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LEI NO. 3.841 de 24 de junho de 2022 

 
 
 

INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS DO 

MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP. 

 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

TÍTULOI- DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

Art. 1ºFicainstituídooCódigodePosturasdoMunicípiodeCasa 

Branca,EstadodeSãoPaulo. 

Art. 2ºEste Código contém as 

medidasdePolíciaAdministrativaacargodoMunicípio,instituindoasnecessáriasrela

çõesentreoPoderPúblicolocaleaspessoasfísicasoujurídicas,liberando, fiscalizando, 

condicionando, restringindoou impedindo a prática ou omissão deatos de 

particulares e disciplinando ofuncionamentodeestabelecimentoscomerciais, 

industriais, de produção e deprestação de serviços, sempre no 

sentidodedisciplinaremanteraordem,ahigiene,amoral,osossegoeasegurançapúblic

a. 

Art. 3ºAoExecutivoMunicipal, através de seus agentes,compete cumprir e fazer 

cumprir asdisposiçõescontidasnesteCódigo de Posturas. 

§ 1º - A competência fiscalizatória e sancionatória será dos órgãos e servidores 

municipais definidos nesta Lei, podendo o Prefeito Municipal, mediante ato 

próprio, delegar e atribuir funções para o fim de suprir eventuais omissões, 

visando zelar pela máxima eficiência administrativa. 

§ 2º - O Prefeito Municipal poderá criar “Grupos Especiais de Fiscalização” de 

servidores de diferentes áreas, temporariamente e sob comando único, para 
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executar e incrementar as funções fiscalizatórias, visando conferir maior 

celeridade e eficiência à determinada ação fiscalizatória, para a proteção do 

interesse público. 

Art. 4ºTodapessoa,físicaoujurídica, sujeitaàsdisposiçõesdeste 

Código,devefacilitar,portodosos 

meios,afiscalizaçãomunicipalnodesempenhodesuas funçõeslegais, evitando-se a 

resistência injustificada ou ilegal à atuação dos agentes municipais. 

Art. 5ºPara o caso de omissão desta Lei, a Administração Pública Municipal poderá 

aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. 

Parágrafo Único - Sem prejuízo das medidas expressamente reguladas neste 

Código, a Prefeitura Municipal poderá realizar outras atividades que, limitando 

ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regulam a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 

Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos. 

TÍTULO II – DOLICENCIAMENTO EM GERAL 

CAPÍTULO I 

DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Art. 6ºNenhumaatividadeeconômicadepessoasfísicasoujurídicas,entidades 

públicas,privadasoureligiosaspoderãoserexercidasnoMunicípiosema 

LicençadeFuncionamento,concedida mediante requerimento dosinteressados, 

com a apresentação 

dosdocumentosnecessáriosedopagamentodostributoscompetentes. 

Art. 7ºAs atividades econômicas 

poderãoserclassificadascomodeBaixoRisco(Risco A), Médio Risco 
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(RiscoB)ouAltoRisco (Risco C), a ser estabelecido em Decreto Regulamentar do Poder 

Executivo. 

§ 1º Asatividadeseconômicasclassificadas como de Baixo Risco 

(RiscoA),desenvolvidasemimóveisparticulares,comedificaçãoclassificadacomo 

baixo risco em prevenção contrao incêndio e desde que obedecida alegislação de 

uso e ocupação de 

solo,ficamisentasdaobrigatoriedadedepossuirLicençadeFuncionamento,exigindo

-se,contudo, a inscriçãomunicipal para fins fiscais. 

§ 2º 

Quandohouveralteraçãodaatividadeeconômica,anteriormenteclassificadacomode

BaixoRisco(RiscoA),oresponsávelseránotificadoparaprocedercomasolicitaçãode

LicençadeFuncionamento,noprazode30dias. 

§ 3º Considera-se infração grave, com a imposição da respectiva multa, o 

exercício de qualquer atividadesem o devido licenciamento municipal, 

ressalvadas as exceções desta Lei, sem prejuízo da interdição do 

estabelecimento e a apreensão de bens. 

§ 4º Cabe ao contribuinte a responsabilidade por manter atualizado o seu 

cadastro mobiliário, bem como solicitar toda e qualquer alteração cadastral, por 

meio do sistema eletrônico da Prefeitura, disponível para abertura, atualização 

ou encerramento de atividade no Cadastro Mobiliário Municipal.  

§ 5º O não atendimento ao recadastramento ou a não atualização do cadastro, 

será considerado infração de natureza média, e o responsável incorrerá na 

respectiva multa, nos termos deste Código.  

§ 6º No caso de reincidência, a emissão de documento fiscal de prestação de 

serviço de competência do município será bloqueada, sem prejuízo das 

penalidades de reincidência, previstas nesta Lei.  

§ 7º Na segunda reincidência, a Inscrição Municipal será encerrada.  
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Art. 8ºCasohajadoisoumaisestabelecimentossituadosnomesmolocal, será exigida 

a Licençade Funcionamento individual para cadaestabelecimento. 

Art. 9ºA 

LicençadeFuncionamentoseráexpedidadepoisdecumpridasasdisposiçõesdesteCó

digo,com o fornecimento dosseguintesdocumentos pelo interessado: 

I - em se tratando de pessoa jurídica:  

a) ato constitutivo, ou de alteração devidamente registrado em seu órgão 

competente;  

b) inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda;  

c) inscrição junto à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda;  

d) inscrição junto ao órgão de fiscalização profissional em se tratando de 

sociedade de profissão regulamentada;  

e) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou documento que o dispense;  

f) Licença do Serviço de Vigilância Sanitária, se a atividade exercida assim o 

exigir;  

g) licença do órgão ambiental municipal ou estadual, respeitadas as devidas 

competências, se a atividade assim o exigir;  

h) documentos pessoais e comprovação de residência dos sócios ou titulares; 

i) demais exigencias que a legislação especifica sobre a atividade assim o dispor 

ou conforme necessidade do órgão licenciador.  

II - em se tratando de pessoa física:  

a) documentos pessoais e comprovante de residência;  
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b) inscrição junto ao órgão de fiscalização profissional em se tratando de 

profissão regulamentada;  

c) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou seu documento que o dispense;  

d) Licença do Serviço de Vigilância Sanitária, se a atividade exercida assim o 

exigir;  

e) demais exigências que a legislação especifica sobre a atividade assim o dispor 

ou conforme necessidade do órgão licenciador.  

III - em se tratando de contribuinte residente ou empresa estabelecida na zona 

rural, o pedido de inscrição deverá ser instruído com mapa simples de acesso ao 

imóvel rural. 

§ 1º – Também poderá ser exigida, caso necessário, a seguinte documentação: 

I -

Aprovaçãodoplanodegerenciamentoderesíduos,quandoexigidopeloórgãomunicip

alcompetente; 

II –Licenciamentoambiental; 

§ 2º – A Licença de Funcionamento e o procedimento correspondente poderão 

ser substituídos pelo procedimento de emissão do“Certificado de Licença 

Integrado”, ou outro que venha a substituí-lo, na forma assim estabelecida em 

convênio ou acordo congênere, firmado pela Prefeitura Municipal de Casa 

Branca. 

Art. 10ºA Licença deFuncionamento definitiva vigorará por prazo 

indeterminado desde que não seja alterada nenhuma característica do 

empreendimento no que se refere à localização, atividade, área e demais dados 

cadastrais. 

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá, mediante Decreto que regulamente 

esta Lei, estabelecer prazo determinado para vigência da licença de 
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funcionamento,para o exercício de atividade 

específicaouclassificadacomodealtorisco (Risco C). 

Art. 11Olicenciamentoestarácondicionado ao respeito à lei de uso eocupação de 

solo vigente,àregularidadedo imóvel, e aos demais 

licenciamentospertinentesàatividade. 

§1º O atendimento à lei de uso e ocupação do solo será comprovado mediante 

certidão de diretrizes de uso e ocupação. 

§2º Na ausência de um ou alguns 

dosdocumentossolicitados,verificadoaviabilidadedoexercíciodaatividadeeconôm

ica e as condições mínimas defuncionamento, a Prefeitura Municipal poderá 

expedir licença provisória,comvalidadede180dias. 

§3º Alicença provisória será expedida atítulo precário, eterá validade 

comoinscriçãoparafinstributários,nãoassegurandoaocontribuinteodireitode se 

estabeleceremlocaisnãopermitidosou em locais que não atenderem 

ascondiçõesmínimasdesegurança,na forma da legislaçãovigente. 

§4º OPoder Executivoregulamentaráopresenteartigo, mediante 

Decreto,indicandoosdocumentosmínimosnecessáriosparaexpediçãoda Licença 

Provisória de Funcionamento. 

§5º A Licença Provisória de Funcionamentopoderáserrenovada,em caráter 

excepcional, e por solicitação doproprietário,desdequeverificadoque este vem 

buscando a regularização e aobtençãodaslicenças e documentos 

pertinentesàsuaatividade. 

§6º A expedição de Licença Provisória de Funcionamento,bem como a sua 

renovação, além 

dasdemaistaxasetributosincidentes,previstanoCódigoTributárioMunicipal,estarás

ujeitoaseguintetributação: 

I –PrimeiraLicença Provisória de Funcionamento: 3 VRM’s. 
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II - Renovações:Odobrodopreço da Licença Provisória de Funcionamento, 

previsto no inc. I, acrescido do valor de R$1,00 (um real), por metro 

quadrado de área utilizada. 

III –Osvaloresserãocorrigidosanualmentepelos índices oficialmente adotados 

pela Administração Pública Municipal. 

Art. 12A LicençadeFuncionamentodefunilarias,oficinasmecânicas, 

cafés,bares,restaurantes,hotéis,pensões,boates, ou quaisquer outros 

estabelecimentos potencialmente perturbadores do sossego público e do direito 

de vizinhança, será precedidade exame do local e de aprovação 

daautoridadesanitáriacompetente. 

Art. 13Osestabelecimentosqueoperam com a atividade de funilaria 

epinturadeverãoserdotadosdeambiente próprio, fechado e provido 

deequipamentos antipoluentes, a seremdefinidos por Decreto Regulamentar. 

Art. 14Todososestabelecimentosdeverãoexpor,emlocalvisívelaopúblicoemgeral,a 

LicençadeFuncionamento e a Licença Sanitária,devidamenteatualizados, para 

fins de fiscalização. 

Parágrafo único -O disposto no caputnão se aplica às atividades 

econômicasisentas da obrigatoriedade de possuirLicençadeFuncionamento. 

Art. 15Para toda alteração de atividade oumudança de local, deverá ser 

solicitadaa licençada Prefeitura, queverificará se o novo local satisfaz 

ascondiçõesexigidas,bemcomoseaatividadeécompatívelcomozoneamento. 

Art. 16Quando se tratar de pessoa jurídica com endereço referencial para 

simples correspondência ou profissional autônomo não estabelecido será 

dispensada a apresentação dos seguintes documentos:  

I - Auto de Vistoria do corpo de Bombeiros;  

II - Licença do Serviço de Vigilância Sanitária;  
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III - Licença de Funcionamento;  

§ 1º Entende-se por endereço referencial ou endereço para simples 

correspondência aquele onde o titular da empresa ou profissional autônomo 

resida e no local não seja exercida nenhuma atividade sob qualquer forma, sendo 

vedada inclusive a estocagem por qualquer tempo ou forma de mercadorias, 

bense demais utensílios.  

§ 2º Para empresas com endereço referencial não será expedido Alvará de 

Licença de Funcionamento.  

§ 3º O contribuinte com endereço referencial deverá solicitar sua inscrição junto 

à Prefeitura, sendo de sua responsabilidade manter o cadastro atualizado, tanto 

no caso de alteração quanto no caso de encerramento, estando sujeito a eventual 

recadastramento, exigido pelo Município, por meio do seu sistema eletrônico ou 

por ato próprio de fiscalização. 

Art. 17Emocasiõesespeciais,derealização de solenidades, 

espetáculos,feiras,festas,eventosesportivos,artísticos,culturais,musicaisedeentret

enimento, promovidos pelo PoderPúblico ou pela iniciativa 

privada,poderáserconcedida licençaespecialetemporária, a qual definirá também 

os locais e as condições de funcionamento do comércio ambulante, mediante 

licençaespecial. 

Art. 18Na paralisação temporária das atividades, o contribuinte deverá solicitar a 

suspensão da licença, por meio de requerimento devidamente protocolizado 

junto à Prefeitura Municipal de Casa Branca, ou por meio eletrônico 

disponibilizado pela Fazenda Pública Municipal. 

Art. 19A Fazenda Pública Municipal poderá proceder, de ofício, com a 

suspensão da licença, quando constatada a inatividade ou não seja localizado o 

estabelecimento no local indicado. 

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste artigo será oficializada pelo Setor 

responsável pela emissão da licença, bem como será precedida de relatório 

circunstanciado, lavrado pela Fiscalização.  
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§ 2º Ato contínuo à suspensão da licença, a Fazenda Pública Municipal deverá, 

em autos próprios, apurar eventuais créditos de natureza tributária e não-

tributária, com a regular inscrição em dívida ativa e cobrança, extrajudicial e 

judicial. 

Art. 20Na hipótese de ser constatada a atividadede contribuinte, que esteja com 

a sua situação cadastral suspensa, o Fisco Municipal procederá com instauração 

de processo administrativo destinado à fiscalização e notificação do 

contribuinte, bem como com a aplicação das sanções previstas neste Código e na 

legislação tributária vigente. 

§ 1º Havendo subsídios que comprovem a atividade do contribuinte, o Fisco 

Municipal deverá efetuar sua reativação de forma retroativa, com os 

lançamentos dos tributos devidos. 

Art. 21No caso de encerramento das atividades, o contribuinte deverá 

providenciar junto à Administração Pública Municipal o encerramento de sua 

licença. 

Art. 22 O encerramento da licença deverá ser solicitado pelo contribuinte, 

mediante requerimento, podendo ser adotada minuta padronizada, através do 

sistema eletrônico de cadastro de contribuintes mobiliários do município.  

§ 1º Existindo pendências relativas àobrigações, principais ou acessórias, do 

contribuinte, este será notificado para regularizá-las, no prazo de 10 (dez) dias, 

ou, no mesmo prazo, apresentar manifestação escrita. 

§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, a Administração 

Municipal encerrará a inscrição municipal e adotará as medidas necessárias para 

apuração e dos débitos bem como a sua cobrança.  

Art. 23Caso o contribuinte esteja com sua licença suspensa, há mais de 3 (três) 

anos, o Fisco municipal efetuará o encerramento de ofício.  
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Art. 24Os débitos tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa, 

que não tenham sido objeto de ajuizamento, poderão ser cancelados de forma 

retroativa até a data de encerramento do estabelecimento desde que:  

I – não tenha sido realizada fiscalização municipal no período;   

II - seja efetuado requerimento instruído com os seguintes documentos, para 

pessoa jurídica:  

a) declaração de inatividade da pessoa jurídica encaminha à Receita Federal do 

Brasil;  

b) guia de informe de apuração do ICMS (GIA) zeradas;  

c) declaração do Simples Nacional zerada; 

d) comprovante de cancelamento em outros órgãos da administração tributária 

municipal.  

III - nos casos de pessoa física o contribuinte deverá apresentar requerimento 

acompanhado de Certidão de Óbito.  

Parágrafo único. O setor responsável pela fiscalização dos estabelecimentos e 

autônomos, para efeito de cancelamento de débitos de que trata este artigo, 

poderá solicitar, de forma fundamentada, outros documentos considerados 

necessários para a análise do caso. 

CAPÍTULOII 

DOHORÁRIODEFUNCIONAMENTODOSESTABELECIMENTOSLOCALIZADOSNOMUN

ICÍPIO 

Art. 25Todaatividadeeconômicapoderá ser desenvolvida em 

qualquerhoráriooudiadasemana,inclusiveferiados,desdeque,observadas: 

I –Asnormas ambientais, inclusive as que tratem sobre o controle da 

poluiçãosonoraedaperturbaçãodosossegopúblico; 
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II - As restrições advindas de contrato, deregulamento condominial ou de 

outronegóciojurídico,bemcomoas decorrentes das normas de direito 

real,incluídasasdedireitodevizinhança. 

Art. 26Asatividadeseconômicasquenão observarem e/ou obedecerem 

àsdisposições do artigo anterior e seusincisos, especialmente no que se 

refererepressãoàpoluiçãosonoraeàperturbação do sossego público, terãoseus dias 

e horários de funcionamentosrestringidos,deacordocom a regulamentação 

estabelecida em Decreto do Poder Executivo. 

Art. 27Além de toda documentação necessária ao licenciamento, as casas de 

espetáculo, danceterias e estabelecimentos que se utilizem de música ao vivo ou 

mecânica deverão apresentar Projeto Técnico referente ao isolamento acústico 

do estabelecimento em sua totalidade, bem como o respectivo laudo atestando o 

devido isolamento, emitido por profissional devidamente habilitado junto ao 

conselho regional de engenharia. 

Art. 28A emissão de ruídos ou sons, em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de veículos 

automotores, provenientes de fontes fixas ou equipamentos móveis, deverá 

observar os padrões, limites e zoneamento definidos por Decreto do Poder 

Executivo, com vistas a salvaguardar a saúde e o sossego público. 

Art. 29A Prefeitura Municipal deverá realizar a fiscalização dos níveis de ruído, 

podendo valer-se do auxílio de outros órgãos Estaduais e Federais, mediante 

convênio ou acordo jurídico congênere. 

§ 1º Mediante análise e justificativa técnica, que considere a localização do 

estabelecimento de acordo com o zoneamento estabelecido em Decreto, a 

natureza do empreendimento e de qualquer outro fato de relevância e interesse 

público, a Municipalidade poderá determinar que o estabelecimento adote as 

medidas necessárias para adequar suas instalações mediante a utilização de 

isolamento acústico. 

§ 2º Havendo desobediência às disposições deste Capítulo, serão cabíveis as 

seguintes providências e sanções: 
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I – Interdição; 

II - Apreensão e; 

III - Multa, de forma cumulativa às demais sanções.  

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a multa será correspondente à infração 

grave, observadas as disposições deste Código, inclusive para os casos de 

reincidência. 

§ 4º Tratando-se de estabelecimento industrial, a multa será correspondente à 

infração gravíssima, observadas as disposições deste Código para os casos de 

reincidência. 

Art. 30A execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro 

meio, nos estabelecimentos comerciais e templos religiosos, deverá observar os 

padrões, limites, horários e zoneamento definidos por Decreto do Poder 

Executivo, com vistas a salvaguardar a saúde e o sossego público. 

§ 1º As disposições do caput deste artigo aplicam-se aos estabelecimentos que se 

utilizem de música apenas para distração, desde que as obras musicais ali 

executadas sirvam de incremento ou atrativo à sua atividade preponderante.  

§ 2º A execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro 

meio em passeio público e recuo, dependerá de autorização da Prefeitura 

Municipal, desde que não se obstrua o passeio para a passagem de pedestres. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica para os eventos, públicos ou privados, 

de médio ou grande porte, autorizados pela Administração Pública Municipal, 

que se realize em caráter eventual ou em datas comemorativas, com vistas a 

fomentar atividades turísticas culturais e de lazer. 

§ 4º Para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes de omissões desta 

Lei, a Municipalidade adotará os critérios estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sobre avaliação e níveis de ruídos.  
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Art. 31 O não cumprimento ao disposto no artigo anterior sujeita o infrator às 

seguintes penalidades: 

I - multa correspondente à infração grave, observadas as disposições deste 

Código, inclusive para os casos de reincidência; 

II - cassação da Licença de Funcionamento; 

III – Apreensão do equipamento. 

Art. 32Decreto do Poder Executivo definirá oshorários de funcionamento das 

indústrias situadas no território do Município,em atendimento ao interessepúblico. 

Art. 33As feiras livres funcionarão nosdiase locais 

designadospeloExecutivo,conforme as necessidades e 

interessesdapopulação,eoprópriodesenvolvimentodasreferidasfeiras. 

Art. 34O estabelecimento que for flagrado funcionando fora do horário 

autorizado pela Administração Municipal, conforme constante da Licença de 

Funcionamento, incidirá na multacorrespondente à infração média.  

§ 1º Em caso de reincidência, será arbitrada multa correspondente à infração 

grave.  

§ 2º O estabelecimento que persistir na irregularidade, na terceira autuação, será 

autuado com o arbitramento de multa em dobro, e terá sua Licença de 

Funcionamento cassada. 

Art. 35As disposições desta Lei se aplicam para todos os estabelecimentos 

situados no Município, ainda que suas licenças de funcionamento tenham sido 

expedidas anteriormente. 

§ 1º As Licenças de Funcionamento expedidas anteriormente até a data de 

vigência desta Lei terão validade enquanto não houver quaisquer alterações no 

estabelecimento. 
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§ 2º A Administração Pública Municipal poderá, em regular procedimento de 

fiscalização, exigir a documentação necessária para atualização da licença de 

funcionamento.  

§ 3º Ocorrida qualquer alteração, a concessão do nova Licença de 

Funcionamento ficará vinculada ao atendimento das exigências desta Lei.  

Art. 

36Osestabelecimentosquenãoobedeceremaospreceitosdestecódigo,poderãotera 

sua Licença de funcionamento cassado, semprejuízodasdemaissançõeslegais. 

