bicicletas de uso 
infantil. 

 
Art. 150 O Poder Executivo Municipal disciplinará o estacionamento de veículos 

no perímetro urbano, destinando locais exclusivos para o estacionamento de 
motocicletas, devidamente sinalizados. 

 
Parágrafo único. Fica proibido o estacionamento de veículos em desacordo com 

a destinação da vaga. 
 
Art. 151 Fica expressamente proibido o estacionamento de mais de um veículo 

de qualquer espécie, pertencentes às empresas de comercialização de veículos, com a 
finalidade de exposição e/ou comércio, sendo que os demais deverão estar expostos 
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na área interna da empresa, mantendo livre o espaço destinado ao estacionamento 
público. 

 
§ 1º Fica proibida que as empresas prestadoras de serviço de lavagem de 

veículos realizem suas atividades em via pública, podendo apenas o veículo ser 
estacionado para sua retirada pelo proprietário após o serviço concluído, que deve ser 
realizado dentro do estabelecimento de lavagem com as condições de licenciamento 
exigidas por lei. 

 
§ 2º Fica proibido que as empresas de chapeação e pintura realizem os referidos 

serviços em via pública. O estabelecimento deve obrigatoriamente ter instaladas as 
cabines de serviço conforme as exigências ambientais, bem como, as suas devidas 
licenças. 

 
§ 3º Fica também proibido que as oficinas mecânicas e lojas de acessórios 

realizem serviços de consertos, reparos e instalação de equipamentos em via pública, 
com exceção de reparos emergenciais em veículos que não podem ser deslocados para 
o interior da oficina. 

 
§ 4º O estacionamento dos veículos à espera de atendimento é expressamente 

proibido, podendo apenas permanecer estacionados os veículos à espera da retirada 
pelo proprietário. 

 
Art. 152 A não obediência ao disposto neste capítulo acarretará advertência, cujo 

descumprimento, resultará em multa no valor de 500 URM, além de outras medidas 
cabíveis à espécie, sujeito, inclusive, à apreensão dos objetos. No caso de reincidência, 
o infrator incorrerá em nova multa no valor de 1.000 URM, sendo dispensada à 
advertência. 

 
 

Capítulo VII 
Das medidas referentes aos animais 

 
Art. 153 É proibida a permanência de animais soltos nas vias e logradouros 

públicos, ou locais de livre acesso ao público. 
 
Parágrafo único. No Parque Princesa do Vale e no Parque Esportivo, situados 

na Rua Júlio de Castilhos, fica proibida a entrada de animais, exceto em espaço 
determinado pelo Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 154 É proibido o passeio de cães nas vias e logradouros públicos, exceto 

com uso adequado de coleira e guia e conduzido por pessoa com idade e força 
suficiente para controlar os movimentos do animal.  

 
§ 1º Poderá ser apreendido todo animal: 
I- Encontrado solto nas vias e logradouros públicos ou de livre acesso à 

população; 
II- Suspeito de raiva ou outra zoonose; 
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III- Submetido a maus tratos por seu proprietário ou preposto; 
IV- Cuja criação ou uso sejam vedados por lei; 
V- Mantido em condições inadequadas de vida ou alojamento.   

 
§ 2º Os animais apreendidos somente poderão ser resgatados após o pagamento 

da multa e comprovação de não mais persistirem as causas da apreensão. 
 

§ 3º O animal cuja apreensão for impraticável, poderá ser sacrificado no próprio 
local, quando houver recomendação pelo médico veterinário. 
 

§ 4º O Poder Executivo Municipal não responderá por qualquer tipo de 
indenização, nos casos de: 

I- Dano ou óbito do animal apreendido; 
II- Eventuais danos materiais ou pessoais causados pelo animal durante a 

apreensão. 
 

§ 5º Os cães apreendidos, não reclamados e nem resgatados pelo proprietário, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, terão a seguinte destinação: 

I- Adoção; 
II- Doação; 
III- Leilão em hasta pública; 
IV- Sacrifício, nos casos recomendados pelo Médico Veterinário. 

 
Art. 155 Não será permitido, em residências, a criação, alojamento e manutenção 

de mais de 10 (dez) animais de estimação, com idade superior a 90 (noventa) dias.  
 