 

CAPÍTULO III 

DOCOMÉRCIOAMBULANTE E EVENTUAL 

 

Art. 37Considera-se comércio ou serviço ambulante, para os efeitos desta Lei, o 

exercício de venda de porta em porta ou de maneira móvel, nos logradouros 

públicos ou em locais de acesso ao público, sem direito a permanência 

definitiva. 

Art. 38Considera-se comércio eventual para os efeitos desta Lei, o exercício de 

vendas com apoio para mercadorias, em locais predeterminados pela Prefeitura 

Municipal e de fácil acesso ao público, apenas durante o horário comercial. 

Art. 39O exercício do comércio ambulante e do eventual dependem de Licença 

Especial Prévia da Prefeitura Municipal de Casa Branca, em conformidade com 

as prescrições da Legislação Tributária do Município e do que preceitua este 

Código. 

Art. 40Para concessão da licença para o comércio ambulante e eventual, serão 

obtidas as informações seguintes: 

I - número de inscrição; 
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II - nome ou razão social e denominação; 

III - ramo de atividade; 

IV - número e data da expedição e órgão expedidor da carteira de identidade do 

comerciante; 

V - número do CPF ou do CNPJ do comerciante; 

VI– número da inscrição estadual, quando for o caso;  

VII -endereço do vendedor ou da firma; 

VIII - número de placa do veículo, quando for o caso. 

§ 1º O vendedor não licenciado para o exercício ou com período de 

licenciamento vencido, apanhado pela fiscalização exercendo as atividades 

previstas neste Código, estará sujeito à multa correspondente à infração leve e à 

apreensão da mercadoria encontrada em seu poder, cuja devolução ficará 

condicionada à obtenção ou à renovação da licença vencida, sem prejuízo das 

demais cominações legais. 

§ 2ºQuando for o caso de apreensão de mercadoria, deve ser feito, no mesmo 

momento, Auto de Apreensão, com o fornecimento imediato de cópia do termo 

para o vendedor, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.  

§ 3º O vendedor terá o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar sua situação e 

apresentar os documentos comprobatórios e cópia do laudo de apreensão, para 

poder retirar suas mercadorias.  

§ 4º Vencido o prazo mencionado no parágrafo anterior, os materiais 

apreendidos e não retirados, terão destinação expressa, devidamente detalhada, 

através de Decreto do Poder Executivo.  

Art. 41 A licença Especial Prévia para o exercício do comércio ou serviço 

ambulante e eventual, somente será concedida ao interessado quandoadotar, 

como meio a ser utilizado no gerenciamento da atividade, veículo ou 
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equipamento que atenda as exigências da Prefeitura Municipal no que concerne 

à funcionalidade, segurança, higiene e poluição sonora, quando for o caso, tudo 

de acordo com o ramo de negócio. 

§ 1º Para mudança do ramo de atividade ou das características essenciais da 

licença, será obrigatória autorização da Prefeitura. 

§ 2º É proibido ao comércio ambulante e eventual utilizar como propaganda, 

quaisquer sinais audíveis de intensidade que perturbem o sossego público. 

Art. 42 O ambulante e eventual que pretende exercer suas atividades em eventos 

realizados no Município, deverá requerer o alvará ou a autorização junto ao 

Poder Executivo, bem como pagar as taxas respectivas, com antecedência de 30 

(trinta) dias da data do evento. 

Art. 43 O ambulante que comercializa seus produtos em veículos que fiquem 

constantemente trafegando ou através de vendedores que circulam pelas vias 

públicas do Município, deveráobedecer às normas constantes desta Lei e portara 

respectiva Licença. 

Art. 44 O profissional ambulante com autorização para estacionamento de 

veículo ou outro equipamento temporário em logradouros públicos, será 

responsável pela manutenção e limpeza do seu ponto e em torno da área do 

logradouro e pelo acondicionamento do lixo e detritos. 

Art. 45 Fica proibido o exercício do comércio ambulante em: 

I - locais que fiquem a menos de 100,00 (cem) metros dos estabelecimentos 

comerciais regularmente licenciados com o mesmo produto; 

II - locais que fiquem a menos de 50,00 (cinqüenta) metros do portão de acesso 

a hospitais, postos de saúde, sanitários públicos; 

III - no passeio público que dá acesso à portões de estabelecimentos de ensino; 
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IV - locais defronte a moradias familiares, exceto ao comerciante que residir no 

local; 

V - área maior do que 50% (cinqüenta por cento) do passeio público; 

VI - defronte ao Cemitério, excetuando-se para comércio de velas, flores e 

gêneros alimentícios, vedando-se a comercialização de bebidas alcoólicas; 

VII - estacionar, por qualquer tempo, nos logradouros públicos; ou quando 

autorizados, fora do local previamente indicado; 

VIII - impedir ou dificultar o trânsito nos passeios públicos; 

IX - ceder a outro a sua placa, a sua licença, bem como o equipamento ou 

veículo utilizado no exercício de sua atividade, ressalvados os casos fortuitos 

plenamente justificáveis; 

X - negociar com ramo de atividade não licenciado; 

XI - estacionar em rótulas, ilhas, áreas ajardinadas, arborizadas ou gramadas. 

Art. 46 A comprovada violação do disposto no artigo anterior, é causa suficiente 

para impedir a renovação da licença para o exercício do comércio ambulante e 

eventual. 

Art. 47 O exercício do comércio ambulante ou eventual sem Licença Especial 

Prévia da Prefeitura Municipal de Casa Branca, ensejará a imposição de multa 

correspondente à infração leve, sem prejuízo da apreensão de bens e outras 

cominações previstas neste Código. 

 

SEÇÃO I 

DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
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Art. 48 Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das prescrições 

deste Capítulo que lhe são aplicáveis, deverão observar ainda as seguintes: 

I - terem veículos aprovados e vistoriados pela Prefeitura Municipal; 

II - velarem para que os gêneros alimentícios não estejam deteriorados, nem 

contaminados, e sejam comercializados em perfeitas condições de higiene; 

III - terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes 

apropriados, para isolá-los de impurezas e de insetos; 

IV - usarem vestuários adequados e limpos; 

V - manterem-se rigorosamente asseados; 

VI - não transitarem pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes 

grandes; 

VII - não venderem produtos sem o devido registro dos órgãos competentes e 

sem data de fabricação e validade. 

§ 1º Ao vendedor ambulante de gêneros alimentícios de ingestão imediata, é 

proibido tocá-los com as mãos, sob pena de multa, sendo a proibição extensiva à 

freguesia. 

§ 2º Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão estacionar 

em locais insalubres e propícios à contaminação dos produtos expostos à venda. 

Art. 49 A venda ambulante de sorvetes, refrescos, doces, guloseimas, pães e 

outros gêneros alimentícios, de ingestão imediata, só será permitida em carros 

apropriados, caixas térmicas de material lavável e resistente (proibido isopor), 

devidamente vistoriados pela Prefeitura Municipal, de modo que a mercadoria 

seja inteiramente resguardada da poeira e da ação do tempo ou de elementos 

maléficos de qualquer espécie, sob pena de multa e de apreensão das 

mercadorias. 

Parágrafo único. É obrigatório que o vendedor ambulante coloque as tampas nas 
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vasilhas destinadas à venda de gêneros alimentícios, de ingestão imediata, de 

modo a preservá-los de qualquer contaminação. 

Art. 50 – O desatendimento às disposições desta Seção sujeitará o infrator à 

imposição de multa por infração média, sem prejuízo das demais cominações 

legais cabíveis. 

 

CAPÍTULOIV 

DALICENÇADEFUNCIONAMENTODEEVENTOS 

Art. 

51Paraainstalaçãodecircos,parques,rodeios,eventos,showseoutroslocaisdecarátertra

nsitório,orequerentedeverásolicitarcomantecedênciamínimade30diasretroativosà

datadeiníciodasatividades, a  Licençade Funcionamento, declarando no 

própriorequerimentoinformaçõessobre o período do funcionamentonoMunicípio. 

§ 1º - Considera-se infração grave, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, a realização de qualquer um dos eventos de que trata o caput deste 

artigo, sem a devida licença da Prefeitura Municipal, sem prejuízo das demais 

cominações cabíveis, inclusive, a interdição da atividade. 

§ 2º - Oproprietáriodoestabelecimentooudoimóvel, ou mesmo o possuidor que 

autorizar a realização das atividades de que trata o caput deste artigo, sem a 

devida Licença de Funcionamento,responderásolidariamente pelas sanções 

estabelecidas nesse Código. 

§ 3º - Tratando-se de palestra de natureza educacional ou evento de pequeno porte, 

conforme definido em Decreto Regulamentar, a realização do evento sem prévia 

licença da Municipalidade, será considerada infração levíssima. 

§ 4º - Tratando-se de evento de grande porte, que vise à aglomeração de grande 

público, conforme definido em Decreto Regulamentar, a realização do evento, sem 

prévia licença da Municipalidade, será considerada infração gravíssima. 
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Art.52Para obtenção da Licença de Funcionamento, para instalação de eventos, 

o responsável deverá apresentarosseguintesdocumentos: 

I - Para Shows, Festas, Palestras, 

EventosCulturais,BailesdeCarnaval,ShowsAutomotivos, Congressos e Exposições 

esimilares: 

a) Requerimento, com as seguintes informações:nomeou razão social do 

organizador, endereçoondesepretenderealizaroevento,datas e horários de início e 

término doevento; 

b) Cópia do Cartão de C.N.P.J (pessoajurídica) ouC.P.F.ecomprovantede 

residência(pessoafísica); 

c) Laudotécnicoatestandoascondições de estabilidade e segurançada edificação, 

inclusive das instalaçõeselétricasehidráulicas,acompanhadodaAnotação de 

Responsabilidade Técnicadoprofissionalhabilitado; 

d) Laudotécnicoatestandoascondições de estabilidade e segurançadas estruturas 

metálicas para 

tendas,palcoe/ouarquibancadas,acompanhadodaAnotaçãodeResponsabilidade 

Técnica do profissionalhabilitado; AutodeVistoriadoCorpodeBombeiros-

noprazodevalidade; 

e) Comprovante de propriedade 

(cópiadoespelhodeIPTUondeconsteonomedoproprietáriooucópiadamatrículadoi

móvelnoCartóriodeRegistrodeImóveis ou da escritura) ou autorização de 

usodoimóvelemitidapeloproprietário,instruídacomocomprovantedepropriedade; 

f) Outros documentos que se fizeremnecessárioouqueforemsolicitados, no interesse 

público. 

g) AutodeVistoriadoCorpodeBombeirosdoevento, noprazodevalidade, quando 

exigível para o tipo de evento, nos termos da legislação de regência; 

II –ParaParquedeDiversões: 
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a) Requerimentoconstando:razão social, endereço, horário e período 

depermanêncianolocal. 

b) 

Laudoatestandoascondiçõesdeestabilidadeesegurançadosbrinquedos,comadenom

inaçãodosbrinquedos e croqui de sua 

localização,emitidoporprofissionalhabilitado,acompanhadodarespectivadaAnota

çãodeResponsabilidadeTécnica; 

c) Laudoatestandoas instalações elétricas dos brinquedos, emitido 

porprofissionalhabilitado,acompanhadodarespectivadaAnotaçãodeResponsabilid

adeTécnica; 

d) Laudo das condições de estabilidadee segurança da estrutura metálica 

parapalco,arquibancadase/outendas,acompanhadodaAnotaçãodeResponsabilidade 

Técnica do profissionalhabilitado; 

e) Comprovante de propriedade 

(cópiadoespelhodeIPTUondeconsteonomedoproprietáriooucópiadamatrículadoi

móvelnoCartóriodeRegistrodeImóveis ou da escritura) ou autorização de 

usodoimóvelemitidapeloproprietário,instruídacomocomprovantedepropriedade; 

f) AutodeVistoriadoCorpodeBombeirosdoevento, quando exigível, de acordo 

com a legislação de regência; 

g) CópiadocartãoC.N.P.J. 

h) Outros documentos que se fizeremnecessárioouqueforemsolicitados. 

III –ParaCirco: 

a) Requerimento, com as seguintes informações:razão social, endereço, horário e 

período depermanêncianolocal. 
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b) Laudo atestando as condições deestabilidadeesegurançadas arquibancadas 

e tendas, 

acompanhadodaAnotaçãodeResponsabilidadeTécnicadoprofissionalhabilitado; 

c) Laudodas instalações elétricas,acompanhadodaAnotaçãodeResponsabilidade 

Técnica do profissionalhabilitado; 

d) Laudodecapacidadedepúblicocritério01(uma)pessoaporm²(metroquadrado), 

emitido, acompanhado daAnotação de Responsabilidade 

Técnicadoprofissionalhabilitado; 

e) AutodeVistoriadoCorpodeBombeirosnoprazodevalidade; 

f) CópiadocartãoC.N.P.J.; 

g) Comprovante de propriedade 

(cópiadoespelhodeIPTUondeconsteonomedoproprietáriooucópiadamatrículadoi

móvelnoCartóriodeRegistrodeImóveis oudaescritura)ouautorizaçãodeuso 

doimóvelemitidapeloproprietário,instruídacomocomprovantedepropriedade; 

h) Outrosdocumentosquesefizeremnecessárioouqueforemsolicitados. 

Art. 53ALicençadeFuncionamento para Eventos terá validade 

peloprazomáximode90(noventa) dias, renováveis por igual período. 

Art. 54A armação de circos ou parquedediversõessóserápermitida 

emlocaispreviamenteestabelecidospelaPrefeituraMunicipal. 

Parágrafo único - Os circos e 

parquesdediversõesemboraautorizados,sópoderãoserfranqueadosaopúblicoapós 

serem vistoriados pelo corpo debombeiros, setor de engenharia e 

pelaFiscalizaçãoUrbana. 

 

CAPÍTULOV 
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DAPERMISSÃODEUSODOS ESPAÇOS PÚBLICOSPELOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS 

 

Art. 55O uso dos espaços públicos pelos bares, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos comerciais assemelhados dependerá da prévia permissão de 

uso, a ser expedida pela Prefeitura Municipal de Casa Branca. 

§ 1º - O uso dos espaços públicos pelos bares, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos comerciais assemelhados, sem prévia permissão de uso, será 

considerada infração leve, com as cominações previstas neste Código, sem 

prejuízo da adoção de medidas de apreensão dos bens que se localizarem, 

indevidamente, no espaço público. 

Art. 56A permissão prevista no 

artigoanteriorsomenteseráconcedidaaosestabelecimentoscomerciaisquedetenham 

Licença de Funcionamento da Municipalidade. 

Art. 57Os estabelecimentos comerciaisque assim desejarem, poderão solicitar 

apermissão,medianteoatendimentodascondiçõesdescritasnestaCódigo. 

Art. 58Paraautilizaçãodopasseiopúblico,oscomérciosfixosdeverãoatenderas 

seguintescondições: 

I –Possuirlicençadefuncionamento; 

II - Utilizar somente o passeio público aelefronteiriço; 

III – Opasseiopúblicodeverápossuirtamanhomínimode2,50mdelargura; 

IV –Garantirumafaixadecirculaçãomínima, conforme especificado em Decreto 

Regulamentar,quepermitaolivreesegurotrânsitodepessoasportadoras de 

necessidades especiais epedestres; 

V –Instalaromobiliáriosomenteapósas 18h30(dezoitohorasetrintaminutos)desegunda 

a sábado; 
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VI - aos domingos eferiados o horário poderá ser 

flexibilizadomedianteautorizaçãodopoderpúblico. 

VII – pagamento de preço público a ser fixado por Decreto Regulamentar. 

 

SeçãoI 

DaAutorização 

 

Art. 59ParaquesejaconcedidaaPermissão de 

Uso,ointeressadodeveráprotocolizarrequerimento, devidamente qualificado e 

assinado, instruídocom: 

I - Assinatura, pelo representante legal,deumtermoderesponsabilidade; 

II –Croquisdolocalpretendido 

III – Horáriodeinícioetérminodasatividades. 

Art. 60Ainstalaçãodeequipamentospelos comércios, deverá ocupar a 

áreacorrespondenteàtestadadoestabelecimentoautorizado. 

Art. 61Para o deferimento da permissão de uso, a Prefeituradeveráconsiderar: 

I - Existência de espaço físico adequadoparaasrespectivasinstalações; 

II –Acompatibilidadeentreoequipamentoeo local pretendido; 

III – Aexistênciadepermissõesjáexpedidasparaolocal; 

IV- Eventuais incômodos gerados pelaatividade; 

V - Dimensão da área a ser utilizada; 
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Art.62A Prefeitura Municipal deverá fornecer cópia da permissão de uso ao 

permissionário,devendoserapresentadaaosAgentesFiscaissemprequesolicitada,ex

igênciaqueseaplicatambémaseusprepostoseauxiliares. 

Art. 63A Permissão será concedida atítulo precário, mediante o 

pagamentodopreçopúblicoepoderásercancelada a qualquer tempo, por razões 

deinteressepúblico,nãocabendoaopermissionáriodireitoaqualquerindenização. 

 

SeçãoII 

DaRenovaçãodaPermissão 

 

Art. 64A permissão de uso de que trata este capítulo terá validade de 12 meses, 

podendo ser renovada, mediante novo requerimento do permissionário. 

§1º Para fins de renovação da permissão, a Prefeitura Municipal deverá fiscalizar o 

estabelecimento, para o fim de verificar 

sehouvealteraçãodelocal,áreautilizadaouencerramentodasatividades. 

§2º A renovação da permissão ficará condicionada ao recolhimento de preço 

público, a ser definido por Decreto Regulamentar. 

§3ºArenovaçãodequetrataesteartigosomenteseráconcedidaseopermissionárionãop

ossuirdébitosparacomoscofrespúblicos. 

 

Seção III 

DasProibições 
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Art. 65 Nãoseráautorizadaacolocaçãodeequipamentosqueimpliquem na retirada 

ou realocação 

domobiliáriourbanoeequipamentospúblicosexistentesnologradouropúblico. 

Art. 

66OMunicípionãoefetuaráaretiradaourealocaçãodeequipamentosurbanosinstalad

osporconcessionárias de serviços públicos 

deinfraestruturaparaviabilizaracolocaçãodemesas,cadeiras, 

itensassemelhadosemóveisnopasseiopúblico. 

Art. 67As instalações não poderão, emnenhumahipótese: 

I - Bloquear,obstruiroudificultarosacessos às rampas de uso exclusivo 

deportadoresdenecessidadesespeciais; 

II –Impedirouprejudicaravisibilidade dos motoristas nas confluências das 

viaspúblicas; 

III - Bloquear,obstruiroudificultaraentrada e saída de veículos a 

acessosautorizados; 

IV - Bloquear,obstruiroudificultarapassagem de pedestres no interior 

depraçaspúblicas; 

V –Causardanoaobempúblicoouparticularnoexercíciodesuaatividade; 

VI – Desatender aos termos da permissão. 

Parágrafo Único – Considerar-se-á infração leve o desatendimento às disposições 

deste artigo, com a imposição das penalidades correspondentes, sem prejuízo da 

apreensão de bens. 

Art. 68Ficavedadaacolocaçãodemesas, cadeiras e itens 

assemelhadosnospasseiospúblicosnosseguintescasos: 

I - Em passeios com largura inferior a2,50m(doismetrosecinquentacentímetros); 
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II  -Sobreoleitodasviaspúblicas,rotatóriasecanteirosviários; 

III –Diantedesaídadeveículoseacessosdeemergência; 

IV – Emlocaisquepossamconstituirobstáculo físico visual que interfira 

noângulodevisãodemotoristasepedestres,especialmentenoscruzamentosviários. 

Parágrafo Único – Considerar-se-á infração leve o desatendimento às disposições 

deste artigo, com a imposição das penalidades correspondentes, sem prejuízo da 

apreensão de bens. 

Art. 69Évedadaautilizaçãodequalquer elemento fixo em passeios 

eáreaspúblicas,bemcomoperfurá-locomafinalidadedefixarseuequipamento. 

Parágrafo Único – Considerar-se-á infração leve o desatendimento às disposições 

deste artigo, com a imposição das penalidades correspondentes, sem prejuízo da 

apreensão de bens. 

 

TÍTULOIII 

DAS POSTURAS REFERENTES ÀHIGIENEPÚBLICA 

 

CAPÍTULOI 

DAHIGIENEDASVIASELOGRADOUROSPÚBLICOS 

 

Art. 70Os serviços de limpeza de ruas,praças, calçadas e passeios de 

própriosmunicipaisedemaislogradourospúblicos serão executados 

diretamentepela Prefeitura Municipal,oupor terceiros concessionários, 

permissionáriosoucontratados pela Prefeitura Municipal. 
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Art. 71Os proprietários e os possuidores diretos dos imóveis edificados no 

Município de Casa Branca são responsáveis solidários 

pelalimpezaeconservaçãodas calçadas,  guias  e sarjetas adjacentes ao 

imóvel. 

Parágrafo único -É proibido varrer lixo edetritos sólidos de qualquer natureza,para 

os sistemas de esgotamento sanitário e de captação de água pluvial.  