Parágrafo único. A criação, o alojamento e manutenção de animais domésticos 
em quantidade superior ao estabelecido no “caput” deste artigo, caracterizará 
comercialização de animais, dependendo o funcionamento de Alvará expedido pelo 
órgão sanitário do Município, que avaliará as condições do alojamento, dos animais e 
destino adequado dos resíduos. 

 

Art. 156 É proibida a criação ou engorda de porcos e galinhas em áreas não 
rurais, bem como qualquer outra espécie de gado. 

 
§ 1º Verificada a criação desses animais, será de responsabilidade do 

proprietário a destinação adequada do animal, sendo facultado ao Poder Executivo 
Municipal nomeá-lo como fiel depositário. 

 
§ 2º Para as atividades econômicas de criação de animais nestes locais, 

licenciadas ou não, deverá ocorrer a paralisação da atividade no prazo de até 5 (cinco) 
anos. 

 
Art. 157 É expressamente proibida qualquer aplicação de dejetos animais, 

efluentes e lodos industriais como fertilizante em áreas não rurais. 
 
Art. 158 Não será permitida a passagem ou estacionamento de tropas ou 

rebanhos na cidade, exceto em logradouros para isso designados. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 

Rua Júlio de Castilhos, nº 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1000 ou FAX (51) 3981-1004 

 

 

 
Art. 159 Ficam proibidos os espetáculos de feras e as exibições de cobras e 

quaisquer animais perigosos, sem as necessárias precauções para garantir a segurança 
dos espectadores. 

 
Art. 160 É expressamente proibido: 
I- Criar abelhas nos locais de maior concentração urbana; 
II- Criar galinhas nos porões e interiores das habitações; 
III- Criar pombos nos forros das casas de residências; 
IV- Manter cães em terrenos urbanos, cujas construções dos muros, cercas 

ou grades, permitam a ofensa da integridade física por esses animais às pessoas que 
circulam pelo passeio público. 
 

Art. 161 É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os animais ou 
praticar atos de crueldade contra os mesmos, tais como: 

I- Transportar, nos veículos de tração animal, carga ou passageiros em peso 
superior às suas forças, limitado a 150 (cento e cinquenta) quilos; 

II- Fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, 
enfraquecidos ou extremamente magros; 

III- Martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos ou fazê-los 
trabalhar sem o devido descanso; 

IV- Transportar animais amarrados à traseira de veículos; 
V- Abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, 

enfraquecidos ou feridos; 
VI- Praticar todo ou qualquer ato, mesmo não especificado neste Código, que 

acarretar violência contra o animal; 
VII- Manter animais em depósitos insuficientes, sem cobertura de intempéries 

climáticas, sem água, sem mobilidade, sem circulação de ar, sem acesso ao sol, sem 
condições de higiene, sem remoção diária e com destino adequado dos dejetos e sem 
alimentação suficiente de acordo as necessidades da espécie, observados suas fases 
de evolução fisiológica, notadamente a idade, sexo, fêmea prenhe ou em fase de 
lactação ou velhice; 

VIII- Manter animais presos a fios, arames, cabos ou similares em situações 
que coloquem em risco a segurança dos animais, como falta de oxigênio, enforcamento, 
machucados ou mutilações. 
 

Art. 162 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta penalidade, 
conforme a gravidade, independentemente de outras medidas cabíveis à espécie. 

 

Capítulo VIII 
Da obstrução das vias públicas 

 
Art. 163 Nenhuma obra, inclusive demolição, quando feitas no alinhamento das 

vias públicas, poderá dispensar o tapume provisório, que deverá ocupar uma faixa de 
largura, no máximo igual a 50% (cinquenta por cento) do passeio. 
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§ 1º Quando os tapumes forem construídos em esquinas, as placas de 
nomenclatura dos logradouros serão neles afixados de forma visível, caso não 
estiverem colocados em postes. 