Art. 72Éproibidofazervarreduradointeriordosimóveisedosveículosparaasvias 

públicas, bem como 

arremessar,despejar,descarregar,depositarouabandonarlixo,entulho,sucata,merca

dorias,papéis,anúncios,reclames, detritos de qualquer natureza,objeto ou outros 

materiais sobre o leitodas ruas, nos logradouros públicos, nasbocas-de-

lobo,rios,córregoseemterrenosbaldiosouabandonados. 

Art.73É proibido a qualquer pessoa,impedir,dificultarou, de qualquer forma, 

embaraçarolivreescoamentodaságuaspelasgaleriaspluviais,valas,sarjetas ou 

canais das vias públicas,alterando, danificando ou obstruindo taiscondutores. 

Art. 74Para preservar de maneira gerala higiene pública fica 

terminantementeproibido: 

I - Lavar roupas, veículos e animais emlogradouros públicos ou banhar-se 

emchafarizes, fontes, tanques ou torneiraspúblicas ou, ainda, deles se valer 

paraqualquer outro uso, desconforme comsuasfinalidades; 

II - Consentir o escoamento de águasservidas das residências e/ou 

imóveisparaaruaondehajarededeesgoto; 

III – Depositar ou conduzir,indevidamente, quaisquer materiais que 

possamcomprometeroasseiodasviaspúblicas; 

IV - Queimar,nosterrenosparticularesoupúblicos, mesmo nos próprios 

quintais,lixo,resíduos,detritosouquaisquermateriais. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Estado de São Paulo 

Secretaria Geral / 2022 

 
 

 

29 
 

V - O transporte, em qualquer veículo, demateriais ou produtos, especificamente 

otransporte de materiais de construção,pedras, argila, calcário, terra e 

outrosquepossamcomprometerahigiene,semadevidacoberturaouproteçãoadequad

a; 

VI –Nocasodetransportedecana,permitir o derramamento da carga nas vias 

públicas. 

VII - Obstruir as vias públicas, com lixo,materiaisvelhosouquaisquerdetritos; 

VIII - Depositar lixo domiciliar ou detritosnasviaspúblicaseestradasrurais. 

§ 1º - O cometimento das condutas previstas nos incisos I, II, V, VI será considerado 

infração levíssima, com as cominações previstas neste Código. 

§ 2º - O cometimento das condutas previstas nos incisos III, VII e VIII será 

considerado infração leve, com as cominações previstas neste Código. 

§ 3º -O cometimento da conduta prevista no inciso V será considerado infração 

grave, com as cominações previstas neste Código. 

Art.75Oscondutorese/ouproprietáriosdos veículos transportadores de terra, 

demateriaisdeconstrução,resíduosdaconstruçãocivileoutrossãoobrigadosamantera

limpezadasviasemquetrafegarem. 

§ 1º – Considerar-se-á infração leve o desatendimento às disposições deste artigo, 

com a imposição das penalidades correspondentes, sem prejuízo da apreensão de 

bens. 

 

TÍTULOIII 

DOSRESÍDUOSSÓLIDOS 
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CAPÍTULOI 

DA COLETA E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 76 - É expressamente proibido as seguintes formas de destinação e 

utilização de resíduos sólidos: 

I - o lançamento "in natura" a céu aberto; 

II - a queima a céu aberto; 

III - o lançamento em cursos d`água, áreas de várzea, poços e cacimbas em 

mananciais e suas áreas de drenagem; 

IV – a disposição em terrenos baldios, áreas erodidas e outros locais impróprios; 

V - o lançamento em sistemas de rede de drenagem de águas pluviais, de 

esgotos, bueiros e assemelhados; 

VI - o armazenamento em edificação inadequada; 

VII - a utilização para alimentação humana, e; 

VIII - a utilização para alimentação animal e adubação orgânica em desacordo 

com a regulamentação específica. 

Art 77 Ficam os estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, 

responsáveis pelo correto gerenciamento dos seus resíduos, no que se refere a 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. 

Art 78Ficam os estabelecimentos geradores de resíduos industriais, responsáveis 

pelo correto gerenciamento dos seus resíduos, no que se refere a 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. 

Art. 79 Os resíduos sólidos perigosos deverão sofrer acondicionamento, 

transporte e tratamento adequados antes de sua disposição final, fixados em 

projetos específicos que atendam aos requisitos de proteção ambiental. 
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Art. 80O desatendimento ao disposto nos artigos 78, 79, 80 e 81 implicará na 

aplicação das sanções previstas na Lei Municipal nº 3.738/2021 (Institui a 

Política Municipal de Meio Ambiente), ou as previstas em nova Lei Municipal 

que, eventualmente, vier a revogá-la. 

Art. 81Oserviçodecoletaderesíduos sólidos domiciliares será executado, 

diretamente, pela PrefeituraMunicipal,ou por terceiro contratado. 

§1ºOsresíduosdeverãoserdepositadosnopasseio,emdiasehoráriosdeterminados,ac

ondicionadosemsacosplásticosfechados,caixasdepapelãooudentrodelatões,queser

virãocom os recipientes paraacondicionar o lixo até o despejo noscaminhões ou 

ainda através de outroprocessopreviamenteaprovadopelo órgão municipal 

competente. 

§2º Os grandes geradores de 

resíduosdeverãoprovidenciarlocaladequadoparaoacondicionamento. 

§3º Éexpressamenteproibidodepositarresíduos sólidos domiciliares, mesmo 

acomodado em 

recipientesapropriados,nasesquinasenoscanteiroscentraisdasviaspúblicas. 

§ 4º O desatendimento ao disposto neste artigo será considerado infração grave, 

com as cominações previstas neste Código. 

Art. 82Éproibidoamontoarrejeitosouresíduosnoslogradourospúblicos,proceder à 

sua varrição em direção aosralos das vias para pedestres, ou dointerior dos 

prédios e dos quiosques paraasáreasdeusocomum. 

Parágrafo Único - O desatendimento ao disposto neste artigo será considerado 

infração grave, com as cominações previstas neste Código. 

 

CAPÍTULOII 

DO USO, DO TRANSPORTE E DA RECEPÇÃO DAS CAÇAMBAS E CONTÊINERES 
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Art. 

83Acolocaçãoderecipientes,parafinsdedespejoe/oucoletaderesíduosvolumosos,m

ateriaisdeconstrução e resíduos da construção civil, dependerá de 

autorizaçãodaPrefeitura Municipal deCasa Branca. 

§1º Entendem-

secomoresíduosvolumosos,osconstituídosbasicamentepormaterialvolumosonãore

movidopela coleta pública municipal 

rotineira,comomóveiseequipamentosdomésticosinutilizados,exceto os 

eletrônicos, 

grandesembalagensepeçasdemadeira,resíduosvegetaisprovenientesdamanutençã

o de áreas verdes 

públicasouprivadaseoutros,comumentechamadosdebagulhosetrecos; 

§2º Entendem-secomomateriaisdeconstrução, os insumos utilizados 

emconstruções, reformas e reparos de obrasdeconstruçãocivil. 

Art. 84Os recipientes a que se refere oartigo anterior poderão ser colocadospelos 

órgãos competentes do Municípioouporempresasdevidamentelicenciadaspela 

Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único - Os recipientes 

serãocolocadosporempresasparticularesquandosedestinaremaatenderainteressesin

dividuaisdepessoasfísicasoujurídicas,asquaisserãocorresponsáveis 

pelasdisposiçõesdalegislaçãopertinente. 

Art.85Osrecipientesterãoasseguintescaracterísticas: 

I –Materialresistenteeinquebrável; 

II –sistemadeengateadequadoparaacoplamentoaoveículotransportador; 

III –Coramarela,oularanja,oubranca, nasquatrofaceslaterais e conter, em todas as 

faces,faixas refletivas, um triângulo sinalizador 

refletivocomdimensões,depelomenosummetroquadrado. 
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IV - Todas as caçambas e contêineresdeverãosernumeradospelodepartamento de 

trânsito em númerosextrasgrandedefácilvisualização;e 

V –Nasfaceslaterais, deverá conter aidentificaçãodaempresaresponsávelpela 

colocação, seu telefone e númeroda caçamba, de forma que não 

interfiranasinalizaçãodesegurança. 

§1º Os recipientes passarão por vistoriaanualpelodepartamentodetrânsito 

parafinsdeautorizaçãodefuncionamento, e será devida a taxaanual de vistoria e 

licenciamento a serdefinidapordecreto. 

§2ºAsempresasterãoumprazode360dias para adaptação a contar da 

datadapublicaçãodestalei; 

Art. 86O conteúdo dos recipientes serátransportado, destinado e colocado 

emlocaispreviamentelicenciadospelosórgãoscompetentes. 

Art. 87As empresas responsáveis pelosrecipientes e/ou os locatários 

deverãomantersemprelimpoolocalondeestes estiverem colocados. 

Art. 88Aspessoas físicasoujurídicas 

detentorasdosrecipientes,antesdesualocaçãoecolocação,deverãodarconhecimento

aolocatáriodasexigências da lei para sua utilização esuacorresponsabilidade. 

Art.89Nãoserápermitidaacolocaçãodecaçambasoucontêineres: 

I – Noleitodeviasondeoestacionamentodeveículossejaproibido; 

II – Nospontosdecoletivos,táxisouestacionamentodeambulantes; 

III – 

Emlocaisemqueforproibidooestacionamentodeveículos,conformeoCódigodeTrânsi

toBrasileiro; 

IV – Sobreacalçada; 

V - A uma distância inferior a 15 cm esuperiora30cmdaguiadomeio-fio;e 
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VI - Em próprios municipais, excetuando-seasviasoulogradourospúblicos. 

Parágrafo único – Nasviaspúblicas,onde for proibido o estacionamento 

deveículos, a Fiscalização Urbana poderá,excepcionalmente, permitir a 

colocaçãode recipientes coletores de entulho 

de3m³(trêsmetroscúbicos)nascalçadas,desde que garantida a segurança 

dostranseuntes. 

Art. 90Osrecipientesnãopoderãopermanecerestacionadosnasviaspúblicas por 

tempo superior a 30 (trinta)dias,salvoautorizadopelosetordefiscalização. 

 

CAPÍTULO III 

DAHIGIENEDASEDIFICAÇÕESEDOSTERRENOS 

Art. 91Não é permitido manter 

águaestagnadanosterrenosbaldios,imóveisabandonados,quintaisoupátiosdosprédi

ossituadosnaszonasurbanasedeexpansão urbana, bem como 

quaisquermateriaisoudetritosquepossamofereceroucolocaremriscoasaúdeousegur

ançadepessoas. 

§ 1º – Aspiscinasdesdeque tratadas e limpas com frequênciaficam dispensadas 

das exigências desteartigo. 

§ 2º - Considera-se infração leve, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, o desatendimento ao disposto no caput deste artigo, sem a devida 

licença da Prefeitura Municipal, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

Art. 92Osedifícios,apartamentoseprédios de habitação coletiva deverãoser 

dotados de instalação coletora delixo, no alinhamento da via pública 

eperfeitamentevedadaedotadadedispositivosparalimpezaelavagem. 
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Parágrafo Único - Considera-se infração leve, sujeita à penalidade 

correspondente prevista neste Código, o desatendimento ao disposto no caput 

deste artigo, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

Art. 

93Casoaedificaçãonãopossaservirparamoradia,devidoàssuascondiçõesdehigiene,

estadodeconservaçãooudefeitodeconstrução,oproprietáriooupossuidorserá 

notificado a fechar o imóvel dentro 

doprazoaserestabelecidopeloórgãocompetente,nãopodendoreabri-

loantesdeexecutadososmelhoramentosexigidos. 

§1º Quandonãoforpossívelosaneamentodainsalubridadedaedificação devido à 

natureza do terrenoem que estiver construído ou outra causaequivalente 

enocasodeiminenteruína,comprejuízoàsegurança,seráaedificaçãointerditadaecon

denadaàdemolição. 

§2º A edificação interditada não poderáser utilizadapara nenhuma finalidade. 

Art. 94Os proprietários, possuidores aqualquer título, inquilinos, ocupantes 

eadministradores de imóveis devem conservar limpos, drenados, murados, livres 

demato,lixoeentulhosdequalquerorigem,seus imóveis, quintais, pátios, 

piscinas,edificações, telhados, calhas, marquises,coberturas e os terrenos, com ou 

sem passeiopúblico,bemcomoospasseios,calçadas,guiasesarjetasadjacentes 

aoimóvel. 

§1ºEnquadram-se,também,namesmaexigência descrita no caput, os 

detritos,depositadosnosterrenos,que 

possamoferecerriscoàsegurançaeàsaúdepública. 

§2º Considera-se infração grave, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, o desatendimento ao disposto no caput deste artigo, sem prejuízo 

das demais cominações cabíveis. 

§3º Nos terrenos referidos neste caputnãoserápermitido: 
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a) Conservarfossasepoçosabertos, assim comoquaisquerburacosquepossam 

oferecer perigo a integridadefísicadaspessoas; 

b) Conservaráguaestagnada; 

c) Depositaranimaismortos; 

d) Utilizaro imóvelcomodepósitodesucatas, materiais e demais detritos, quepossam 

causar proliferação de insetos,animais peçonhentos ou causadores dedoenças. 

§4º O órgão municipal responsável 

pelafiscalizaçãodosimóveissituadosnamalhaurbanaedeexpansãourbanadoMunicí

piodeverápromovervistoriasperiódicasnosimóveisparticulares,observando para 

tanto o seu estado deconservação,notadamente,quantoàexistência de mato alto, 

entulhos ou outrosdetritos que causem a proliferação 

deinsetosouanimaispeçonhentos. 

§ 5º Observadaemqualquerépocaaexistênciadeirregularidadenosimóveisobjeto 

deste artigo, ou a existência dequaisquer tipos de gramíneas, 

mesmosecas,cujaalturaultrapassar 0,30m,o 

órgãofiscalizador,lavraráocompetenteAutodeInfração,impondoaoinfratora multa 

pecuniária prevista neste código,concedendo prazo de 07 (sete) dias,para que 

procedam à sua limpeza, àremoçãodos 

resíduosnelesdepositadoseregularizaçãodasituação. 

§ 6º Decorrido o prazo estabelecido noparágrafoantecedente,semquetenha 

sidoexecutadaalimpezadoimóvelpelosrespectivosproprietários,aPrefeitura,porme

iodoórgãomunicipalcompetente ou de terceiro 

contratado,realizaráoserviço,cobrandodosresponsáveis,ocustoapropriadodomesm

o, a ser fixado por Decreto Regulamentar, mediante preço público. 

§ 7º Em caso de imóveis desabitados eterrenosbaldioscercadosounão,verificado 

o desrespeito a este artigo,poderáopoderpúblico,adentraraoimóvel e efetuar a 

limpeza do mesmo,visando o bem-estar da coletividade, 

asegurançaeasaúdepública. 
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§ 8º Em caso de reincidência, depois 

decumpridasasformalidadeslegaisedentrodoexercícioemvigência,amultaseráimpo

staemdobro. 

§ 9º Quando a infração for de responsabilidade do proprietário de 

estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço, este terá cassado o 

Alvará de Licença de Funcionamento na segunda reincidência, sem prejuízo das 

demaissanções cabíveis.  

Art. 95Uma vez realizada a limpeza 

doterreno,conformeprevêo§6ºdoartigoanterior, a Fazenda Municipal lançará o 

respectivo preço público, e notificará o infratorpara pagamento, sob pena de 

inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. 

§1º O“preçopúblico”devidopelosproprietáriosinfratoresdeveráserrecolhidoaos 

cofres municipais,ematé 30(trinta)diasacontardeseulançamento. 

§2º Não sendo realizado o 

pagamentopeloproprietárioinfrator,noprazoestabelecido no parágrafo anterior, 

odébito será inscrito em dívida ativa ecobradojudicialmente. 

Art. 96Osterrenosdeverãoserpreparadosparapermitiro 

escoamentodaságuaspluviais. 

Art. 97Osproprietários e possuidores 

deterrenossujeitosàerosão,comocomprometimentodalimpezaoudasegurança das 

áreas adjacentes, ficamobrigadosarealizar as 

obrasdeterminadaspelosórgãoscompetentesdaprefeitura. 

Art. 98Entende-seporlimpeza,paraefeitos deste Código: 

I -Capinagemmecânicaouroçagemde mato; 

II – Aremoçãodosprodutosprovenientesdascitadasoperações; 
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III – Recolhimento e remoção dos detritos e lixosdomiciliares, comerciais, 

industriais ouhospitalares depositados nos referidosimóveis; 

IV - Recolhimento e remoção de entulhos, cacosedemaisfragmentossimilares; 

V – Recolhimento e remoçãoderesíduostaiscomo: 

galhos,troncos,folhagensecongêneres; 

VI– Recolhimento e remoção de detritos de qualquernatureza. 

§1ºOusodeherbicida(mata-mato)nãoé considerado para fins de limpeza 

doimóvel. 

§2º Ficaproibidaaexecuçãodequeimadas,durantealimpezadosterrenos na área 

urbana e de expansãourbana. 

Art. 99As chaminés de qualquerespécie de fogões de casas 

particularesedeestabelecimentoscomerciais,industriais e de prestadores de 

serviçosdequalquernaturezadeverãoteralturasuficiente para evitar que 

fumaça,fuligemououtrosresíduospossamcausardanosàsaúde,aoambienteeaosossego

público. 

§1ºA altura mínima das chaminésserá definida por Decreto Regulamentar, sem 

prejuízo da aprovação administrativa, quando da análise do projeto de construção ou 

de reforma, pelo órgão municipal competente. 

§2º Considera-se infração leve, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, o desatendimento ao disposto no caput deste artigo, sem prejuízo 

das demais cominações cabíveis, inclusive, demolição. 

 

CAPÍTULOIV 

DOCONTROLEDEINSETOSNOCIVOS 
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Art. 100Cabeaosproprietáriosdeimóveis urbanos ou rurais, situados 

noâmbitodoMunicípiodeCasa 

Branca,controlarosfocosdeinsetosnocivosnelesconstatados,sejaemedificações,árv

ores,piscinas,plantaçõeseoutros. 

§1ºÉderesponsabilidadedosórgãoscompetentesdoMunicípioocontroledos focos de 

insetos nocivos constatadosnosprédiospúblicos municipais, na vegetaçãoarbórea e 

no solo das viasedoslogradourospúblicos. 

§2º Nos condomínios e nos loteamentos fechados, com controle de acesso, 

ocontroledos focos de insetos nocivos é de responsabilidade solidária dos 

proprietários e possuidores dos imóveis situados no empreendimento imobiliário, 

bem como da associação de moradores ou pessoa jurídica que exerça a sua 

administração. 

Art.101Constatadoqualquerfocodeinsetos nocivos, transmissores ou não 

dedoenças,osproprietáriosprocederãoaoseuextermínionaformaapropriada. 

Art.102Considera-se infração leve, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, o desatendimento às disposições deste Capítulo. 

 

CAPÍTULOV 

DASMEDIDASREFERENTESAANIMAIS 

Art. 103É proibida a instalação, na área urbana do Município, de chiqueiros, 

estábulos, cocheiras, granjasavícolas,galinheiros,canis,gatis, 

pocilgaseestabelecimentoscongêneres. 

§1º A Prefeitura Municipal poderá autorizar, em caráter excepcional, 

acriação,oalojamentoeamanutençãode animais, na área urbana do Município, 

excetoparafinscomercialedeprodução e, preferencialmente, para prestação de 

serviços de interesse público, desde que não sejam causade insalubridade ou 

incômodo para apopulação,devendoparatantoserobservados: 
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I -Aespécieeaquantidadedosanimais; 

II -Condiçõeslocaisquantoàhigiene; 

III -Aadequaçãodasinstalações; 

IV -Oespaçodisponívelparaosanimais; 

V –Proximidadedashabitaçõesvizinhas; 

VI – 

Outrosaspectosquepossamsercausadeinsalubridadeouincômodoparaapopulação; 

VII- 

Legislaçõessanitáriasfederais,estaduaisemunicipaisquantoàsalubridadedasinstala

çõesondeosanimaisestãoalojados. 

§2ºA autorização prevista no parágrafoanterior constituipoderdiscricionário da 

Administração epoderáserrevistaaqualquertempo, para atender ao interesse público. 

§3º Na zona urbana não é permitido 

oabatedesuínos,caprinos,ovinos,equídeosebovídeos. 

§4º Osestábulos,pocilgas,granjasavícolas, cocheiras e 

estabelecimentoscongêneres deverão se localizar a 15m(quinze metros) no 

mínimo, de divisas 

deoutraspropriedades,estradaseconstruçõesdestinadasaoutrosfins. 

§5º As áreas destinadas à criação deanimaisdeverãoserdevidamentecercadas. 

§6º Considera-se infração grave, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, o desatendimento ao disposto neste artigo. 

Art.104 Éproibidaapermanênciadeanimais soltos ou amarrados em vias 

elogradouros públicos ou locais de livreacessoaopúblico. 
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Parágrafo único – Qualqueranimalencontrado solto na via pública estarásujeito a 

ser apreendido e recolhido aodepósitomunicipal, ou outro local adequado, 

administrado por concessionário, permissionário, conveniado ou contratado pela 

Administração. 

Art. 105Éproibidoabandonaranimaisemqualqueráreapúblicaouprivada. 