 
§ 2º Dispensa-se o tapume quando se tratar de: 
I- Construção ou reparo de muros ou grades com altura não superior a dois 

metros; 
II- Pinturas ou pequenos reparos; 

 
Art. 164 Os andaimes deverão satisfazer às seguintes condições: 
I- Apresentar perfeitas condições de segurança; 
II- Ter a largura do passeio, até o máximo de 2 (dois) metros; 
III- Não causar danos às árvores, aparelhos de iluminação e redes telefônicas 

e de distribuição de energia elétrica; 
IV- Em prédios com dois ou mais andares, o andaime deverá ter tela de 

proteção. 
 

Parágrafo único. O andaime deverá ser retirado quando ocorrer a paralisação 
da obra por mais de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 165 Poderão ser armados coretos, palco ou palanques provisórios nos 

logradouros públicos para comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou de 
caráter popular, desde que: 

I- Sejam aprovadas pelo Poder Executivo Municipal; 
II- Não perturbem o trânsito público; 
III- Não prejudiquem o calçamento nem o escoamento das águas pluviais, 

correndo por conta dos responsáveis pelas festividades os estragos porventura 
verificados; 

IV- Sejam removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
do encerramento dos festejos. 
 

Parágrafo único. Uma vez findo o prazo estabelecido no item IV, o Poder 
Executivo Municipal promoverá a remoção do coreto, palco ou palanque, cobrando dos 
responsáveis as despesas de remoção, dando ao material recolhido o destino que lê 
aprouver, sem prejuízo de aplicação de multa. 

 
Art. 166 O ajardinamento e a arborização das praças e vias públicas é atribuição 

do Poder Executivo Municipal, facultado aos munícipes manter e aperfeiçoar os 
ajardinamentos e arborizações, mediante convênio com o Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 167 Nas árvores dos logradouros públicos não é permitida a colocação de 

cartazes e anúncios, nem a fixação de cabos ou fios, sem autorização do órgão 
ambiental municipal competente. 

 

Art. 168 Os postes telefônicos, de iluminação e força, caixas postais e de 
semáforos, só poderão ser colocados nos logradouros públicos mediante autorização 
do Poder Executivo Municipal, que aprovará as posições convenientes e as condições 
da respectiva instalação. 
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Art. 169 As colunas ou suportes de anúncios, os bancos ou os abrigos de 

logradouros públicos somente poderão ser instalados mediante licença prévia do Poder 
Executivo Municipal. 

 
Art. 170 As bancas diversas poderão ser permitidas nos logradouros públicos, 

desde que: 
I- Tenham sua localização aprovada pelo Poder Executivo Municipal; 
II- Apresentem bom aspecto quanto a sua construção; 
III- Não perturbem o trânsito público; 
IV- Sejam de fácil acesso; 

 
Art. 171 Os estabelecimentos comerciais, mediante autorização do Poder 

Executivo Municipal poderão ocupar com mesas e cadeiras, parte do passeio 
correspondente à testada do prédio, desde que fique livre para o trânsito público uma 
faixa correspondente a 01 (um) metro da largura do passeio, devendo conter delimitação 
com cerquite. 

 
Art. 172 As estátuas, fontes ou quaisquer monumentos somente poderão ser 

colocados nos logradouros públicos, comprovando o seu valor artístico ou cívico, a juízo 
do Poder Executivo Municipal, dependendo, ainda, de aprovação do local escolhido. 

 
Art. 173 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias com 

empresas privadas que tenham interesse em veicular publicidade institucional nas 
placas de identificação nos logradouros públicos do Município. 

 
§ 1º Os logradouros públicos a que se refere este artigo correspondem a praças, 

parques, espaços culturais, ruas, avenidas e estradas rurais. 
 
§ 2º A forma de publicidade institucional veiculada nas placas, como dizeres, 

dimensões, matérias, disposição de colocação e até mesmo tipo de iluminação, quando 
houver, deverão constar detalhadamente no Decreto de regulamentação. 

 
§ 3º As empresas privadas são obrigadas a manter o serviço de conservação, 

manutenção e segurança das placas. 
 
§ 4º O tempo de duração da parceira será regulamentado pelo Poder Executivo 

Municipal, considerando a função de preservação do ambiente e o interesse das partes. 
 
Art. 174 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa 

correspondente ao valor de 500 URM, além de outras medidas cabíveis à espécie, 
sujeito, inclusive, à apreensão dos objetos.  
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Capítulo IX 
Dos inflamáveis e explosivos 

 
Art. 175 As atividades de fabricação, utilização, importação, exportação, tráfego 

e comércio de explosivos devem obedecer ao disposto na legislação e às disposições 
das normas regulamentadoras específicas.  

 
Art. 176 Nas operações de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve 

haver um blaster, responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, 
carregamento das minas, ordem de fogo, detonação e retirada das que não explodiram, 
destinação adequada das sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos 
necessários às detonações.  
 

Art. 177 O Poder Executivo Municipal fiscalizará a fabricação, o comércio, o 
transporte e o emprego de inflamáveis e explosivos. 

 
Art. 178 São considerados inflamáveis: 
I- O fósforo e os materiais fosforados; 
II- A gasolina e demais derivados de petróleo; 
III- Os éteres, álcoois, aguardente os óleos em geral; 
IV- Os carburetos, o alcatrão e as matérias betuminosas líquidas; 
V- Toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima 

de cento e trinta e cinco graus centígrados (135°C). 
 

Art. 179 Consideram-se explosivos: 
I- Fogos de artifícios; 
II- Nitroglicerina e seus compostos e derivados; 
III- Pólvora e o algodão-pólvora; 
IV- As espoletas e os estopins; 
V- Os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres; 
VI- Cartuchos de guerra, caça, minas. 

 
Art. 180 É expressamente proibido: 
I- Fabricar explosivos sem licença especial e em local inadequado. não 

determinado pelo Poder Executivo Municipal; 
II- Manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender 

às exigências legais quanto à construção e segurança; 
III- Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, 

inflamáveis ou explosivos. 
 

§ 1º Aos varejistas é permitido conservar, em recintos apropriados, em seus 
estabelecimentos comerciais a quantidade fixada pelo Poder Executivo Municipal, na 
respectiva licença, de material inflamável ou explosivo que não ultrapasse a venda 
provável de 30 (trinta) dias.  

 
§ 2º Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderão manter depósito de 

explosivos correspondente ao consumo de 30 (trinta) dias, desde que os depósitos 
estejam localizados a uma distância mínima de 250 (duzentos e cinquenta) metros da 
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habitação mais próxima e a 150 (cento e cinquenta) metros das ruas ou estradas. Se a 
distância for superior a 500 (quinhentos) metros, é permitido o depósito de maior 
quantidade de explosivos. 

 
Art. 181 Os depósitos de explosivos e inflamáveis serão construídos em locais 

especialmente designados pelo Poder Executivo Municipal, afastados de povoações. 
 

§ 1º Os depósitos serão dotados de instalação para combate ao fogo e de 
extintores de incêndio portáteis, em quantidade e dispositivos convenientes. 

 
§ 2º Todas as dependências e anexos dos depósitos de explosivos ou inflamáveis 

serão construídos de material incombustível, admitindo-se de outro material apenas nos 
caibros, ripas e esquadrias. 

 
Art. 182 Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamáveis sem as 

precauções devidas. 
 
§ 1º Não poderão ser transportados simultaneamente, no mesmo veículo, 

explosivos e inflamáveis. 
 
§ 2º Os veículos que transportarem explosivos e inflamáveis não poderão 

conduzir outras pessoas além do motorista e seu ajudante. 
 
Art. 183 É expressamente proibido: 
I- Queimar fogos de artifício, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos 

perigosos, nos logradouros públicos ou em janelas e portas que deitarem para os 
mesmos logradouros; 

II- Soltar balões em toda a extensão do Município; 
III- Fazer fogueiras, nos logradouros públicos, sem prévia autorização do 

Poder Executivo Municipal; 
IV- Disparar, sem justo motivo, armas de fogo dentro do perímetro urbano do 

Município; 
V- Fazer fogos ou armadilhas com armas de fogo, sem colocação de sinal 

visível para advertência aos passantes e transeuntes. 
 

§ 1º A proibição de que tratam os itens I e III, poderá ser suspensa, em dias de 
regozijo público ou festividades religiosas tradicionais. 