Parágrafo Único - Considera-se infração grave, sujeita à penalidade 

correspondente prevista neste Código, o desatendimento ao disposto no caput 

deste artigo, sem prejuízo da comunicação do fato à autoridade policial, para 

investigação criminal. 

Art. 106Éderesponsabilidadedosproprietáriosamanutençãodosanimaisem 

perfeitas condições de alojamento,vacinação,alimentação,hidratação,saúde e 

bem-estar, seja em perímetro urbano ou rural, bem como, quanto àsprovidências 

pertinentes à remoção edestino adequado dos dejetos por elesdeixados nas vias e 

logradouros públicosenosseuslocaisdealojamento,manutençãoecriação. 

Parágrafo Único - Considera-se infração grave, sujeita à penalidade 

correspondente prevista neste Código, o desatendimento ao disposto no caput 

deste artigo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Art. 107É permitida a circulação de 

cãesemviaselogradourospúblicosdoMunicípio, incluídas as áreas de lazer 

eesporte,desdeque: 

I – O condutor possua força suficiente paracontrolarosmovimentosdoanimal. 

II – 

Sejamconduzidoscomguiaeenforcadorouguiaepeitoral,independentementedeseup

orte; 

III – Sejamconduzidoscomguia, 

enforcadorefocinheiraseforemcãesdeguardademédio egrandeporte, como: Pit 

Bull, Bull Terrier, PastorAlemão,Rotweiller,FilaBrasileiro,Doberman, Mastin 
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Napolitano, Mastiff eoutros que possam oferecer riscos 

parapessoasououtrosanimais;e 

IV –Seucondutordeveráportarosobjetosnecessáriospararecolhereventuais dejetos 

de seu animal. 

§1º - Considera-se infração leve, sujeita à penalidade correspondente prevista 

neste Código, o desatendimento ao disposto neste artigo, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

§2º - O desatendimento ao inciso III deste artigo será considerado infração 

grave, sujeita à penalidade correspondente prevista neste Código. 

Art.108Oproprietáriode cães e gatos deverão manter seus animais 

imunizadoscontra a raiva. 

Parágrafo Único - Considera-se infração levíssima, sujeita à penalidade 

correspondente prevista neste Código, o desatendimento ao disposto no caput 

deste artigo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Art.109Serágarantidooacessodasautoridadesfiscalizadorasquandonoexercíciodes

uasfunções,àsdependências e alojamentos de 

animais,semprequenecessárioàobservânciadalei. 

Art.110No caso de óbito do 

animal,cabeaoproprietárioadisposiçãoadequadadocadáver,deformaanãoofere

cerincômodoe/ouriscosàsaúdepública. 

Art.111É expressamente proibido 

realizaroupromoverlutasourinhasentrequaisqueranimaisdamesmaespécieoudeespé

ciesdiferentes. 

 

TÍTULO IV 

DASVIAS,LOGRADOUROSPÚBLICOSEESTRADAS 
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CAPÍTULOI 

DASVIASELOGRADOUROSPÚBLICOS 

 

Art. 112Poderá o Município autorizar aarmaçãodepalanques,barracas ou 

similares, em caráter provisório, noslogradourospúblicos,para a realização de 

comíciospolíticos e festividades religiosas, 

civis,populares,filantrópicasoueventosartísticos, desde que sejam observadasas 

seguintes condições: 

I - Apresentação do croquis referente àimplantação, acompanhado do atestado 

deresponsabilidadetécnicadoresponsável pelas instalações, perante o órgão técnico da 

Prefeitura Municipal; 

II –Aprovação pelo órgão técnico da Prefeitura 

Municipal,quantoàsualocalização,horário,dataediadasemana; 

III – Nãoprejudicarocalçamentoe nemescoamentodaságuaspluviais,correndo, 

por conta dos responsáveispelasfestividades,osestragos,eventual e 

tempestivamente,verificados; 

IV – Nãoprejudicaraarborizaçãoeo ajardinamento urbano, correndo por conta 

dosresponsáveispelasfestividadesosestragos, eventual e 

tempestivamenteverificados; 

V – Seremremovidosnoprazoestabelecidopeloórgãoresponsávelpelaautorização. 

§1º - Findooprazoestabelecido no inciso V deste artigo, oMunicípio 

promoveráaremoçãodosequipamentos,cobrandodoresponsável as despesas de 

remoção edando ao material removido o destinoqueentenderconveniente. 

§2º - Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, a 

armaçãodepalanques,barracas ou similares, em desacordo com as disposições 

deste Código. 
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Art.113Asempresaspúblicaseprivadas, bem como as concessionárias, e 

permissionárias de serviços 

públicos,autorizadasaexecutarobrasouserviçosnoslogradourospúblicos,ficamobriga

das: 

I – Àrecomposiçãodoleitooupavimento danificado e à remoção dosrestos de 

materiais, que deverão ocorrerimediatamenteapósotérminodosserviços, em prazo 

não superior a 24horas; 

II – Àutilizaçãodemateriaisdequalidade, de forma que o pavimentoou leito 

danificado sejam entregues emboascondiçõeseperfeitamentenivelados. 

§1º -Correrãoporcontadasempresasresponsáveispelosserviçosas despesas 

referentes à reparação dequaisquerdanosdecorrentesdaexecução de serviços nas 

vias e noslogradourospúblicos. 

§2º - No caso de desatendimento ao disposto neste artigo, a Prefeitura Municipal 

executará o serviço, com a posterior cobrança dos custos, na forma de preço 

público, a ser fixado por Decreto. 

§3º - Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, o 

desatendimento ao disposto neste artigo, sem prejuízo de outras penalidades e 

cominações estabelecidas, inclusive, pelos órgãos de reguladores. 

Art. 114O impedimento das vias públicas por particular, para atender situações de 

caráter temporário, deverá ser autorizado pelo órgão municipal de 

trânsito,precedidode requerimento devidamente protocolizado e mediante o recolhimento 

de preço público a ser fixado em Decreto Regulamentar. 

§1º - Ficam isentas do recolhimento do preço público de que trata o caput deste 

artigo, as instituições filantrópicas e entidades sem fins lucrativos.  

§2º - Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, o 

impedimento das vias públicas por particular, sem prévia autorização do órgão 

municipal de trânsito, sem prejuízo de outras cominações previstas em lei. 
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Art.115É proibido otrânsitoouestacionamentodeveículosnostrechosdas vias 

públicas interditadas para aexecuçãodeobras. 

§1º Oveículoencontradoemviainterditadaparaobrasseráapreendidoetransportado 

para o depósito municipaloulocaldesignadosetorcompetentepara fiscalização de 

trânsito, às expensasdeseuproprietário,alémdamultaprevistanestalei. 

§2º Excetuam-se das disposições desteartigoosveículosquenecessitaremadentrar 

e sair das garagens residenciaise comerciais, quando o acesso e 

saídanãoatrapalharoandamentodasoperaçõesprevistasnesteartigo. 

§3º Considera-se infração levíssima, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, 

sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições 

deste artigo. 

Art. 116São proibidas as seguintes condutas: 

I –Danificarouretirarsinaisdeadvertênciadeperigooudeimpedimento de trânsito das 

vias e logradourospúblicos; 

II –

Colocarsinalizaçãoouqualquerobjetoquecauseimpedimentoouobstruçãodetrânsito

ouvagasdeestacionamentonos 

logradourospúblicos,taiscomo:cones,cadeiras,fitaszebradas,bancos,caixotes,latõese

sacosdelixo,entreoutros. 

III - Estacionar veículossobreopasseiopúblico. 

IV –Embaraçarouimpedir,porqualquermeio,olivre 

trânsitodepedestresoudeveículosnasruas,praças,calçadasepasseios,estradas e 

caminhos públicos, 

excetoparaefeitodeobraspúblicasdevidamenteautorizadas,realizaçõespúblicas, 

por determinação policial oupormeiodeautorizaçãodoórgãocompetente. 
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§1ºConsidera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

§2º Excluem-se das vedações deste artigo, as condutas praticadas em situações 

de necessidade ou emergência, sobretudo quando praticadas por autoridade civil 

ou militar, no regular exercício da função. 

§3º Sempre que houver necessidade 

deseinterromperotrânsitodeverásercolocadasinalizaçãovisível. 

§4º O responsável deverá providenciar,com antecedência mínima de 2 (dois)dias 

úteis, a notificação aos moradoresda via ou logradouro público onde 

serárealizada a ação, sobre a necessidadedeseuimpedimento. 

Art. 117É expressamente proibido executarqualquer construção sobre o passeio 

oulogradouropúblico, sem autorização da Prefeitura. 

Parágrafo Único - Considera-se infração leve, sujeita às penalidades previstas 

nesta Lei, o desatendimento às disposições deste artigo, sem prejuízo do 

desfazimento compulsório da construção. 

Art. 118Éproibidoocuparopasseiocorrespondenteàtestadadoseuimóvel,com 

construção de caráter permanente. 

§1º As ocupações de caráter temporário dependem de prévia autorização da 

Prefeitura Municipal, quando imprescindíveis para a execução de obra no imóvel 

do interessado. 

§2º Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas no caput deste 

artigo, o desatendimento às disposições deste artigo, sem prejuízo do 

desfazimento compulsório da construção. 

§3º Considera-se infração leve, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, o 

desatendimento às disposições do parágrafo 1º deste artigo, sem prejuízo do 

desfazimento compulsório da construção. 
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Art. 119Éproibidoqualquertipodeequipamento, escultura ou 

monumentoemviaselogradourospúblicossempréviaautorizaçãodoórgãocompetent

edoMunicípio. 

Parágrafo Único - Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas 

nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às 

disposições deste artigo. 

Art.120É expressamente proibido exporou depositar materiais, mercadorias 

ouobjetosnosleitos carroçáveis das vias e nos passeios públicos. 

§1º - Considera-se infração leve, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

§2ºTratando-sedemateriais,cuja descarganãopossaserfeitadiretamente no interior 

dos prédios, serátolerada a descarga e permanência navia pública, desde que não 

afete otrânsito de pedestres ou o tráfego deveículos, e por tempo não superior a 

4(quatro)horas. 

§3ºNoscasosprevistosnoparágrafo 

anterior,osresponsáveispelosmateriaisdepositadosnaviapúblicadeverãocolocarum

sinaldeadvertência, para o fim de se evitar acidentes com pessoas ou veículos. 

Art.121Éexpressamenteproibidodanificar ou retirar sinais de 

trânsito,placasdenomeação,colocadosnasvias,estradasoucaminhospúblicos. 

Parágrafo Único - Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas 

nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às 

disposições deste artigo. 

Art.122 A Prefeitura poderá impedir 

otrânsitodequalquerveículooumeiodetransportequepossaocasionardanosàviapúbli

ca. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Estado de São Paulo 

Secretaria Geral / 2022 

 
 

 

48 
 

Art.123É proibido impedir ou dificultar olivre trânsito de pedestres nos passeios 

públicos, seja pela alocação de grandes volumes, ou pela condução 

deveículosdequalquerespécie, patins,patinetes,bicicletasouskates, salvo nas 

ciclovias e outros locais destinados parataisfins. 

§1º - Considera-se infração leve, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

§2º - Excluem-se das vedações deste artigo, as condutas praticadas por agente 

público no exercício da função, bem como situações de necessidade ou 

emergência, sobretudo quando praticadas por autoridade civil ou militar, no 

regular exercício da função, bem como o trânsito, nas praças públicas, com 

patins,patinetes,bicicletasouskates como fica garantido o livre trânsito decarrinhos 

de crianças e de cadeiras derodas. 

Art.124A Prefeitura Municipal poderá, em consonância com as disposições 

destecódigo,autorizarousode vias públicas, em 

áreadestinadaaoestacionamentodeveículos,paraaimplantaçãodeestruturatemporár

iaequipadacommobiliáriourbano,denominada“parklet”, 

queteráfunçãorecreativa,artísticaedelazer, devendo ser de uso público 

enecessariamenteoferecerconforto,segurançaeacessibilidadeaosmunícipes. 

Parágrafo único – Decreto do Poder Executivo regulamentará o presente artigo, 

que conterá os critériosde implantação do “parklet", bem comoa cobrança de preço 

público concernente à instalação. 

Art.125Éproibidooconsertoouapermanecia,porlongoperíodo,deveículos, 

implementos e acessórios nasviaspúblicasdoMunicípiodeCasa Branca. 

§1º Consideram-se consertos de veículosde qualquer natureza, os serviços 

demecânica,funilaria,pinturaeeletricidade, excetuando-se os 

reparosdeemergência. 

§2º 

Seráconsideradoabandonadooveículoquepermanecernasviaspúblicaspeloprazosu
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periora10(dez) dias, sem condições de locomoção e,como tal, sujeito a ser 

removido pelamunicipalidade. 

§3º 

Ascarretasecongêneresnãopoderãopermanecernasviaselogradourospúblicosporte

mposuperiora10(dez)dias,independentedascondiçõesdasmesmas. 

§4ºConsidera-se infração média, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

Art.126Os proprietários de bancas dejornais, livros e congêneres, bem 

comodeoutrasatividades,instaladasempraçaselogradourospúblicos,porpermissão 

ou autorizaçãodoPoderPúblico,ficamobrigados a mantê-las nas condições 

definidas no respectivo termo de permissão ou autorização. 

§1ºConsidera-se infração média, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

Art. 

127Éproibidopodar,cortar,derrubar,erradicar,transplantarousacrificarasárvoresda

arborizaçãopúblicaoucontraelaspraticaroucometer qualquer ato de vandalismo 

e,ainda, danificar ou comprometer o bomaspectodaspraçasejardins. 

§1ºConsidera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

§2ºEnquadram-se nas proibições deste artigo a escavação ou aterramento em 

áreapública, sem a prévia autorização doMunicípio. 

Art. 128Éproibidoedificar,cercar,ocuparefazer uso,paraatender a interesse 

pessoal ou de terceiros,sobrequalquer pretexto, de bens públicos, móveis ou 

imóveis, sempréviaautorização do Poder Público Municipal, legitimada pelo 

atendimento ao interesse público. 
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CAPÍTULOII 

DASESTRADASMUNICIPAIS 

Art. 129Para os efeitos desta Lei, entende-se por estradas municipais as vias 

vicinais que integramosistemaviáriomunicipaleque servemde livre-trânsito 

dentrodoterritóriodoMunicípio. 

Art. 130Amanutençãodasestradasmunicipaisesuasinalizaçãosãoatribuições dos 

órgãos competentes doMunicípio. 

Art. 131A realização de qualquer benfeitoria, por particular, nas estradas municiais, 

deverá ser aprovada previamente pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de 

Casa Branca, bem como custeada pelo interessado, sem direito à reparação dos 

custos. 

§1º Considera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, 

sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições 

deste artigo. 

Art.132Ficaproibidaaretiradadeterra ou qualquer interferência 

faixas“nonaedificandi”queladeiamasestradasmunicipais, sem autorização da 

Prefeitura e sem que haja justo motivo de interesse público. 

§1ºConsidera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, 

sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições 

deste artigo. 

Art. 133Osproprietáriosdeterrenosmarginais às estradas municipais sãoobrigados: 

I –Acontribuirparaqueasestradasmunicipaispermaneçamembomestado; 

II –Aremoverasárvoressecasousimplesmente os galhos desvitalizadosque em 

queda natural atingirem o leitodasestradas. 
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III – A realizar a poda regular das árvores adjacentes às estradas, de modo a 

evitar que os galhos adentrem no leito das estradas e seu respectivo espaço 

aéreo, em prejuízo ao livre e desimpedido trânsito de pessoas, veículos e cargas. 

§1ºConsidera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, 

sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições 

deste artigo. 

Art. 134O fechamento temporário das estradas municipais depende de prévia 

autorização do órgão técnico da Prefeitura Municipal de Casa Branca, salvo nos 

casos de urgência, visando garantir a segurança das pessoas. 

Art. 135É proibido aos proprietários deterrenosmarginais: 

I –Impediramanutençãoadequadada 

estradaedafaixadedomínio,atravésdecolocaçãodecercasdearame, cercas vivas, 

vedações ou tapumes, 

dequalquernatureza,bemcomodearborizaçãoecultivosagropecuários; 

II -Destruir, construir, obstruir ou danificarpontes, bueiros, mata-burros ou qualquer 

outro equipamento instaladonasestradas municipais; 

III - Fazer cisternas, valetas, buracos ouescavações de qualquer natureza 

nasestradas e nas faixas laterais de domíniopúblico; 

IV - Impedir,porqualquermeio, o escoamentodas águas naturaisdasestradas 

municipais paraosterrenosmarginais, não podendo realizar obras que embaracem o 

seu fluxo. 

V -Encaminhar,daspropriedadesadjacentes e próprias, águas servidas 

oupluviaisparaoleitodasestradas,oufazerbarragensquelevemaságuasaseaproximarem 

do leito das mesmas a umadistânciamínimadedezmetros; 

VI – Colocarporteiras,palanquesoumata-burrosnasestradas; 
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VII – Executarmanobrassobreasestradas, sarjetas e drenos, com tratoresequipados 

com implementos de arrastoou outros equipamentos que 

venhamcausardanosàsestradasdoMunicípio; 

VIII -Utilizar a área de domínio públicoparaquaisquerfinsparticulares;e 

IX - Danificar,dequalquermodo,asestradas. 

§1ºConsidera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, 

sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições 

deste artigo. 

Art. 136É proibido, tanto aosproprietárioscomoaostranseuntes,depositar entulhos 

ou restos de materiaisdequalquernaturezanasestradas. 

§1ºConsidera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, 

sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições 

deste artigo. 

 

CAPÍTULO III – 

DO TRÂNSITO PÚBLICO 

Art. 137Compete ao Município promover,dentrodosseuslimites, a sinalização do 

trânsito em geral, ademarcaçãodefaixasdepedestreseviaspreferenciais,ainstalação 

de semáforos, a demarcaçãoe a sinalização de áreas de cargas 

edescargas,asáreaspermitidasaoestacionamento controlado e o uso 

deequipamentosdesegurança,bemcomoa colocação de placas indicativas nasvias 

públicas de entrada e saída dos seuslimites, com oobjetivodemanter aordem, a 

segurança e o bem-estar dostranseuntes,dosvisitantesedapopulação em geral. 

Art.138Éproibidooestacionamentodeveículossobreospasseios, calçadas,praças 

públicas, áreas verdes, gramadose nas áreas destinadas aos pontos deparada dos 

coletivos, desde que o localnãosejadestinadoparaessefim. 
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Parágrafo único – O desatendimento ao disposto no caput deste artigo configura 

infração grave, cabendo ao Poder Público promover a autuação dos 

proprietáriosdeveículos,estacionadosemdesrespeitoàproibição deste 

artigo,semprejuízo das penalidades aplicáveis porautoridadesfederaiseestaduais. 

Art. 139 Éproibido,noslogradourospúblicos,noâmbitodoMunicípio: 

I –Lavarbetoneiras,caminhões-betoneiras,caminhõesquetransportamterra, 

banheirosquímicosousimilares; 

II – Conduziranimaisouveículosemvelocidade não compatível com a via pública; 

III - Atirar substâncias ou resíduos quepossamincomodarostranseuntes, e; 

IV - Utilizar cerol ou qualquer outro tipode material cortante nas linhas de 

pipas,papagaiosecongêneres. 

§1ºEntende-

seporceroloprodutoorigináriodamisturadecola,vidromoídoeprodutossimilares. 

§2º Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

§3º No caso do inciso IV do caput desteartigo o material será apreendido, 

semprejuízodamulta. 

 

CAPÍTULOIV 

DACOLOCAÇÃODEPLACASCOMNOMEDELOGRADOUROENÚMEROSDEPRÉDIO

S 

Art. 140CompeteaoMunicípio,designar o nome do logradouro 

públicoeosnúmerosdosimóveis. 
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§1º Cabeaoproprietáriodoimóvelcolocaranumeraçãodoprédioemlocalvisível. 

§2º 

Onomedologradouropúblicodeverásermantido,emcasodecontinuidadedosistemavi

ário. 

§3º Cabeaoproprietáriodoimóvellocalizadoemesquinascolocaranumeração do 

prédio e nome das ruasemlocalvisível. 

§ºConsidera-se infração leve, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

Art. 

141Éproibidaacolocaçãodeplacacomnúmerodiversodoquetenhasidooficialmente

determinado. 

 

TÍTULOV 

DOMEIOAMBIENTEEQUILIBRADO 

Art. 142A proteção, a conservação e omonitoramentodeárvoresnoMunicípiode 

Casa Branca deverão atender à legislaçãofederal, estadual e as demais 

legislaçõesambientaisemvigor. 

Parágrafo único: Os postes que contêm pontos de iluminação pública 

deverão receber numeração visível e devem ser tomadas as providências: 

I - manter cadastro de numeração dos postes de forma clara e facilitada; 

II - recebimento de informações e reclamações de usuários, através dos 

números estampados nos postes; 

III -disponibilização de meios eletrônicos de comunicação e redes sociais 

para recebimento de informações e reclamações, fornecendo protocolo de 

recebimento das informações. 
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Art. 143Paraimpediroureduzirapoluição do meio ambiente, o 

Municípiopromoverá medidas para preservar oestadodesalubridadedoar,evitaros 

ruídos e sons excessivos e contaminaçãodaságuas e do solo. 