 
§ 2º As hipóteses previstas no parágrafo anterior serão regulamentadas pelo 

Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 184 A instalação de postos de abastecimento de veículos, bombas de 

gasolina e distribuidores de gás de cozinha, ficará sujeita à análise prévia do Poder 
Executivo Municipal, e ao licenciamento ambiental do órgão competente quando couber. 

 
§ 1º O Poder Executivo Municipal poderá negar a licença se reconhecer que as 

instalações do depósito ou da bomba irão prejudicar ou colocar em risco a segurança 
pública. 
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§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer, para cada caso, as 

exigências que julgar necessárias ao interesse da segurança. 
 
Art. 185 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta multa 

correspondente ao valor de 100 a 1.000 URM, além da responsabilização civil ou 
criminal do infrator, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

  
Capítulo X 

Das queimadas e dos cortes de árvores e pastagens 
 

Art. 186 O Município colaborará com o Estado e a União para evitar a devastação 
das florestas e estimular a plantação de árvores. 

 
Art. 187 Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas, 

as medidas preventivas necessárias. 
 
Art. 188 A ninguém é permitido atear fogo em mata, capoeiras, lavouras, ou 

campos alheios. 
 
Parágrafo único. Salvo acordo entre os interessados, é proibido queimar 

campos de criação em comum. 
 
Art. 189 A supressão de vegetação nativa dependerá de estudos sobre o impacto 

ambiental por órgão competente e de licença do Poder Executivo Municipal. 
 
§ 1º Toda e qualquer supressão de vegetação nativa deverá passar por 

autorização do Poder Executivo Municipal. 
 
§ 2º Somente será concedida licença, após aprovação do estudo sobre impacto 

ambiental, e destinando-se à construção ou plantio pelo proprietário, podendo o Poder 
Executivo Municipal impor condições de reposição florestal de área com a mesma 
dimensão da que for desmatada. 

 
Art. 190 É expressamente proibido o corte ou qualquer dano a árvores ou 

arbustos nos logradouros, jardins e parques públicos. 
 
Parágrafo único. Configura dano, entre outros: poda das raízes, concretamento 

no entorno da base ou do próprio exemplar, disposição de lixo no entorno e perfurações 
em qualquer estrutura do exemplar. 

 
Art. 191 É proibido podar, cortar, derrubar ou sacrificar árvores da arborização 

pública, sem consentimento expresso do órgão ambiental municipal competente. 
 
Art. 192 A implantação, o cultivo e permanência de exemplares arbóreos com 

fins econômicos ou não, na área urbana deverá respeitar a distância mínima de 5 (cinco) 
metros das divisas das propriedades, desde que não prejudique as atividades 
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adjacentes e não ofereça riscos à população, ou de distância inferior desde que 
acordado entre as partes. 

 
Parágrafo único. Quando houver construção no terreno limítrofe, a distância 

mínima de plantio de árvores para fins econômicos será igual à altura máxima em 
potencial que a espécie pode atingir. 

 
Art. 193 Nas atividades de silvicultura em zona rural, a distância mínima dos 

exemplares arbóreos em relação às divisas de propriedades lindeiras deverá ser de no 
mínimo 15 (quinze) metros, exceto em caso de acordo entre os proprietários envolvidos, 
hipótese em que a distância será definida entre estes. 

 
Parágrafo único. Os infratores deste artigo perdem o direito sobre os plantios 

em litígio, independente de idade, em favor do Poder Executivo Municipal que tomará 
as medidas cabíveis. 

 
Art. 194 Fica proibida a formação de pastagens no perímetro urbano do 

Município. 
 
Parágrafo único. O plantio de árvores diversas, nativas ou não, deve observar 

possíveis danos aos terrenos limítrofes, sendo de responsabilidade do proprietário do 
imóvel onde constar as árvores, os prejuízos que causar, bem como, os custos com a 
remoção e destinação adequada das árvores, em caso de necessidade. 

 
Art. 195 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa entre 

500 a 1.000 URM, independentemente de outras medidas cabíveis à espécie. 
 

Capítulo XI 
Da exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e saibro 

 
Art. 196 A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia, 

além da competente autorização do Estado e da União, quando for o caso, depende de 
licença do Município e deverá passar pelo processo de licenciamento ambiental pelo 
órgão competente, observados os preceitos deste código. 

 
Art. 197 As licenças para exploração serão sempre por prazo fixo. 
 
Parágrafo único. Será interditada a pedreira ou parte da pedreira, embora 

licenciada, se posteriormente verificado que a sua exploração acarreta perigo ou dano 
à vida ou à propriedade. 

 
Art. 198 Ao conceder a licença, o Poder Executivo Municipal poderá fazer as 

restrições que julgar conveniente. 
 
Art. 199 Os pedidos de prorrogação de licenças para a continuidade da 

exploração serão feitos por meio de requerimento ao Poder Executivo Municipal. 
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Art. 200 O desmonte das pedreiras pode ser feito a frio ou a fogo, mediante a 
obtenção de licença/autorização junto ao órgão ambiental competente. 

 
Art. 201 Não será permitida a exploração de pedreiras na zona urbana. 
 
Art. 202 A instalação de olarias nas zonas urbana e suburbana no Município deve 

obedecer às seguintes prescrições: 
I- As chaminés serão construídas de modo a não incomodar os vizinhos pela 

fumaça e emanações nocivas; 
II- Quando as escavações facilitarem a formação de depósitos d’água, será 

o explorador obrigado a fazer o desvio, escoamento ou aterrar as cavidades à medida 
que for retirado o material mineral. 
 

Art. 203 O Poder Executivo Municipal poderá a qualquer tempo, determinar a 
execução de obras no recinto da exploração de pedreiras ou cascalheiras, com o intuito 
de proteger propriedades particulares ou públicas, ou evitar a obstrução das galerias de 
água. 

 
Art. 204 A extração de areia e terra e cascalho nos cursos de água do Município 

é proibida nos seguintes casos: 
I- Na jusante do local em que recebem contribuições de esgoto; 
II- Quando modifiquem o leito ou as margens dos cursos de água; 
III- Quando possibilitem a formação de locais ou causem por qualquer forma 

a estagnação das águas; 
IV- Quando de algum modo possa oferecer perigo a pontes, muralhas ou 

qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos rios; 
 

Art. 205 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 
correspondente ao valor de 1.000 URM, sem prejuízo das demais medidas que poderão 
ser tomadas, inclusive, a interdição do local ou estabelecimento infrator.  

 

Capítulo XII 
Dos anúncios e cartazes 

 
Art. 206 A exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos, 

bem como, nos lugares de acesso comum, depende de licença do Poder Executivo 
Municipal, sujeitando-se o contribuinte ao pagamento da taxa respectiva. 

 
Parágrafo único. Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo todos os cartazes, 

letreiros, programas, quadros, painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios e 
mostruários, luminosos ou não, feitos por qualquer modo, processo ou engenho, 
suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em paredes, muros, tapumes, veículos ou 
calçadas. Ficam excluídos os relativos a campanhas políticas, regulamentadas por 
legislação especial. 

 
Art. 207 A propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores 

de voz, alto-falantes, assim como feitas por cinema ambulante, está igualmente sujeita 
à prévia licença e ao pagamento de taxa respectiva. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 

Rua Júlio de Castilhos, nº 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1000 ou FAX (51) 3981-1004 

 

 

 
Art. 208 Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando: 
I- Pela sua natureza provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito 

público; 
II- De alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus 

panoramas ambientais, monumentos típicos, históricos e tradicionais; 
III- Sejam ofensivos à moral ou contenham dizeres desfavoráveis a 

indivíduos, crenças e instituições; 
IV- Obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas; 
V- Contenham incorreções de linguagem; 

 
Art. 209 Os pedidos de licença para publicidade ou propaganda por meio de 

cartazes ou anúncios deverão mencionar: 
I- A indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os 

cartazes ou anúncios; 
II- A natureza do material de confecção; 
III- As dimensões; 
IV- As inscrições e o texto; 

 
Art. 210 Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão indicar o 

sistema de iluminação a ser adotado. 
 
Parágrafo único. Os anúncios luminosos, toldos e painéis de fachadas de 

prédios deverão seguir as normas técnicas de segurança. 
 