CAPÍTULOI 

DAPRESERVAÇÃODOMEIOAMBIENTE 

Seção I – Do Paisagismo e Arborização Pública 

Art. 144O ajardinamento, a arborizaçãoe a manutenção das praças, das 

vielas,das vias públicas e de seus canteiroscentrais sãoatribuições doMunicípio. 

§ 1º - A poda e a remoção de espécimes vegetais, nas vias e logradouros públicos, 

serão realizadas pela Prefeitura Municipal, diretamente, ou por terceiros autorizados 

pela Prefeitura; 

§2º Excetuam-se do disposto neste artigoosprogramasdeajardinamento 

earborização decorrentes de parcerias mantidas entre o Poder Público e os 

particulares, bem como o ajardinamento, arborização e manutenção que seja de 

obrigação do loteador ou administrador de loteamentos fechados e condomínios, na 

execução de projeto de loteamento. 

§ 3º A poda e a remoção indevida de espécimes vegetais, em desacordo com as 

disposições deste Código e do Decreto Regulamentar, constitui infração média, 

sujeita às cominações correspondentes. 

§2º O plantio deespécimesvegetais, por particulares, nas 

viaspúblicas,deveráserpreviamenteautorizado pela Prefeitura Municipal, 

atendendo-se aos critérios estabelecidos pelo órgão técnico. 

§3º O plantio de espécimes vegetais, em desacordo com as disposições deste 

Código e do Decreto Regulamentar, constitui infração levíssima, sujeita às 

cominações correspondentes. 
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Art. 145Éproibidaacolocaçãodecartazes e anúncios, bem como a fixação de 

cabos efios, nas árvoreslocalizadasnas vias elogradourospúblicos. 

Parágrafo Único - Considera-se infração levíssima, sujeita às penalidades 

previstas nesta Lei, o desatendimento ao disposto no caput deste artigo. 

Art. 

146Sãovedadosocorte,aderrubadaouapráticadequalqueraçãoquepossaprovocarda

nos,alteração do desenvolvimento naturalou morte de árvores em áreas 

públicas,excetonoscasosautorizadospelo órgão ambiental da Prefeitura Municipal de 

Casa Branca. 

§ 1º Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

Art. 147 

Paraquenãosejadesfiguradaaarborizaçãodologradouro,cadaremoçãodeárvoreimp

ortaránoimediato plantio da mesma ou de 

novaárvoreempontocujoafastamentosejaomenor possível aantigaposição, 

atendendo-se às exigências técnicas do órgão ambiental da Municipalidade. 

Art. 148A Prefeitura 

Municipal,mediantesolicitaçãofundamentada,poderáemitirautorização 

àsconcessionáriasdeserviços públicos e particulares,parapodarárvores. 

Art. 149Não é permitida a utilização deárvores da arborização pública para 

acolocação de cartazes e anúncios 

oufixaçãodecabosefios,nemparasuporteouapoiodeobjetosdeinstalaçõesdequalque

rnatureza. 

Parágrafo Único - Considera-se infração leve, sujeita às penalidades previstas 

nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às 

disposições deste artigo. 
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Art. 150AarborizaçãonoperímetrourbanodoMunicípioobedecerá aos critérios 

referenciados por Decreto Regulamentar do Poder Executivo. 

 

SeçãoII 

DaPoluiçãodasÁguasedoAr 

Art. 151É proibida toda ação capaz de comprometer a qualidade e a 

salubridade daságuasdestinadasaoconsumopúblico. 

Parágrafo Único - Considera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades 

previstas nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o 

desatendimento às disposições deste artigo. 

Art. 152Paraimpedirapoluiçãodaságuas,évedado: 

I – 

Asindústrias,comércioseoficinasdepositaremouencaminharemacursosd’água,lago

sereservatóriosdeágua,osresíduosoudetritos,provenientesdesuas atividades, sem 

obediência a legislaçãoambientalpertinente; 

II – Canalizaresgotospararedesdestinadasaescoamentodeáguaspluviais; 

III – 

Localizarestábulos,pocilgaseestabelecimentossemelhantesnasproximidadesdecur

sosdeágua,fontes,represaselagos,deformaaproporcionarapoluiçãodaságuas; 

IV – Realizar obras sem respeitaros limites legais para preservação de 

matasciliares; 

V - Fazer o lançamento de efluentes edejetos não domésticos na rede 

esgotosemtratamentoprévio. 
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Parágrafo Único - Considera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades 

previstas nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o 

desatendimento às disposições deste artigo. 

Art. 153É proibida a retirada de areiaecascalho das margens dos rios ou 

ribeirões, sem autorização legal. 

Parágrafo Único - Considera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades 

previstas nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o 

desatendimento às disposições deste artigo. 

Art. 154Osestabelecimentos produtores de fumaça, produtores de 

odoresdesagradáveis,incômodosouprejudiciaisàsaúde, deveráinstalar dispositivos 

para eliminar ou reduzir aomínimoosfatoresdapoluição,deacordo com os 

programas e projetosimplantadosouaprovadospeloMunicípio. 

 

SeçãoIII 

DaPoluiçãocontraoOrdenamentoUrbanoePatrimônioCultural 

Art. 155Éterminantementeproibidopicharou,porqualqueroutromeioconspurcar 

monumentoouedificaçãopúblicaouparticular. 

§1º - Considera-se infração grave, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das demais cominações legais, o desatendimento às disposições deste 

artigo. 

§2º - Considera-se infração gravíssima,se o ato for realizadoem monumento, 

coisa ou imóvel tombado emvirtudedoseuvalorartístico,arqueológico ou 

histórico. 

Art. 156É proibido alterar o aspecto 

ouestruturadeedificaçãooulocalespecialmenteprotegido, na forma dalei,em 

razãodeseuvalorpaisagístico,ecológico,turístico,artístico,histórico, 
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cultural,religioso,arqueológico,etnográficooumonumental,semautorização da 

autoridade competenteouemdesacordocomaconcedida. 

Parágrafo Único - Considera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades 

previstas nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o 

desatendimento às disposições deste artigo. 

Art. 157É proibido promover construçãoemsolonãoedificável,ounoseuentorno, 

assim considerado em razão deseuvalorpaisagístico,ecológico,artístico,turístico, 

histórico,cultural,religioso, arqueológico, etnográfico 

oumonumental,semautorizaçãodaautoridadecompetenteouemdesacordocomacon

cedida. 

Parágrafo Único - Considera-se infração gravíssima, sujeita às penalidades 

previstas nesta Lei, sem prejuízo das demais cominações legais, o 

desatendimento às disposições deste artigo. 

 

CAPÍTULOII 

DAPOLUIÇÃOSONORA 

Seção I – Das Disposições Gerais 

Art.158Éproibidoperturbarosossego,a paz e o bem-estar público, com 

aexecução de ruídos, vibrações, sonsexcessivos ou incômodos de 

qualquernatureza,produzidosporimóvelcomercial,residencial,inclusiveosgera

dos e propagados por veículo oupor qualquer forma, que contrariem osníveis 

máximos de intensidade equecaracterizeperturbaçãoaosossegoeobem-

estarpúblico. 

§1º Os sons, ruídos e vibrações 

serãoconsideradosprejudiciaisquandoocasionaremoupuderemocasionardanos 

materiais, à saúde, à segurançaouaobem-estardacomunidade. 
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Art. 159A emissão de ruídos ou sons, em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de veículos 

automotores, provenientes de fontes fixas ou equipamentos móveis, deverá 

observar os padrões, limites e zoneamento definidos por Decreto do Poder 

Executivo, com vistas a salvaguardar a saúde e o sossego público. 

Art. 160A Prefeitura Municipal deverá realizar a fiscalização dos níveis de 

ruído, podendo valer-se do auxílio de outros órgãos públicos, de quaisquer entes 

da Federação, mediante convênio ou acordos jurídicos congêneres. 

Art. 161Mediante análise e justificativa técnica que considere a localização, de 

acordo com o zoneamento estabelecido em Decreto, a natureza do 

empreendimento e qualquer outro fato de relevância e interesse público, a 

Municipalidade poderá determinar que os estabelecimentos comerciais adotem 

as medidas necessárias para adequar suas instalações mediante a utilização de 

isolamento acústico. 

Art. 162Havendo desobediência às disposições deste Capítulo, serão cabíveis as 

seguintes providências e sanções: 

I – Interdição; 

II - Apreensão e; 

III - Multa, de forma cumulativa às demais sanções.  

§ 1º A multa de que trata este artigo será correspondente à infração grave, 

observadas as disposições deste Código, inclusive para os casos de reincidência. 

§2º Tratando-se de estabelecimento industrial ou comercial de grande porte, 

assim definido em Decreto, a multa será correspondente à infração gravíssima, 

observadas as disposições deste Código para os casos de reincidência. 

Art. 163A execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro 

meio, nos estabelecimentos comerciais e templos religiosos, deverá observar os 
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padrões, limites, horários e zoneamento definidos por Decreto do Poder 

Executivo, com vistas a salvaguardar a saúde e o sossego público. 

§ 1º As disposições do caput deste artigo aplicam-se aos estabelecimentos que se 

utilizem de música apenas para distração, desde que as obras musicais ali 

executadas sirvam de incremento ou atrativo à sua atividade preponderante.  

§ 2º A execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro 

meio em passeio público e recuo, dependerá de autorização da Prefeitura 

Municipal, desde que não se obstrua o passeio para a passagem de pedestres. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica para os eventos, públicos ou privados, 

de médio ou grande porte, autorizados pela Administração Pública Municipal, 

que se realize em caráter eventual ou em datas comemorativas, com vistas a 

fomentar atividades turísticas culturais e de lazer. 

§ 4º Para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes de omissões desta 

Lei, a Municipalidade adotará os critérios estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sobre avaliação e níveis de ruídos.  

§ 5º O nã3o cumprimento ao disposto neste artigo, sujeita o infrator às seguintes 

penalidades: 

I - multa correspondente à infração grave, observadas as disposições deste 

Código, inclusive para os casos de reincidência.  

II - cassação da Licença de Funcionamento, para os estabelecimentos 

comerciais. 

Art. 164Decreto do Poder Executivo definirá oshorários de funcionamento das 

indústrias situadas no território do Município,em atendimento ao interessepúblico. 

Art. 165As feiras livres funcionarão 

nosdiaselocaisdesignadospeloExecutivo,conforme as necessidades e 

interessesdapopulação,eoprópriodesenvolvimentodasreferidasfeiras. 
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§1º 

Paraosefeitosdestecódigo,amediçãodoníveldepressãosonoradeveráserefetuada,atr

avésdedecibelímetrosaprovadospeloInstituto Nacional de Metrologia, 

Normalização eQualidade Industrial–INMETROe devidamenteaferidos. 

Art. 166Serão tolerados os ruídos e sonsacima dos limites definidos nesta 

lei,provenientesde: 

I – Utilizaçãodesom,fixooumóvel,autorizados pela Municipalidade, parao fim de 

prestar informaçãodeutilidadepública, em caráter temporário; 

II -Serviçosdeconstruçãocivilnãopassíveisdeconfinamento,queadotarem demais 

medidas de controlesonoro, no período compreendido entreàs 8h (oito horas) e 

às 17h (dezessetehoras); 

III – Obraseserviçosurgenteseinadiáveis decorrentes de casos fortuitosou de força 

maior, acidentes graves ouperigo iminente à segurança e ao bem-

estardacomunidade,bemcomoorestabelecimento de serviços públicosessenciais, 

tais como energia elétrica,gás, telefone, água, esgoto e 

sistemaviário,alémdeusodesirenesouaparelhos de sinalização sonora utilizadopor 

ambulâncias, viaturas do corpo 

debombeiros,viaturasdaGuardaCivilMunicipal,veículosoficiaiseviaturasdaPolícia

CivileMilitar; 

IV -Alarmes,sirenesouaparelhossemelhantesqueassinalemoinícioouo 

fimdejornadadetrabalhooudeperíodos de aula em escola, desde 

quenãosealonguepormaisde60(sessenta)segundos; 

V – 

Porshows,concertoseapresentaçõesmusicaisdecaráterculturaleartístico,desdequer

ealizadosdentro das condições autorizadas peloórgãodefiscalização; 

VI – 

Usodeexplosivosemdesmontesderochasedeobrascivisnoperíodocompreendido 

entre às 09h (nove horas)e às 17h (dezessete horas), nos dias 
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úteis,observadosalegislaçãoespecíficaepreviamenteautorizadospelamunicipalidad

e; 

VII – Manifestaçõestradicionaistaiscomo: ano novo, carnaval, natal, 

desfilescívicos, passeatas religiosas e eventos docalendáriooficialdoMunicípio; 

VIII - Fanfarras, bandas de músicas emprocissão,cortejosoudesfilescívicos. 

IX -Sinosdeigrejasoutemplosreligiosos,desde que sirvam exclusivamente 

paraindicarashorasouanunciararealizaçãodeatosoucultosreligiosos; 

X -Pormáquinaseequipamentosusados na preparação ou 

conservaçãodelogradourospúblicos; 

XI -Por máquinas ou equipamentos 

dequalquernatureza,utilizadosemconstruçãoouobrasemgeral,noperíodo 

compreendido entre às 8h (oitohoras)eàs17h(dezessetehoras); 

XII – Alarmesonorodesegurança,residencial ou veicular, desde que o 

sinalsonoronãoseprolongueportemposuperiora10(dez)minutosalegislaçãoeleitoral,ou

manifestaçõestrabalhistas; 

XIII - Pelo exercício das atividades doPoderPúblico. 

Parágrafoúnico – AlimitaçãohoráriaaqueserefereosincisosXeXIdesteartigo,não 

seaplicaquando aobraestiversendoexecutadaemzonanãoresidencial, ou em 

artérias nas quais ointenso movimento de veículos durante 

odiarecomendeasuautilizaçãoànoite. 

Art. 167Os serviços de construção 

civildaresponsabilidadedeentidadesprivadas,comgeraçãoderuídos,dependemdeau

torizaçãopréviadoórgãomunicipalcompetente,quandoexecutadosnosseguinteshorár

ios: 

I – Domingoseferiados, emqualquerhorário; 

II – Sábadosediasúteis,emhoráriovespertinoounoturno. 
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Art. 168Arealizaçãodeshows,concertos e apresentações musicais decaráter 

cultural e artísticos, em áreaspúblicas ou particulares, bem como autilização de 

equipamentos sonoros, 

altofalantes,fogosdeartifícioououtrosmeiosquepossamcausarpoluiçãosonora,nosp

arquesepraças,dependemdepréviaaprovaçãodoórgãopúblicomunicipalcompetent

e,independentedeoutraslicençasexigíveis. 

Parágrafoúnico–As atividadespotencialmente causadoras de 

poluiçãosonora,definidasemregulamentopróprio,dependemdeprévia autorização 

do órgão público municipalcompetente, para obtenção dos 

alvarásdeconstruçãooudefuncionamento. 

 

SeçãoII 

Dosveículosdequalquerespécie 

Art.169A emissão de ruídos, sons evibrações perturbadores do sossego público, 

provocadas porequipamentos, portáteis 

ounão,instaladosemveículosqueestejamtransitando,paradosouestacionadosnas 

vias abertas à circulação pública, ouemáreasparticulares, constitui infração àesta 

Lei, nos termos deste Capítulo, e será fiscalizada pelos 

órgãoscompetentesdaMunicipalidade. 

§1º Entende-se por equipamento, paraosfinsdestalei,todosostiposdeaparelho 

eletroeletrônicoreprodutor,amplificadoroutransmissordesons,sejam eles de rádio, 

televisão, vídeo, CDouDVD,MP3,iPod,celulares,gravadores,viva-

voz,instrumentosmusicais,amplificadores,cornetas,caixasdesome/ouassemelhado

s. 

§2ºO Poder Executivo deverá, por meio de Decreto Regulamentar, em 

consonância com as demais normas vigentes, estabelecer os limites de ruído cuja 

superação será considerável perturbação ao sossego público. 
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§3º A penalidade estabelecida neste Código não obsta à constatação e autuação 

do responsável, 

comoincursonainfraçãodetrânsitoprevistanoart.228doCódigodeTrânsitoBrasileiro 

Art.170 – Excetuam-se das disposições do artigo anterior: 

I - Veículos prestadores de serviço 

comemissãosonoradepublicidade,divulgação,entretenimentoecomunicação,desde

queestejamportandoautorizaçãoemitidapeloFiscalizaçãoUrbanadoMunicípiodeC

asa Brancaerespeitandooslimitesfixadosporestalei; 

II – 

Veículosdecompetiçãoeosdeentretenimentopúblico,somentenoslocaisdecompetiç

ãooudeapresentação devidamenteestabelecidose previamente 

permitidospelasautoridadescompetentes. 

III - Buzinas,alarmes,sinalizadores de marcha-à-

ré,sirenes,pelomotoredemaiscomponentesobrigatóriosdopróprioveículo; 

 

SeçãoIII 

DasPublicidade Sonoras 

Art.171Épermitida a publicidade sonora,por fonte móvel(veículos) ou fixa, desde 

que atenda as disposições estabelecidas em Decreto Regulamentar e demais 

normas aplicáveis. 

§1ºAfiscalizaçãodoslimitesdeemissãosonoradosveículosdequetratao"caput"deste

artigocaberá aos órgãos da fiscalização 

quepoderárequisitaraosseusproprietáriosocomparecimentoemlocaldeterminadopa

raaferição do som, sob pena multa,decassaçãoouindeferimentodoalvará. 

§2º Constitui-se infração grave, aemissão sonora de publicidade, 

vendasdeprodutos,divulgação,entretenimentoecomunicação,porveículosdequalqu
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erespécie,quenãoestejamportandoalvaráouautorizaçãoparaessefim, ou que estejam 

em desacordo com as disposições deste Código e sua regulamentação. 

§3º A emissão sonora de 

publicidade,vendadeprodutos,divulgação,entretenimento e comunicação de 

quetrata o "caput" deste artigo somente serápermitidadesegundaasábadodas8:00h às 

18:00h e aos domingos e feriadosdas9:00hàs15:00h. 

 

Seção IV 

Dosimóveisparticulares 

Art.172O nível máximo de som, ruído ouvibração permitido, advindos de alto-

falantes,rádios,orquestras,instrumentosisolados, bandas, aparelhos ou 

utensíliossonoros de qualquer natureza ou 

aindaporaçãodosfrequentadores,emimóvelresidencial,obedeceráaodispostoem 

Decreto Regulamentar. 

Art.173A emissão de som, ruído ouvibração, advinda de alto-

falantes,rádios,orquestras,instrumentosisolados, bandas, aparelhos ou 

utensíliossonoros de qualquer natureza ou 

aindaporaçãodosfrequentadores,emimóvelresidencial, constitui infração grave, 

na forma definida neste Capítulo. 

Parágrafo único – 

Naimpossibilidadedeelaboraçãodamultanomomentodainfração,osagentesfiscaliz

adores,eaPolíciaMilitar poderão encaminharaosetordefiscalização,oboletim de 

ocorrência ou relatório defiscalização, para fim de elaboração 

doautodeinfraçãoeimposiçãodemulta. 

Art.174Para efeito do que dispõe esta seção, aaplicaçãodepenalidades, o 

proprietário do imóvel residencial será solidariamente responsável pelo 

pagamento da multa cabível. 
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Parágrafo único - Os autos de multasserão encaminhados ao proprietário 

doimóvelresidencialnoendereçoconstantedoCadastroImobiliário. 

 

Seção V – Dosníveis 

Art.175A emissão de sons, ruídos 

evibrações,nãopodemexcederosníveisprevistos neste artigo de acordo com 

ozoneamento do local onde encontra-seinstaladaafontegeradoraderuído, na 

forma disciplinada em Decreto Regulamentar. 

§1º Naszonasnãoconstantesnesteartigo,poderáserestabelecidosníveisdepressão 

sonora admissíveis, por meio deregulamentaçãoprópria. 

§2ºQuandoafontepoluidoraeoimóvelquesofreoincômodoestiveremlocalizados em 

diferentes zonas, serão consideradososlimitesestabelecidosparaazonaemque se 

localiza a propriedade que sofreoincômodo. 

§3º Há que ser estabelecida a distânciade 100m (cem metros) de 

distância,definidacomozonadesilêncio,deunidadesescolares,bibliotecas,hospitais,

ambulatórios,casasdesaúdeou similares, hotéis ou similares, onde 

nãopoderãoseremitidossons,ruídosevibrações. 

§4º Excetuam-sedestasrestrições,asobras e os serviços urgentes e 

inadiáveisdecorrentes de casos fortuitos ou 

deforçamaior,acidentesgravesouperigoiminente à segurança e ao bem-

estarpúblico, bem como o restabelecimentode serviços públicos essenciais, tais 

comoenergiaelétrica,gás,telefone,água,esgotoesistemaviário. 

§5ºAemissãodesons,ruídosouvibraçõesproduzidasporveículosautomotores,aeropl

anoseaeródromos,bemcomoosproduzidosnointeriordosambientesdetrabalho,deve

mobedeceràsnormasexpedidasrespectivamente pelos órgãos 

públicoscompetentes. 
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CAPÍTULOIII 

DOSINFLAMÁVEIS,EXPLOSIVOS,EXPLORAÇÃODEPEDREIRAS,OLARIASEDAEXTRAÇÃ

ODEAREIAESAIBRO 

SeçãoI 

Dosinflamáveiseexplosivos 

Art.176Éproibido: 

I –Fabricarexplosivossemlicençaespecial ou em local não 

determinadopeloMunicípio; 

II – Manterdepósitodesubstânciasinflamáveisoudeexplosivos,sematender as 

exigências legais, quanto àconstrução,localizaçãoesegurança;e 

III – 

Depositarouconservarnasviaspúblicas,mesmoprovisoriamente,inflamáveisouexpl

osivos. 

§1º -

Acapacidadedearmazenagemdosdepósitosdeexplosivosvariaráemfunçãodascondi

ções de segurança, da cubagem eda arrumação interna, ressalvadas 

outrasexigênciasestabelecidaspeloórgãofederalcompetente. 

§2º - Constitui infração grave o desatendimento ao disposto neste artigo, sem 

prejuízo das demais medidas coercitivas cabíveis. 

Art.177Nãoserãopermitidasinstalaçõesdefábricasdefogos,inclusivedeartifícios,pól

voraeexplosivosnoperímetrourbanoedeexpansãourbanadeCasa Branca. 

Art.178Nãoserápermitidootransportedeexplosivoseinflamáveissemasprecauçõesd

evidas,deacordocomasnormasepadrõesestabelecidospelaANP(AgênciaNacionald

oPetróleo). 
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§1º Nãoserápermitidoemqualquerhipótese o transporte de explosivos 

einflamáveisnosônibuscoletivos. 

§2º 

Nãopoderãosertransportados,simultaneamente,nomesmoveículo,produtosexplosív

eiseinflamáveis. 

§3º 

Osfogosdeartifíciosomentepoderãoservendidosapessoasmaioresdedezoitoanos. 

§4º - Constitui infração grave o desatendimento ao disposto neste artigo, sem 

prejuízo das demais disposições cabíveis. 

 

SeçãoII 

DaExploraçãodePedreiras,Cascalheiras,OlariaseDepósitosdeAreiae Saibro 

Art.179A licença para exploração 

depedreiras,olariasoudaextraçãodeareiaesaibrodependedelicençadaPrefeitura, 

que será concedida por prazo determinado, mediante concordância do órgão 

ambiental do Município, nos termos definidos por Decreto Regulamentar. 

Parágrafo Único – Constitui infração gravíssima a exploração 

depedreiras,olariasoudaextraçãodeareiaesaibro, sem prejuízo das demais 

cominações legais. 

Art.180Aslicençasparaexploraçãoserãosempreporprazodeterminado. 

Parágrafo único – Seráinterditadaapedreira,oupartedela,licenciadaeexplorada de 

acordo com este 

Códigoquevenhaposteriormente,emrazãodasuaexploração,causarperigooudanosà

vida,àpropriedadedeterceirosouaomeioambiente. 

Art.181É proibida a extração de areiaemtodososcursosd’águadoMunicípio: 
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I - Quando a jusante do local em querecebemcontribuiçõesdeesgoto; 

II – Quandomodifiquemoleitoouasmargensdoscursosdeágua; 

III - Quando possibilitem a formação 

delodaçais,erosõesoucausem,porqualquerforma,aestagnaçãodaságuas; 

IV – Quandodealgummodopossamoferecer perigo a pontes, muralhas 

ouqualquer obra construída nas margensousobreosleitosdosrios. 

Art.182Nãoserápermitidaaexploração de pedreiras no perímetro urbano do 

Município, com emprego deexplosivos, a uma distância inferior a2000m (dois 

mil metros) de qualquer viapública, logradouro, habitação ou 

áreaondeacarretarperigoaopúblico. 

Parágrafo único – 

NazonaruraldoMunicípionãoserápermitidaaexploraçãodepedreirascomoemprego 

de explosivos a uma 

distânciainferiora100m(cemmetros)derodoviaseestradasmunicipais,estaduaisoufed

eraisede2.000m(doismilmetros)denúcleoshabitacionais. 

Art. 

183AoconcederaslicençasoMunicípiopoderáfazerasrestriçõesquejulgarconvenient

es. 

Art.184OMunicípiopoderá,aqualquertempo,determinaraexecuçãodeobrasno 

recinto de exploração de pedreirascom intuito de proteger 

propriedadesparticulares ou públicas ou de evitar aobstruçãodasgaleriasdeáguas. 

Art. 185Ainstalaçãodeolariasdeveobedeceràsseguintesprescrições: 

I –Ainstalaçãodeolariassomenteocorrerá na zona rural do Município e auma 

distância superior a 1000m (1milmetros)denúcleoshabitacionais; 
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II –Aschaminés serão construídas 

demodoquenãoincomodemosmoradoresvizinhos,pelafumaçaouemissões 

depoluentes; e 

III - Quando as escavações facilitarem 

aformaçãodedepósitodeágua,seráoexplorador obrigado a fazer o 

devidoescoamentoouaaterrarascavidades,àmedida que for retirada a argila, 

bemcomo efetuar a recuperação da áreadegradadaaofinaldaexploração. 

Parágrafo Único –Constitui infração gravíssima a exploração 

depedreiras,olariasoudaextraçãodeareiaesaibro, sem prejuízo das demais 

cominações legais. 

Art. 186OMunicípionãoexpediráalvará de licença de localização para 

aexploração de qualquer mineral 

quandosituadoemáreasqueapresentempotencialturístico,importânciapaisagísticao

uecológica. 

Art. 187Aquele que explorar recursosminerais, fica obrigado a recuperar 

oambientedegradado,deacordocomsoluçãotécnicaexigidapeloórgãopúblicocomp

etente. 

 

TÍTULOVIDOSCEMITÉRIOS 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕESGERAIS 

Art. 188OscemitériossituadosnoMunicípiodeCasa Brancapoderãoser: 

I - Municipais;e 

II - Particulares. 

Art. 189Os cemitérios públicos municipais serãoadministrados diretamente pelo 

PoderPúblico ou, por particulares, medianteconcessão. 
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Art. 190 A implantação e a exploraçãode cemitérios por particulares 

somentepoderãoserrealizadasmedianteautorizaçãodoPoderPúblico. 

Art. 191Os cemitérios municipais terãocaráter secular e serão administrados 

efiscalizados pelo Poder Público ou poroutroórgãoporeledesignado. 

Art. 

192Oscemitériosconstituirãoparquesdeutilidadepúblicaeserãoreservadoserespeita

dosaosfinsaquesedestinam. 

Art. 193Deverá ser assegurada a liberdade de crença nos cemitérios, sem 

impedimento à realização dos respectivosritos. 

Parágrafo Único – Constitui infração grave qualquer ato que vise impedir ou 

restringir a liberdade de crença nos cemitérios. 

Art. 194Não se admitirá nos 

cemitériosdiscriminaçãofundadaemraça,cor,sexo,crença,religiosa,trabalho,convi

cçãopolíticaoufilosófica,ouqualquer outra que fira o princípio daigualdade. 

Parágrafo Único – Constitui infração grave qualquer ato discriminatório, que 

contrarie as disposições deste artigo. 

Art. 195 – Decreto Regulamentar do Poder Executivo disporá sobre as 

características, parâmetrosconstrutivos, sem prejuízo das demais normas 

urbanísticas de regência. 

 

Seção IDasinumações 

Art. 196Asinumaçõesdar-se-ãoemcovasougavetasconjugadas. 

Art. 197Nenhuma inumação poderá serealizarforadoscemitérios. 
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Art. 198As inumações serão 

realizadasdiariamentenoshoráriosnormaisdefuncionamentodoscemitérios, 

conforme Decreto Regulamentar. 

Parágrafo único – 

Poderáoórgãoresponsávelpelaadministraçãodoscemitérios,emcasosexcepcionais,

liberarinumaçõesforadohorárionormal. 

Art. 199Para os efeitos desta, considera-se sepultura a cova funerária aberta 

noterrenocomasseguintesdimensõesmínimasdeárealivre. 

I –Paraadultos,doismetrosdecomprimentoporsetentaecincocentímetros de 

largura, e um metro esetentaecincocentímetrosdeprofundidade;e 

II – Parainfantes,ummetroecinquentacentímetrosdecumprimentoporcinquenta 

centímetros de largura, e ummetroesetentacentímetrosdeprofundidade. 

Art. 200Nenhuma inumação será feitasem a certidão de óbito, expedida 

pelaautoridadecompetenteouqualqueroutrodocumentolegalqueasubstitua. 

Art. 201QuandoosdespojosforemoriundosdeoutroMunicípio,dever-se-

áexigiratestadodaautoridadecompetentedolocalondesedeuofalecimento, 

indicando a identidade dapessoa falecida e a respectiva “causamortis”. 

Art. 202QuandoospedidosdeinumaçõesforemoriundosdeoutrosMunicípios, dever-

se-á exigir certidão deóbito lavrado em cartório do local ondesedeuofalecimento. 

Art. 203Nenhumdespojopoderápermanecer insepulto após 36 (trinta 

eseis)horasdofalecimento. 

Parágrafo único – 

Casohajaanecessidadedoprolongamentodoprazoacimacitado,haveráanecessid

ade de apresentação delaudotécnico. 
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Art. 204Asinumaçõesserãofeitas,individualmente, em urnas apropriadas,não 

sendo permitida nova inumação nomesmolocalantesdedecorridososprazos 

estabelecidos nesta lei, excetoquandoojazigotivermaisdeumcompartimento. 

Art. 205Asolicitaçãodeaberturadesepulturaparainumaçãodeveráserconfirmada 

pelo interessado com 6 (seis)horas, no mínimo, de antecedência 

dahoramarcadaparaofuneral. 

Art. 206A abertura de sepultura seráprocedida pelo pessoal pertencente aoórgão 

responsável pela administraçãodoscemitérios. 

Art. 

207Quando,porqualquerimprevisto,nãosepuderabrirsepulturanolocalestabelecido

comointeressado,aadministração,unilateralmente, 

objetivandonãoatrasarainumação,determinaráoutrolocal. 

Art. 209Duranteacerimôniadeinumação, cessarão todos os 

trabalhosnascercaniasdolocaldainumação. 

Art. 210Asinumaçõesdeverãoserprecedidasdopagamentodopreço público 

correspondente,ressalvadososnãoidentificadoseaspessoasquenãopuderempagaras

despesasdosepultamento, sem prejuízo do própriosustentoedesuafamília. 

 

Seção II–Dasexumações 

Art.211Sóserãopermitidasexumaçõesapós 3 (três) anos, em se tratando deadultos, 

e 1 (um) ano e 6 (seis) meses, emse tratando de menores de 6 (seis) 

anos,contadosdadatadosepultamento. 

Parágrafo único – 

Noslocaisondeforemfeitasexumaçõespoderãoserrealizadosnovossepultamentos. 

Art. 212Antes de decorridos os 

prazosprevistosnoartigoanteriorsomentepoderãoocorrerexumações: 
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I - Quando requisitada por autoridadesjudiciáriasoupoliciais,emdiligênciasde 

interessedaJustiça;e 

II –Paraosefeitosdetrasladaçãodeumparaoutrocemitério. 

Parágrafoúnico–Em 

casosexcepcionais,aadministraçãodoscemitériospoderáliberarnovosepultamento, 

antes dos prazos fixadospeloartigoanterior. 

Art.213AexumaçãoprevistanoincisoIdo artigo anterior será requisitada 

pelaautoridadecompetenteatravésdeexpediente que indicará, sempre 

quepossível: 

I – Onomedofalecidoefiliação; 

II - Dia, mês e ano em que se deu osepultamento; 

III –Localda sepultura; 

IV – Finsaque sedestinaaexumação;e 

V - Dia e hora em que a exumaçãodeveráocorrer. 

Parágrafo único - Findos os trabalhos 

ediligências,seráocorponovamenteinumadonamesmasepulturadaqualfoiexumado. 

Art. 

214Decorridososprazosregulamentares,aexumaçãopoderáocorrerapedidodointere

ssado,quandosetratardeconcessãoperpétua,ouporiniciativadaadministraçãodosce

mitérios,quandofortemporária. 

Art. 

215Ointeressadonaexumaçãodeveráapresentaropedidopormeioderequerimentoac

ompanhadodedocumentosquecomprovem: 

I - A identificação da parte que autorizaopedido; 
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II - Arazãodopedido;e 

III – Acausadamorte. 

Art. 216A exumação, por iniciativa daadministraçãodoscemitérios,seráprecedida 

de edital, publicado no órgãooficialdeimprensadoMunicípiodeCasa Branca e na 

página web da Prefeitura Municipal de Casa Branca,noqualconstarãooprazo,os 

númerosdasepulturaeonomedofalecido. 

Art.217Osrestosmortais,resultantesdaexumação definitiva, serão depositadosem 

ossário ou serão inumados na mesmasepultura a mais de 1,75cm (um metro 

esetentaecincocentímetros)deprofundidade,demodoque,acimadele,sepossafazerno

vainumação. 

Art. 

218Asexumaçõesapedidodeinteressadosserãoprecedidasdepagamentodopreçores

pectivo,ressalvadaahipóteseprevistanoitemIdoartigo248destalei. 

 

SeçãoIII 

Dastransladações 

Art. 

219Astransladaçõesserãosolicitadasmedianterequerimentodirigidoàadministraçã

odoscemitérios,acompanhadodedocumentosquecomprovem: 

I - A identificação da parte que autorizaopedido; 

II - O cemitério a que se destinam osdespojos; 

III – Arazãodopedido;e 

IV – Acausadamorte. 
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Art. 220Atransladaçãodedespojos,cujaexumaçãodependedevencimento ou prazo 

regulamentar, serádeferida,desdeque autorizada pelasautoridadescompetentes. 

Art. 221No caso de transladação paraoutro país o interessado deverá juntar 

aopedido o consentimento da autoridadediplomáticacompetente. 

Art.222EmsetratandodetransladaçãoparaoutroMunicípio,deveráserapresentado 

documento que autorize 

anovainumação,expedidopelaautoridadecompetentedolocalpretendido,antesdaex

ecuçãodaexumação. 

Art. 223A transladação deverá ser feitaemurnaapropriada. 

Art.224Aadministraçãodoscemitériosexpedirátermodeexumaçãoetransladação,m

edianteopagamentodopreçorespectivo. 

 

TÍTULOVII 

DOBEM-ESTARPÚBLICO 

CAPÍTULOI 

DAPUBLICIDADEEMGERAL 

Art.225Constituiobjetivodaordenaçãodapublicidadeemgeral,oatendimentoaointer

essepúblicoeconfortoambiental, com a garantia da qualidadede vida urbana, 

assegurando, dentreoutros,osseguintesdireitosfundamentais: 

I – Obem-estarestético,culturaleambientaldapopulação; 

II - A valorização do ambiente natural e construído; 

III – A segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e 

pedestres; 
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IV –Apercepçãoeacompreensãodos elementos referenciais da paisagem, e; 

V – O equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade, para 

a promoção da melhoria da paisagem no Município. 

Art. 226Constituem diretrizes a 

seremobservadasnacolocaçãodapublicidadeemgeral: 

I – Apriorizaçãodasinalizaçãodeinteressepúblico; 

II - O combate à poluição visual, bemcomodadegradaçãoambiental;e 

III - A compatibilização das 

modalidadesdeanúncioscomoslocaisondepossamserveiculados. 

Art. 227Nãosãoconsideradosanúncios: 

I – Oslogotiposoulogomarcasdepostosde abastecimento de serviços, 

quandoveiculados nos equipamentos própriosdo mobiliário obrigatório, como 

bombas,densímetrosesimilares; 

II - Asdenominaçõesdeprédiosecondomínios; 

III - Os que contenham referências queindiquem lotação, capacidade e os 

querecomendamcautelaouindiquemperigo,desdequesemqualquerlegenda, dístico 

ou desenho de valorpublicitário; 

IV – Os que contenham mensagens indicativas de órgãos da Administração 

Direta; 

V – Aidentificaçãodasempresasnosveículos automotores utilizados para 

arealizaçãodeseusserviços; 

VI – Aquelesinstaladosemáreasdeproteção ambiental ou de 

preservaçãopermanentequecontenhammensagenseducativas; 

VII – 
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Osquecontenhamasbandeirasdoscartõesdecréditoaceitosnosestabelecimentoscom

erciais,desdequenãoultrapassemaáreatotalde900cm² 

(novecentoscentímetrosquadrados); 

VIII - Os banners ou pôsteres 

indicativosdoseventosculturaisqueserãoexibidosnolocalderealizaçãodoevento, 

desde quenãoultrapasse10%(dezporcento)daáreatotaldafachadafrontal. 

Art. 228 - Para os fins de aplicação desta lei consideram-se: 

I - paisagem urbana: o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento 

natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos, 

superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos 

automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, 

equipamentos de informação e comodidade pública e logradouros públicos, visíveis 

por qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo. 

II - Anúncio: qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem visível 

do logradouro, do acesso ao público, composto de área de exposição e estrutura, 

podendo ser:  

a) anúncio indicativo: aquele que visa apenas a identificar, no próprio local da 

atividade, os estabelecimentos e/ou profissionais que dele fazem uso, assim 

considerados exclusivamente a razão social ou o nome do profissional autônomo ali 

estabelecido, o nome fantasia, número de inscrição em conselho de classe e as 

atividades desempenhadas no local, restringindo-se a uma única indicação por 

estabelecimento ou profissional.  

b) anúncio publicitário: aquele destinado a veiculação de publicidade, localizado na 

área externa do imóvel visível do logradouro ou fora do local onde se exerce a 

atividade por meio de: painéis, panfletos, balões ou similares;  

c) anúncio especial: aquele que possui características específicas, com finalidade 

cultural, eleitoral, educativa ou imobiliária;  

d) anúncio obrigatório: aquele regido por outras legislações municipais, estaduais ou 
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federais;  

e) anúncio informativo ao consumidor: são aqueles informativos de serviços ao 

consumidor.  

Art. 229 - Todo anúncio deverá oferecer condições de segurança ao público, bem 

como deverá ser mantido em bom estado de conservação, no que tange a 

estabilidade, resistência dos materiais e aspecto visual, devendo obedecer às normas 

técnicas pertinentes, observando ainda as seguintes normas: 

I - não prejudicar a sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação 

institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração imobiliária 

e a denominação de logradouros;  

II - não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar 

ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização 

de trânsito de veículos e pedestres, quando com dispositivo elétrico ou com película 

de alta refletividade;  

III - não prejudicar a visão dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, 

quando instalados próximos a vias públicas de fluxo intenso.  

Parágrafo Único – O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração 

grave, sem prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, 

cabíveis no regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 230 - Fica proibida a instalação de anúncios em: 

I - torres ou postes de transmissão de energia elétrica;  

II - nos dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes, torres d´água pública e 

outros similares;  

III - nas árvores de qualquer porte;  

IV - postes de iluminação pública ou de rede de telefonia, inclusive cabines e 

telefones públicos.  
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V - vias, parques, praças, canteiros, passeios públicos e outros logradouros públicos, 

salvo os anúncios de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, de 

caráter educacional, social e de interesse coletivo;  

VI - faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito;  

VII - leito dos rios e cursos d`água, gradil, ponte, reservatórios, lagos e represas;  

VIII - Nas empenas cegas e nas coberturas das edificações.  

IX - Ficam proibidos os anúncios nos imóveis tombados. 

Parágrafo Único - excetua-se da proibição deste artigo o mobiliário urbano 

instalados nos pontos permitidos pela Prefeitura. 

Parágrafo Único – O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração 

grave, sem prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, 

cabíveis no regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 231 - O anúncio indicativo, seja ele em imóvel público ou privado, deverá 

observar o seguinte:  

I - Na hipótese de o imóvel, público ou privado, abrigar mais de uma atividade, o 

anúncio indicativo poderá ser subdividido em outros, desde que sua área total não 

ultrapasse os limites da testada do imóvel, bem como, quando o anúncio indicativo 

estiver instalado em forma de totens ou estruturas tubulares, deverão eles estar 

contidos dentro do lote e não ultrapassar a altura máxima de 10,00 m (dez metros), 

incluindo a estrutura e a área total do anúncio.  

II - A licença para anúncios indicativos nos imóveis públicos ou privados não 

necessita de prévia autorização, quando da constatação pela fiscalização de Posturas, 

na vistoria de abertura do estabelecimento.  

Art. 232 - Os anúncios deverão ter sua projeção ortogonal totalmente contida dentro 

dos limites externos da fachada onde se encontram e não prejudicar a área de 

exposição de outro anúncio.  
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Art. 233 - A publicidade por meio dos engenhos publicitários especificados em solo 

público ou particular, dependerá de licença da Prefeitura Municipal de Casa Branca. 

Art. 234 - A fiscalização e o controle da instalação de engenhos e da publicidade 

veiculada em bens particulares compete ao Departamento Municipal de Obras e 

Viação Pública do Município de Casa Branca, conjuntamente com a Divisão de 

Rendas e Fiscalização do Departamento de Planejamento e Apoio Administrativo. 

§1º - A competência prevista no "caput" deste artigo estende-se à publicidade em 

bens públicos de outros entes da Federação. 