Art. 211 Os panfletos ou anúncios destinados a serem distribuídos nas vias 

públicas ou logradouros, não poderão ter dimensões menores de dez centímetros por 
quinze centímetros, nem maiores de trinta centímetros por quarenta e cinco centímetros. 

 
Art. 212 Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, 

renovados ou consertados, sempre que tais providências sejam necessárias para o seu 
bom aspecto e segurança.  

 
Parágrafo único. Desde que não haja modificações de dizeres ou de localização, 

os consertos ou reparações de anúncios e letreiros, dispensam o pedido de licença. 
 
Art. 213 Os anúncios encontrados sem que os responsáveis tenham satisfeito as 

formalidades deste Código poderão ser apreendidos e retirados pelo Poder Executivo 
Municipal até a satisfação daquelas formalidades, além de multa prevista. 

 
Art. 214 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta multa 

correspondente ao valor de 300 URM, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.  
 

TÍTULO V 
DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA 

 
Capítulo I 

Do licenciamento dos estabelecimentos industriais e comerciais 
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Seção I 

Das indústrias e do comércio localizado 
 

Art. 215 Os estabelecimentos comerciais e industriais e de prestação de serviços 
deverão cumprir as normas ambientais e sanitárias vigentes.  

 
Parágrafo único. Aos estabelecimentos que couber licença, esta deverá ser 

previamente requerida pelos interessados, devendo estes recolher as respectivas taxas, 
quando aplicável. 
 

Art. 216 O depósito e comércio de sucata, nos terrenos localizados na área 
urbana, somente poderão ser feitos mediante a concessão de licença especial pelo 
Poder Executivo Municipal, devendo atender ao que dispõe a legislação ambiental e o 
Plano Diretor quanto à sua localização. 

 

Art. 217 Para efeitos de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado 
colocará o Alvará de localização em lugar visível e o exibirá à autoridade competente 
sempre que está o exigir. 

 
Art. 218 Para mudança do local do estabelecimento comercial ou industrial 

deverá ser solicitada a necessária permissão ao Poder Executivo Municipal, que 
verificará se o novo local satisfaz as condições exigidas. 

 
Art. 219 A licença de localização poderá ser cassada: 
I- Quando se tratar de negócio diferente do requerido; 
II- Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do sossego e 

da Segurança Pública; 
III- Se o licenciado se negar a exibir o Alvará de localização à autoridade 

competente, quando solicitado a fazê-lo; 
IV- Por solicitação de autoridade competente, comprovados os motivos que 

fundamentarem a solicitação. 
 

§ 1º Cassada a licença, o estabelecimento será imediatamente fechado. 
 
§ 2º Poderá ser igualmente fechado todo estabelecimento que exercer atividades 

sem a necessária licença expedida em conformidade com que preceitua este capítulo. 
 

Seção II 
Do comércio ambulante 

 
Art. 220 O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de registro, 

conforme legislação vigente. 
 
Art. 221 É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa: 
I- Colocar cadeiras, mesas, bancos, caixas, e outros nos logradouros 

públicos pelos vendedores ambulantes, de modo a impedir ou dificultar o livre trânsito; 
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II- Desatender às outras normas deste Código, mormente, no que tange à 
limpeza e higiene. 
 

Art. 222 Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão 
estacionar em locais em que seja fácil a contaminação dos produtos expostos à venda. 
  

Art. 223 Os vendedores ambulantes de frutas e verduras são obrigados a 
conduzir recipientes adequados para recolher as cascas e detritos. 
 

Art. 224 Fica permitido os serviços ambulantes de alimentação, desde que 
licenciados pelo Poder Executivo Municipal, nos seguintes locais, dias e horários: 

I - Veículos (food trucks) e reboques, em terreno particular, em qualquer dia e 
horário, desde que respeitando às normas de higiene, segurança e sossego alheio; 

II - Veículos (food trucks) e reboques, temporariamente, em vias públicas e outros 
logradouros, em dias da semana e horário pré-definidos pelo Poder Executivo Municipal; 

III - Veículos (food trucks), reboques, tendas, estandes e similares, 
excepcionalmente, durante eventos autorizados pelo Poder Executivo Municipal. 
 