§2º - Estão sujeitas às determinações deste Decreto todas as pessoas às quais a 

instalação e/ou uso dos engenhos aproveite, direta ou indiretamente. 

Art.  235 - O controle da veiculação publicitária fixada nos engenhos publicitários 

tem os seguintes objetivos: 

I - organizar e orientar o uso de mensagens visuais de qualquer natureza, respeitando 

o interesse coletivo e as necessidades de conforto ambiental; 

II - garantir a segurança de equipamentos e da população; 

III - garantir a fluidez no deslocamento de pedestres e veículos; 

IV - garantir a manutenção dos padrões estéticos da paisagem urbana. 

Art. 236 - Os pedidos de licença ou autorização para a veiculação publicitária, 

individualizados para cada engenho publicitário, devem ser dirigidos à Divisão de 

Rendas e Fiscalização do Departamento de Planejamento e Apoio Administrativo, 

devidamente instruídos, quando couber, com os seguintes documentos: 

I - cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF e do 

contrato social da empresa; 

II - inscrição no Cadastro Municipal; 
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III - cópia autenticada da Cédula de Identidade e CPF/MF do responsável legal da 

empresa; 

IV - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação 

de Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo Departamento de Tributação 

do Município; 

V - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da empresa; 

VI - Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeitos de negativa para com o 

Município de Casa Branca ou com o município do domicílio ou sede da empresa; 

VII - Certidão Negativa de Débitos - CND ou positiva com efeitos de negativa, 

expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

VIII - Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeitos de negativa, relativa ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica 

Federal; 

IX - cópia da certidão de propriedade do imóvel e documento hábil a comprovar a 

anuência do proprietário quanto ao uso do espaço para publicidade e autorizando sua 

retirada no caso de irregularidade (com firma reconhecida); 

X - ficha informativa do cadastro físico do imóvel, expedida pelo Departamento de 

Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 

XI - foto do local e dos imóveis lindeiros; 

XII - croqui com a situação e implantação do imóvel, "lay-out" da propaganda que se 

pretende implantar com corte esquemático e fachada; 

XIII - Termo de Responsabilidade Técnica e cópia da A.R.T. (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), atestando condições de estabilidade e segurança do 

engenho publicitário, assinado por profissional com atribuição técnica para esta 

finalidade; 
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XIV - comprovante do pagamento da Taxa de Fiscalização de Publicidade, na forma 

do artigo 158 do Código Tributário Municipal. 

XV – comprovante do pagamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação e 

Permanência em áreas, vias e logradouros públicos, na forma do artigo 162 do 

Código Tributário Municipal, para os casos dos engenhos instalados em área pública. 

§1º – Quando se tratar de pedido de autorização para a exploração de publicidade em 

solo público, o expediente será despachado para análise prévia do Departamento 

Municipal de Obras e Viação Pública, que deverá emitir (mediante Termo) a 

aprovação ou desaprovação do pedido. 

§2º – Na hipótese de desaprovação do pedido, o respectivo Termo deverá conter a 

devida justificativa do Departamento Municipal de Obras e Viação Pública. 

§3º - O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração grave, sem 

prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, cabíveis no 

regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 237 - Para a renovação da licença de publicidade, o requerimento deverá ser 

instruído da seguinte forma: 

I - requerimento padrão, acompanhado dos documentos previstos no art. 108, 

excetuados aqueles previstos nos incisos IX, X, XI e XII; 

II - comprovante do pagamento da Taxa de Fiscalização e, sendo o caso, da Taxa de 

Fiscalização para Ocupação e Permanência em Áreas, Vias e Logradouros Públicos, 

conforme estabelecido no art. 158 e no art. 162 da Lei nº 2.354 de 11 de dezembro 

de 1998; 

III - foto atualizada do local e dos imóveis lindeiros. 

§ 1º - Qualquer alteração do responsável técnico, o contribuinte autorizado ou 

características do engenho publicitário licenciado, sem prévia autorização da 

Prefeitura, resultará no imediato cancelamento da licença. 
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§ 2ª – Para fins de atendimento ao disposto no inc. XIV do art. 108 e no inc. II deste 

artigo, será admitido o comprovante de pagamento da primeira da primeira parcela 

da Taxa de Fiscalização de Publicidade, referente aos lançamentos da aludida taxa 

nos exercícios financeiros posteriores ao do início da atividade pelo contribuinte, 

conforme dispõe o § 1º do art. 158 do Código Tributário Municipal; 

§ 2º - A Prefeitura providenciará o competente Chamamento Público para ocupação 

do espaço público referente a instalação dos Engenhos. 

§ 2º - Os Engenhos já instalados deverão se adequar aos termos desta Lei, sob pena 

de autuação e imposição de multa pela Administração, sem prejuízo da remoção 

forçada e apreensão do engenho publicitário. 

§ 3º - O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração grave, sem 

prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, cabíveis no 

regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 238 - Os Engenhos de Publicidade montados em solo público serão precedidos 

de Chamamento Público, procedimento que poderá ser realizado, separadamente, 

levando-se em conta áreas distintas da cidade. 

Parágrafo Primeiro – O Poder Executivo deverá, mediante Decreto Regulamentar, 

dispor sobre os pontos de instalação de engenhos nas áreas públicas do Município. 

Art. 239 - Referidos engenhos publicitários deverão observar, dentre outras, as 

seguintes normas gerais: 

I - oferecer condições de segurança ao público e em especial: 

II - atender às normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade; 

III - ser mantido em bom estado de conservação no que tange à estabilidade e 

aspecto visual; 

IV - receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive em 

sua estrutura, ainda que não utilizada para anunciar; 
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V - atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia elétrica ou ao 

termos do parecer técnico emitido pelo órgão público responsável pelo controle e 

fiscalização da distribuição de energia elétrica; 

VI - não interferir com a perfeita percepção de áreas verdes, tais como bosques, 

parques e jardins; 

VI - conter o nome da empresa instaladora, o número da licença e o Código de 

Contribuinte, de forma que permita a leitura natural a partir da via pública ou 

logradouro; 

VII - os equipamentos de iluminação deverão focar exclusivamente o engenho 

publicitário, sem causar incômodo no local, para os imóveis vizinhos e para o 

trânsito; 

VII - não ultrapassar a altura de 15 m (quinze metros), contados da base até sua 

aresta superior, vedada a projeção horizontal do engenho sobre o passeio público; 

VIII - ter área de até 50 m² (cinquenta metros quadrados) quando voltados para vias 

e logradouros municipais. 

IX - ter área máxima de 75 m² (setenta e cinco metros quadrados) quando voltados 

para as rodovias estaduais ou, excepcionalmente, quando voltados para vias e 

logradouros municipais, sempre mediante análise específica efetuada pelo 

Departamento de Obras e Urbanismo. 

§ 1º. A instalação de engenhos publicitários à distância de até 100 m (cem) metros de 

pontes, viadutos, elevados, passarelas, rotatórias e túneis, deverá ser precedida de 

autorização do Departamento Municipal de Trânsito. 

§ 2º. A estrutura do engenho publicitário deve ser construída em metal, PVC ou 

outros materiais que apresentem resistência semelhante, com a finalidade de fixar o 

equipamento ao solo, atuando como fundação e estrutura do conjunto. 
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§ 3º Quando não houver veiculação de anúncio na estrutura do engenho publicitário, 

a empresa instaladora fica obrigada a recobri-lo ou a veicular anúncio próprio, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da licença e às demais 

cominações legais. 

§ 4º - O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração grave, sem 

prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, cabíveis no 

regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 240 - Os engenhos publicitários do tipo "outdoor" poderão ser autorizados 

unitariamente ou em grupos de, no máximo, 03 (três) engenhos, no mesmo imóvel 

ou não e distantes no máximo a 3,00m (três metros) entre um e outro, medidos da 

extremidade de cada engenho. 

§ 1º - Os demais tipos de engenhos publicitários poderão ser instalados apenas 

unitariamente, respeitando a distância de 100 m (cem metros), na mesma mão de 

direção. 

§ 2º - O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração grave, sem 

prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, cabíveis no 

regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 241 - Poderão ser instalados grupos de engenhos publicitários do tipo "outdoor", 

em solo público ou particular, de acordo com a medida do quarteirão ou gleba, 

considerando a maior testada, da seguinte forma: 

I - quando a testada for menor do que 100 m (cem metros), será permitido apenas um 

grupo de engenhos publicitários; 

II - quando a testada for igual ou maior que 100 m (cem metros) e menor que 300 m 

(trezentos metros), serão permitidos no máximo 02 (dois) grupos de engenhos 

publicitários, com até 03 (três) engenhos publicitários voltados para a mesma via 

pública e a distância mínima de 20 m (vinte metros) entre os engenhos ou grupo de 

engenhos, quando voltados para diferentes vias; 
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III - quando a testada for igual ou maior que 300 m (trezentos metros), será 

permitido um grupo de engenhos publicitários para cada 100 m (cem metros) de 

testada, obedecendo a distância mínima de 150m (cento e cinqüenta metros) de um 

grupo para outro situados na mesma via e de 20 m (vinte metros), quando voltados 

para diferentes vias; 

Art. 242 - Será autorizada a instalação de engenhos publicitários, na forma 

estabelecida nesta Lei, da seguinte forma: 

I - painel: medindo no mínimo 3m² (três metros quadrados) e no máximo 75 m² 

(setenta e cinco metros quadrados); 

II - "outdoor", que se caracteriza por apresentar exclusivamente hastes próprias de 

sustentação e quadro destinado à publicidade visual ao ar livre, sem equipamento de 

iluminação; 

III - triedro: painel multifacetado, montado em coluna própria, medindo no máximo 

75 m² (setenta e cinco metros quadrados); 

IV - painel digital ou eletrônico, medindo no máximo 75 m² (setenta e cinco metros 

quadrados); 

Parágrafo Único - O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração 

grave, sem prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, 

cabíveis no regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 243 - Os engenhos já instalados regularmente deverão ser readequados nos 

termos deste Decreto, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação 

oficial, caso assim pretenda o proprietário, independentemente do resultado final do 

chamamento público, sob pena de remoção e apreensão forçada do engenho, pela 

Prefeitura Municipal e demais penalidades administrativas previstas em lei; 

Art. 244 – Os preços públicos e demais encargos devidos à Municipalidade pelo 

contribuinte interessado à Municipalidade, pela exploração de publicidade em solo 

público, serão pagos, preferencialmente, através do sistema bancária, na forma 

estabelecida para os demais débitos de natureza tributária. 
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§ 1º - O atraso no pagamento dos preços públicos por 60 (sessenta) dias, 

consecutivos ou não, acarretará o cancelamento "ex-officio" da autorização de uso, 

independentemente de qualquer indenização. 

§ 2º - O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração grave, sem 

prejuízo da apreensão e retirada do anúncio e demais cominações legais, cabíveis no 

regular exercício do Poder de Polícia da Administração. 

Art. 245 - Findo o prazo da autorização, ou no caso de revogação por falta de 

pagamento, os interessados terão o prazo de 03 (três) dias úteis para a retirada dos 

equipamentos, após o que serão aplicadas as penalidades previstas em lei, 

correspondente à infração grave, sem prejuízo da apreensão e remoção dos engenhos 

pelo Departamento de Serviços Municipais. 

Art. 246 - Os valores cobrados pela autorização e pela remoção dos engenhos 

publicitários, serão reajustados anualmente no dia 1º de janeiro. 

 

Capítulo II - Da publicidade em bens particulares 

Art. 247 - A instalação de engenhos publicitários em solo particular poderá ser feita 

em terrenos edificados ou não, observando-se: 

I - quando instalados em terrenos com quaisquer tipos de construções, as projeções 

dos engenhos publicitários deverão distar no mínimo 1,5 m (um metro e meio) de 

qualquer ponto da construção; 

II - quando houver recuos e afastamentos obrigatórios: 

a) respeitar os recuos frontal e de fundos, no mínimo de 6,00m (seis metros); 

b) respeitar os recuos laterais, no mínimo de 3,00 m (três metros); respeitar os 

afastamentos de fundos e laterais, no mínimo de 1,50m (um metro e meio) em faixa 

de viela sanitária, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal, após consulta à 

concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Estado de São Paulo 

Secretaria Geral / 2022 

 
 

 

90 
 

III - quando não houver recuos e afastamentos obrigatórios: - em lotes de esquina os 

engenhos devem estar contidos integralmente nos limites do imóvel, instalados no 

mínimo a 6,00 m (seis metros) do ponto de interseção (PI) ou até o início do raio de 

curvatura do terreno; 

IV - em lotes de meio de quadra, os engenhos deverão estar contidos inteiramente 

nos limites do imóvel, respeitando os afastamentos laterais e de fundo de 1,5m (um 

metro e meio); 

§ 1º A projeção de engenhos publicitários nos recuos previstos no inciso II deste 

artigo será permitida desde que a altura mínima seja de 6,00 m (seis metros) 

contados da borda inferior do engenho até o piso, vedada a projeção horizontal no 

passeio público. 

§ 2º A Prefeitura Municipal de Casa Branca poderá, através de estudo específico, 

autorizar a instalação de engenhos nos recuos previstos nas letras "a" e "b" do inciso 

II deste artigo, vedada a instalação em desconformidade com o alinhamento das 

edificações vizinhas; 

Art. 248 - Poderão ser instalados engenhos publicitários em empena cega lateral de 

edificação, observando-se, que: 

I - o engenho publicitário e os equipamentos que o compõe deverão possuir projeção 

horizontal totalmente contida nos limites da área do imóvel; 

II - deverá ser o único anúncio instalado em empena cega da edificação e no seu 

terreno; 

III - deverá ser instalado a uma altura superior a 15 m (quinze metros) medidos da 

soleira da porta de entrada da edificação até a borda inferior do engenho publicitário; 

IV - deverá ocupar no máximo 3/4 (três quartos) da largura da parede em que for 

instalada e à distância mínima de 1/8 (um oitavo) das extremidades da parede, cuja 

medida deverá ser adotada também em relação à parte mais baixa da platibanda; 
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V - deverá estar paralelo à empena cega, vedada sua instalação oblíqua ou 

perpendicular, exceto os equipamentos de iluminação; 

VI - deverá estar em bom estado de conservação e dispor o nome da firma 

responsável pela instalação, o número da licença e o Código de Contribuinte, 

colocados na parte inferior do engenho, de forma que permita a leitura naturalmente, 

a partir da via pública; 

VII - não poderá ser instalado na cobertura ou acima da cobertura da edificação; 

VIII - sua utilização em imóveis situados à distância de até 100 m (cem) metros de 

pontes, viadutos, elevados, passarelas, rotatórias e túneis, deverá ser precedida de 

autorização do Departamento de Trânsito do Município. 

IX - quando não houver veiculação de anúncio na estrutura do engenho publicitário, 

a empresa se obriga a recobri-lo ou a veicular anúncio próprio, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da licença e às demais cominações legais 

Parágrafo Único - Todas as empresas que optarem por este tipo de instalação 

deverão estar cadastradas no Departamento de Obras e Urbanismo e no Setor de 

Tributação da Municipalidade.  

Art. 249 - A instalação de publicidade em telas de proteção de edifícios, em 

construção ou reforma, será permitida, desde que observadas as especificações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Art. 250 - Os responsáveis pelos engenhos publicitários regularmente instalados no 

Município ou que solicitaram a regularização nos termos da Legislação Municipal 

vigente, deverão promover as adequações necessárias, de acordo com as disposições 

ora estabelecidas, no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação deste 

Decreto. 

Art. 251 - Ao infrator das disposições desta Seção serão impostas as seguintes 

penalidades previstas em Lei.  

§ 1º O engenho publicitário não retirado será apreendido, removido ou inutilizado, 

sendo que as despesas decorrentes serão cobradas do infrator, mediante lançamento 
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de preço público, que levará em consideração todos os custos, materiais e humanos, 

para a realização do trabalho. 

§ 2º Aplica-se também o disposto neste artigo ao anunciante e ao proprietário ou 

responsável pelo imóvel onde estiver instalado o engenho publicitário irregular, 

devidamente notificado, que não o retirar no prazo de 15 dias. 

§ 3º O desatendimento ao disposto neste artigo constitui infração grave, com a 

aplicação da multa correspondente. 

 

CAPÍTULO III 

DOSMUROSEPASSEIOS 

SeçãoI 

Dosmurosefecho 

Art.252Os

 proprietários,compromissáriosoupossuidoresdeimóveisnãoedificadosouedif

icadosemestado de abandono, com frente 

paraviasoulogradourospúblicosdotadosdeguiasesarjetas,sãoobrigadosafazerofech

amentonosalinhamentosrespectivos. 

I – Ofechamentoseráexecutadopormuro em alvenaria ou em placas 

deconcreto,alambradoentelhadocommontantesemconcretopré-moldadoouainda 

em gradil de ferro, obedecida àaltura mínima de 1,80m (um metro 

eoitentacentímetros),devendoserdotadosdeportãovazado. 

II – 

Ofechamentodoslotesnoalinhamentopredialdeveráserfeitocommaterialapropriado

,sendovedadoparaessa finalidade o emprego de 

aramefarpadoouvegetaçãoespinhosaouvenenosa. 
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III - Caso os proprietários,compromissários ou possuidores, 

optepelofechamentocomalambradoougradil,omesmodeveráexecutaraconstrução 

de uma viga baldrame oualicerce (mureta), com altura mínima de0,30m, acima do 

solo para fixação dateladoalambradooudagrade. 

Art. 253Poderáseradmitidaaconstrução de tipo especial de fecho,mediante 

requerimento pelo interessado,quando o terreno se localizar junto 

acórregoouapresentaracentuado desnível em relação ao leito da via 

oulogradouropúblico,deformaaimpossibilitar a construção na forma 

doartigoanterior. 

Art.254Aconstruçãodemuroougradildefechoserádispensadaemimóvelquepossua 

alvará de construção em vigor,situação em que deverão ser 

colocadostapumes,edesdequeoiníciodasobrasse dê no prazo de 60 (sessenta) 

dias,contadosdaexpediçãodoalvará. 

 

SeçãoII 

Dospasseiosecalçadas 

Art. 255Os proprietários de imóveis, emvias e logradouros públicos dotados 

depavimentação,sãoobrigadosaconstruirasrespectivascalçadasepasseios,bemcom

o, manter em perfeito estado 

deconservação,nospadrõesestabelecidospelamunicipalidade. 

Art. 256Ascalçadasdeverãoserconstruídas,reconstruídasoureparadascom 

materiais resistentes, capazes degarantir a formação de uma superfíciefirme, 

estável, contínua, sem ressalto oudepressão,compavimentaçãonãotrepidante para 

dispositivos com rodas eantiderrapante sob qualquer condição(secooumolhado). 

Parágrafo único – Nãoserápermitidoem hipótese alguma a instalação 

emcalçadasoupasseiopúblicodeazulejos,cerâmicas,porcelanatosesimilares. 
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Art. 257A calçada deve ser construídaou reconstruída, de modo a priorizar 

acirculaçãodepedestres,garantindoacessibilidade,segurançaeconforto,conformeas

eguintesubdivisão: 

I –

Faixadeserviço,queselocalizaadjacenteàsarjeta,édestinadaaacomodaromobiliário

urbano,avegetação, os postes de iluminação eaos rebaixos das guias para acesso 

deveículos e travessia de pedestres, quedeveráatenderàsseguintescaracterísticas: 

II –Devesituar-seemposiçãoadjacente à guia, exceto em situações 

atípicas,medianteautorizaçãodoórgãocompetente; 

III - Poderá receber rampa ou 

inclinaçãoassociadaaorebaixamentodeguiaparafinsdeacessodeveículosemedifica

ções, postos de combustíveis esimilares; 

IV – Terlarguramínimade70cm(setentacentímetros); 

V - As áreas gramadas, ajardinadas oudestinadas à

 arborização,posteamentos,semáforos,caixasdeluzeforça,telefones,hidrantes,lixe

iras,paraciclos ou similares, deverão ficarinteiramentecontidos,nafaixadeserviço; 

VI – Nasfaixasdeserviços,sãovedadasoplantio de arbusto ou outros 

indivíduosarbóreosqueprejudiquealivrecirculaçãodostranseuntes. 