§ 1º Os veículos ambulantes não autorizados deverão ser imediatamente 
removidos pelo proprietário, sob pena de multa diária e apreensão pelo Poder Público 
Municipal, de acordo com as especificações previstas no Art. 8º do presente Código. 
 
 § 2º A licença municipal para os “food trucks” será de 06 (seis) meses, podendo 
ser renovada por igual período, mediante o pagamento de taxa correspondente, a ser 
estipulada pelo Poder Executivo Municipal. 
 
 § 3º Quando necessário à atividade, os “food trucks” deverão ser dotados de 
reservatórios de água potável e esgotamento. 
 

Parágrafo Único. Os vendedores ambulantes que, por qualquer forma, sujarem 
as vias públicas e outros logradouros, terão sua licença suspensa por 30 (trinta) dias, 
além de multa prevista neste Código. 
 

Art. 225 Na infração de qualquer artigo desta seção será imposta multa 
correspondente ao valor de 100 URM, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. 

 

Seção III 
Do horário de funcionamento 

 
Art. 226 O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais em 

qualquer dia da semana é livre e não haverá determinação de horário para abertura e 
fechamento, salvo as restrições previstas em legislação pertinente, preservada a livre 
negociação entre empregados e empregadores, observados os preceitos legais que 
disciplinam o contrato de duração e as condições de trabalho e, respeitando as normas 
de saúde e sossego público. 
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Art. 227 As infrações resultantes do não cumprimento das disposições desta 
seção serão punidas com multa correspondente ao valor de 100 URM, além das demais 
medidas cabíveis. 

 
 

Capítulo II 
Da aferição de pesos e medidas 

 
Art. 228 As transações comerciais em que intervenham medidas, ou que façam 

referência a resultado de medidas de qualquer natureza, deverão obedecer ao que 
dispõe a legislação federal. 

 
Art. 229 As pessoas ou estabelecimentos que façam compra ou venda de 

mercadorias, são obrigadas a submeter anualmente a verificação e aferição os 
aparelhos e instrumentos de medir por eles utilizados. 

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 230 O Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 

da publicação deste Código, estabelecerá o regulamento, normatizando os serviços de 
coleta, transporte e disposição final do lixo, ordinário domiciliar e especial, os recipientes 
e outros equipamentos e artefatos referidos, bem como, as disposições referentes a 
padronização dos passeios públicos e demais disposições deste Código que dependem 
de regulamentação. 

 
Art. 231 Nos três primeiros meses a contar da publicação deste Código, cabe ao 

Poder Executivo Municipal dar uma ampla divulgação do mesmo, e a ação dos fiscais 
será principalmente educativa e esclarecedora. 

 
Art. 232 Revoga-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 

n° 2.638, de 01 de março de 1994. 
 
Art. 233 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 29 de setembro de 2021. 
 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
        César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 29 de setembro de 2021. 

 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 121-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 121-01/2021, que institui o Código de Posturas do Município. 
O Código de Posturas em vigor é de 01 de março de 1994 e 

por isso mesmo já teve inúmeras modificações no transcorrer dos anos, mas ainda 
assim não reflete a realidade do Município, atualmente.  

Assim, as motivações se justificam pela natural evolução da 
sociedade e a necessidade da lei em acompanhar o aumento populacional, avanços 
tecnológicos, econômicos e sociais. 

Ressaltamos que o Código de Posturas comporta uma das 
normas mais importantes de um município, razão pela qual ela rege e disciplina matérias 
de polícia administrativa disciplinando direitos, interesse ou liberdade, regulando a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, a proteção da 
segurança, higiene, ordem, sossego, costumes, conforto,  exercício  de  atividades  
econômicas,  tranquilidade  pública,  respeito  à  propriedade  e  aos direitos individuais 
ou coletivos, no território municipal. 

Nesse contexto e diante da importância municipal do Código 
de Posturas, o projeto de lei em questão vem para sanar lacunas na atual legislação e 
para refletir as necessidades do Poder Executivo Municipal e dos munícipes. 

Segue em anexo um quadro comparativo entre o presente 
projeto de lei em comparação com o atual Código de Posturas. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