VII –

Faixalivreoupasseio,queselocalizaadjacenteàfaixadeserviço,éreservadaatrânsitod

epedestres,devesercontínua,pavimentada,desimpedida de qualquer obstáculo 

ouinterferência,quedeveráatenderàsseguintescaracterísticas: 

VIII - Ter superfície regular, firme, contínua,antiderrapanteequenãocause 

trepidação em dispositivos com rodassobqualquercondição; 

IX – Terinclinaçãolongitudinalacompanhandoatopografiadarua; 

X – Terinclinaçãotransversalconstanteenãosuperiora3%(trêsporcento); 
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XI – Serlivredequalquerinterferênciaoubarreira arquitetônica e desprovida 

deobstáculos,equipamentosdeinfraestruturaurbana,mobiliário,vegetação, 

rebaixamento de guias paraacesso de veículos ou qualquer 

outrotipodeinterferênciapermanenteoutemporária; 

XII – Teralturalivredeinterferênciasconstrutivas de, no mínimo, 2,80m (doismetros 

e oitenta centímetros) do nível 

dacalçadaedeinterferênciasdeinstalaçõespúblicas,taiscomoplacasdesinalização,ab

asoucoberturasdemobiliáriourbanoetoldosretráteis,de,no mínimo, 2,10m (dois 

metros e dezcentímetros)doníveldacalçada; 

XIII - Ter largura mínima de 1,20m (um 

metroevintecentímetros),respeitadasasNormas Técnicas de Acessibilidade 

daABNT; 

IX – 

Correspondera,nomínimo,50%(cinquentaporcento)dalarguratotaldacalçada,quan

doestativermaisde2,40m(doismetrosequarentacentímetros)delargura; 

X – 

Faixadeacesso,destinadaàacomodaçãodasinterferênciasresultantesdaimplantação,

dousoedaocupaçãodasedificações,exclusivamente nas calçadas com 

maisde2,00m(doismetros)delargura,quepoderáconter: 

XI – 

Áreasdepermeabilidadeevegetação,desdequeatendamaoscritériosdeimplantaçãod

ispostosnestecapitulo; 

XII –Implantaçãodeacessoa 

estacionamentoemrecuofrontal,desdequerespeitadaafaixadetransiçãoentreo 

alinhamento do imóvel e a faixa livre,com inclinação transversal máxima 

de8,33% (oito vírgulas trinta e três por cento)e,casoexistaumdegrauseparadorentre o 

estacionamento e a faixa deacesso,estepossuaaté5cm(cincocentímetros) de 

desnível, nas calçadasdeimóveisjáexistentes; 

XIII - Rampa de acomodação para 
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acessoaoimóvelcominclinaçãotransversalmáxima de 8,33% (oito vírgulas trinta 

etrêsporcento). 

§1º Alarguratotaldascalçadasémedida a partir do alinhamento do 

loteatéobordoexternodaguia. 

§2º Não será permitida a colocação detrilhos, colunas, alvenaria ou 

quaisqueroutroselementosdeproteção,nascalçadasdoslogradourospúblicos. 

§3ºNãoserápermitidaacolocaçãooua construção de degraus, ou de 

rampasdeacessoaedificações,foradoslimitesdosrespectivosterrenos. 

Art. 258Asesquinasdevemserorganizadas para facilitar a 

passagemdepessoascomdeficiênciaoumobilidade reduzida, permitir a 

melhoracomodaçãodepedestres,aboavisibilidade e a livre passagem nas 

áreasdeesperadetravessiadepedestresnoscruzamentos. 

§1º Paragarantirasegurançadopedestre nas travessias e do condutor doautomóvel 

nas conversões, as esquinasdeverão estar livres de 

interferênciasvisuaisoufísicasatéadistânciade5,00m(cincometros)apartirdobordodo

alinhamentodaviatransversal. 

§2º 

Todososequipamentosoumobiliárioscolocadosnaproximidadedasesquinasdeverã

oseguircritériosdelocalizaçãodeacordocomotamanhoeainfluêncianaobstruçãodav

isibilidade. 

§3º O acesso de veículos em lote deesquina deverá distar, no mínimo, 

6,00m(seismetros)doiníciodopontodeencontrodoprolongamentodosalinhamentos

doslogradouros,salvonaedificação residencial unifamiliar e 

noconjuntodehabitaçõesagrupadas horizontalmente onde não seja possível 

oatendimentoaomínimodisposto. 

Art. 

259Nasáreasdestinadasàstravessiasdepedestresdeverãoserimplantadosrebaixame

ntosdeguiasoutravessiaselevadas. 
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§1º Não deverá haver desnível entre 

otérminodorebaixamentodeguiadestinadaàstravessiasdepedestreseapistaderolame

nto,incluídaasarjeta. 

§2º Em ruas de baixo volume de tráfego,deverãoestarprevistososrebaixamentosde 

guias junto às esquinas, mesmo nãohavendofaixadepedestres. 

§3º As configurações atípicas 

deverãoseranalisadaspelosórgãospúblicoscompetentes. 

Art. 260O rebaixamento de calçadas 

eguiasparatravessiadepedestresatenderáaoscritériosdeprojetosestabelecidos nas 

Normas Técnicas deAcessibilidadedaABNT. 

Art. 261O rebaixamento de calçadas 

eguiasjuntoàsvagasdestinadasaoestacionamentodeveículosquetransportampessoa

scomdeficiêncianas vias e logradouros públicos atenderáaos critérios estabelecidos 

nas NormasTécnicasdeAcessibilidadedaABNT. 

Art. 262O rebaixamento de calçadas 

eguiasparaacessodeveículosaoslotes,deverá: 

I - Localizar-se na faixa de serviço junto àguia ou dentro da faixa de acesso, 

nãoobstruindoafaixalivreedeformaanãointerferir na inclinação transversal 

dafaixalivre; 

II –

Ter1(um)degrauseparadorentreoníveldasarjetaeaconcordânciacomorebaixamento

, com altura de 3cm (trêscentímetros)até5cm(cincocentímetros); 

III –Conterabasdeacomodaçãolateralpara os rebaixamentos de calçadas 

eguiaseimplantaçãoderampasdestinadasaoacessodeveículos. 

Parágrafo único -Évedadoorebaixamentodeguiasdasesquinas. 
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Art. 263Nocasodeáreascomdeclividadeacentuada,acalçadadeveráatender, 

aosseguintescritérios: 

I - Nas situações em que as 

calçadasapresentemdeclividadelongitudinalsuperiora12%(dozeporcento),poderãos

er implantados degraus, 

exclusivamentedentrodasfaixasdeserviçoouacessoecomasdimensõesprevistasnasNo

rmas Técnicas da ABNT ou outra normativa substitutiva; 

II - Para a entrada de veículos, serãoadmitidasinclinaçõestransversaisnafaixa de 

acesso e na faixa de serviçosuperiores a 8,33% (oito vírgulas trinta 

etrêsporcento),preservando-seainclinaçãomáximade3%(trêsporcento)nafaixalivre. 

Art. 264Nos casos em que a largura totaldacalçadanãopossibilitaraimplantação da 

faixa livre mínima de1,20m (um metro e vinte centímetros), 

enãoforpossívelasuaampliação,poderáserdispensadooatendimentoàscondições 

definidas neste capítulo, asseguintessituaçõesatípicas; 

I –Ondehouverinterferênciasdemobiliário urbano ou de guias 

rebaixadasparaacessodeveículos,deveráserrespeitada a largura mínima de 

90cm(noventacentímetros)paraafaixalivre,com inclinação máxima na 

transversalde 2% (dois por cento), junto a essasinterferências; 

II –Ondehouveranecessidadedetransposiçãodeobstáculosisoladoscomextensão 

máxima de 40cm 

(quarentacentímetros),taiscomopostesouárvores,deveráserrespeitadaalarguramíni

ma de 80cm (oitenta centímetros)paraafaixalivre,juntoaessasinterferências. 

Art.265Emcondiçõesexcepcionais,emquenãoépossívelaadoçãodosparâmetrosde

terminadosnestecódigo,normas técnicas e legislação 

específica,oresponsáveldeverá,antesdaexecução da calçada, consultar o 

setorcompetente, instruído com croqui 

efotografiasdolocal,paraaobtençãodasorientaçõeseautorizaçõespertinentes. 
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Art. 

266Ascalçadasverdesdevempreservarafaixalivrecomlarguramínimanecessáriaaoflux

odepedestres. 

Art. 267Nasáreasverdesjuntoàstestadas dos imóveis, será permitido oplantio de 

arbustos e forrações, desdequenãointerfiramnasestruturaseacessos aos imóveis 

lindeiros, bem comonapassagemdepedestresnafaixalivre. 

Art. 268Ascondiçõesparaaimplantação das calçadas verdes 

serãodefinidas,pormeiodedecreto. 

Art. 269Omunícipeseráresponsávelpelamanutençãofrequentedascalçadas verdes, 

na extensão dos limitesdoseulote. 

Art. 270Nascalçadasedemaisviaspúblicas, o plantio de árvores deverá serefetuado 

dentrodasfaixasdeserviço. 

Parágrafo único-Deverão seratendidos os critérios de espécies, 

mudaselocalizaçãodoplantiodeárvoresestabelecidos pela Secretaria 

MunicipaldeMeioAmbiente. 

Art. 271Para os fins do disposto nestecódigo, consideram-se inexistentes 

ospasseiosecalçadasse: 

I – 

Construídooureconstruídoemdesacordocomasespecificaçõestécnicasbaixadaspela

Prefeitura; 

II –Omauestadodeconservaçãoexceder a 1/5 (um quinto) de sua áreatotal, ou no 

caso inferior a essa 

parcelaosconsertosprejudicaremoaspectoestéticoouharmoniosodoconjunto,a 

critériodocompetenteórgãotécnicomunicipal; 

III - Considera-setambémcomomauestado de conservação, a má 

qualidadedecimentação,queocasionamonascimentodegramaouervasdaninhasem

seusinterstícios. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Estado de São Paulo 

Secretaria Geral / 2022 

 
 

 

100 
 

Art. 272Na limpeza e manutenção 

dacalçadae/oupasseiopúblico,ficamautorizadasaspessoasfísicase/oujurídicas,dedir

eitopúblicoouprivado,a utilizaremherbicidasdesdequeoreferido produto seja 

autorizado pelaAgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária(ANVISA). 

Art. 273FicaaPrefeituraMunicipalautorizada a executar a construção depasseios, 

nostrechosemfrenterelacionados: 

I - Ao longo das faixas reservadas “nonaedificandi”; 

II - Naspraças,logradourosebenspúblicosmunicipais; 

 

Seção III 

Dasdisposiçõesgerais 

Art. 274Odispostonestecapítuloaplica-setambémàsincorporadoras,construtoras e 

loteadoras, que deverãoser obrigados a construir o passeio emtodo o loteamento 

antes da entrega domesmo. 

Art.275Sãoresponsáveispelasobraseserviços mencionados nestecódigo: 

I – O proprietário do imóvel; 

II – O concessionário de serviços públicos, se resultante de danos provocados pela 

execução de serviços concedidos; 

III - O Município, se em próprio de seudomínioouqueestejanasuaposseou,ainda, 

quando da redução do 

passeio,alteraçãodeseunivelamento,bemcomo,dedanosocasionadospelaexecuçãod

eoutros melhoramentos; 

IV –OGovernoFederal,Estadual esuasentidadesparaestatais. 
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Art. 

276Paracumprimentodestecódigo,osproprietáriosserãonotificados,porescrito,par

apromoveremasconstruçõesdascalçadas ou passeios, no prazo de 150 (cento e 

cinquenta) dias,acontardorecebimentodanotificação. 

§1º Osproprietárioscomalvarádeconstrução terão o prazo de 180 

(centoeoitenta)diasparaconstruíremosmuros,fechos, calçadas e passeios no 

padrãomunicipal,apartirdadatadeexpedição 

doalvaráconstrução,devendo,contudo, realizar a construção no prazode90dias. 

§2ºNocasodereparosoureconstruçãodos muros ou passeios, o prazo 

parasanarasirregularidadesseráde45(quarenta e cinco) dias, a contar 

dadatadorecebimentodanotificação. 

Art.277Decorridososprazosdestecapítulo,semqueosresponsáveistenhamexecutad

oosserviçosconsubstanciadosnarespectivanotificação,seráaplicadaapenademulta 

grave. 

Parágrafo único – Aaplicaçãodamultaseráfeitasemprejuízodaobrigação do 

responsável de construir osmuros, fechos, calçadas ou passeios 

noprazoimprorrogávelde30(trinta)dias,dadatadalavraturadoautodeinfração, na 

reincidência, a multa 

serácobradacomvalordobradadaanterior,atéqueairregularidadesejasanada. 

Art. 

278SeasobraseserviçosconstantesdesteCódigonãoforemexecutadaspelosproprietá

riosnosprazos assinalados, a Prefeitura, 

desdequejulguedeinteressepúblicoecoletivo, poderá executá-los, 

cobrandodosresponsáveisomissostodasasdespesasrealizadas,acrescidasde40%(qu

arenta por cento), sobre os custos atítulodeadministração. 

Art.279Os proprietáriosnotificados 

nostermosdestecódigo,semrecursosparacumpri-

la,comprovadasuaalegaçãoatravés de estudo 

social,poderãotersuasobrasexecutadaspeloMunicípio,diretaouindiretamente. 
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Parágrafo único – 

Osproprietáriosbeneficiadospelo“caput”poderãopagarparceladamenteovalordasc

onstruçõesdemurosepasseiosematé 12(doze)meses,corrigidosmensalmente. 

 

TÍTULOVIII 

DASINFRAÇÕESEPROCEDIMENTOS 

CAPÍTULOI 

DASINFRAÇÕESEPENALIDADES 

Art. 280Constitui infração toda ação ouomissão contrária às disposições 

desteCódigooudeoutrasleis,decretos,resoluçõesouatosnormativosquedisciplinam

oPoderdePolícia. 

Art. 281Será considerado infrator todoaquelequecometer,mandar,constranger ou 

auxiliar alguém a praticarinfraçãoe,ainda,oproprietáriodoimóvel que permitir o 

seu uso de formaindevidaouemdesviodefinalidade. 

Art. 282Para efeito deste código e deaplicaçãodoautodeinfraçãoeimposição de 

multa, as infrações serãoclassificadas com levíssima, leve, média,graveegravíssima. 

§1º As multas de natureza levíssima serão equivalentes à 4 VRM`s; 

§2º As multas de natureza leve serão equivalentes à 8 VRM`s; 

§1º As multas de natureza média serão equivalentes à 15 VRM`s; 

§1º As multas de natureza grave serão equivalentes à 50 VRM`s; 

§1º As multas de natureza gravíssima serão equivalentes à 100 VRM`s; 
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§6º O desatendimento às disposições deste Código, não especificadas nos artigos 

anteriores, serãoconsideradas infrações denatureza média, para fins de 

aplicaçãodepenalidades. 

Art. 

283AsinfraçõesaosdispositivosdesteCódigoserãopunidascompenalidadesque,alé

mdeimporaobrigaçãodefazer,nãofazeroudesfazer, serão pecuniárias e 

consistirão,alternadaoucumulativamente,emmulta, apreensão de material, 

produtoou mercadoria, interdição ou lacraçãode atividades ou imóveis, 

embargos edemolição. 

Art. 284Emcasodereincidência,apenalidadedemultaseráaplicadaemdobro. 

§1º Havendonovasreincidências, a multa será aplicada emdobro do valor anterior, 

até o limite de 500 VRM’s; 

§2º Considera-se reincidência a práticadamesmainfraçãocometidapelo mesmo 

agente no período de 01 (um)ano; 

Art. 285As penalidades previstas nesteCódigopoderãoseraplicadasdiariamente, 

sem prejuízo das que, porforçadelei,possamtambémserimpostas por autoridades 

federais ouestaduais. 

Art. 286A penalidade a que se refereeste Código não isenta o infrator 

daobrigação de reparar o dano resultanteda infração, na forma estabelecida no 

ordenamento jurídico. 

Parágrafo único – 

Aaplicaçãodasmultasnãoeximeoinfratordaobrigaçãodecumprirasdeterminaçõesde

correntes do preceito violado, nemdasdemaiscominações. 

Art. 287Amultaimpostadeformaregularenão paga 

tempestivamente,seráinscritaemdívidaativae cobrada pelas vias administrativa 

e judicial. 
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Parágrafo único – Osinfratoresqueestiverem inscritos na dívida ativa 

emrazãodemultadequetrataocaput,nãopoderãoparticipardelicitações,celebrarcont

ratosoutermosdequalquer natureza, ou transacionar 

aqualquertítulocomaAdministraçãoMunicipal. 

 

CAPÍTULOII 

DAADVERTÊNCIA 

Art. 288A advertência é amedidacautelarcomaqualédadaciência ao infrator ou a 

quem couber,para que pratique ou deixe de praticardeterminado ato, sob pena 

das demaissançõesprevistasnestecódigo.   

Art. 289A penalidade deadvertência será aplicadaobrigatoriamente quando se 

tratar deinfraçãodenaturezalevíssimaeleve. 

Parágrafo único – Apenalidadedeadvertência não 

poderáseraplicadamaisdeumavez,aomesmoinfrator,paranovocometimentodames

ma infração, no período de 1(um)ano. 

Art. 290Aadvertência será reduzida a termo, com a descrição dosseguintesitens: 

I – Identificação do notificado, sendo válido o nome da pessoa física ou jurídica, 

denominação do estabelecimento, razão social ou nome fantasia; 

II –DescriçãoefundamentodaInfração cometida; 

III – Dataelocal; 

III –Identificaçãodofiscal,pormeiode suamatrícula; 

IV –Prazo,quandonecessárioouprevisto, e as medidas a serem realizadas. 

Art.291O Auto de Infração da Advertência serálavradoem2vias, de forma clara, 

sintética e legível,não podendo conter emendas, rasurasouborrões. 
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Parágrafo único -A advertência deveráseraplicadaao 

infrator,proprietário,responsávelpelouso,responsáveltécnicoouaquemmaiscouber

. 

Art. 320Inexistindopreceitolegalouprazodeterminado,oprazoparaatendimentoda 

ordem contida na advertência,viaderegra,seráde15(quinze)dias. 

Art. 292O prazo para cumprimento 

daadvertênciapoderáserampliado,acritériodaFiscalização,desde que solicitado e 

fundamentado pelo infrator. 

Parágrafo único – Asolicitaçãodeprazo para atendimento da 

advertência,nãoteráefeitosuspensivo,salvoaexistência de preceito legal em 

sentidodiverso. 

Art. 

293Onãocumprimentodaadvertência,implicaránalavraturaeaplicaçãodoAutodeIn

fraçãoe ImposiçãodeMulta,podendoainda 

culminaremumaoumaisdasseguintespenalidades,cumulativamenteounão: 

I – AutodeApreensão; 

II –AutodeInterdiçãoelacração; 

III –AutodeEmbargo; 

IV - Demolição. 

 

CAPÍTULOIII 

DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DEMULTA 

Art. 294AutodeInfraçãoeImposição de Multa é o instrumento por meio doqual a 

autoridade fiscal, no exercício dopoder de polícia, apura a violação 

dedisposiçõesdesteedosdemaisCódigos,Leis,DecretoseRegulamentosdoMunicípi
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o, para os quais não se tenhaestabelecidoformaprópriadeprocessamento e 

execução, bem comoaplicaassançõespecuniáriasaosinfratores. 

Parágrafo único -A aplicação do AutodeInfraçãonãoisentaoresponsávelpor 

danosaopatrimônioPúblicoeparticularquevieremaocorrer. 

Art. 295ImpostaoAutodeInfraçãoe ImposiçãodeMulta,poderáoautuado interpor 

recurso no prazo de 15 dias 

doseurecebimento,podendoterseusefeitossuspensosatéaanálisedorecursopela 

comissão de análise e julgamentoderecursos. 

Parágrafoúnico – Decorridooprazode15 dias sem a apresentação de 

recursoseráefetuadoolançamentodamulta. 

Art. 296DoAutodeInfraçãodeverá constar: 

I –Datadesualavratura; 

II –Identificaçãodoautuado,sendo 

válidoonomedapessoafísicaoujurídica,adenominaçãodo 

estabelecimento,razãosocialouonomefantasia; 

III - O fato que constitui a infração e 

ascircunstânciaspertinentes,bemcomoodispositivolegalvioladoe,quandoforocaso,

referênciadanotificação; 

IV - O valor da multa a ser paga peloinfrator; 

V - O prazo de 10 (dez) dias paraapresentarsuadefesaouimpugnação; 

VI - Ientificaçãodoagentefiscalque lavrou o auto de infração, por meio 

desuamatrícula. 

§1ºAs omissõesouincorreçõesdoAutodeInfraçãonãoacarretarãosua 

nulidadequandodeleconstaremelementossuficientesparaadeterminaçãodoinfrator

edainfração. 
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§2º A assinatura do infrator não 

constituiformalidadeessencialàvalidadedoAutodeInfração,suaaposiçãonão 

implicaráconfissãoenemtampoucosuarecusaagravaráapena. 

§3ºSeoinfrator,ouquemorepresente,não puder ou não quiser assinar o 

AutodeInfraçãofar-se-ámençãodetal circunstância no respectivo auto, ou, em ato 

publicadonoDiárioOficialdoMunicípio. 

Art. 297OAutodeInfraçãopoderáser 

retificado,mesmoapósasuaimpugnaçãoparasupriromissões,irregularidades ou 

mudança de sujeitopassivo, dando-se ciência ao autuadopara que se manifeste 

no prazo da Lei,devolvendo-se a ele, novo prazo paraimpugnação. 

Art. 298OAutodeInfraçãopoderáser enviado por via postal com aviso 

derecebimento,pormeioeletrônicooupormeio de publicação no Diário Oficial 

doMunicípio, nos casos em que houver riscoa integridade física do agente fiscal 

ouquando as circunstâncias paraa sualavraturanãoforemadequadas. 

Art. 299Nãocaberánotificação,devendo o infrator ser imediatamenteautuado: 

I – Quandohouverflagrante; 

II – NasinfraçõesdesteCódigoquepossam ensejar risco à segurança, 

àhigienepública,sossegopúblico,aomeioambienteeàsaúdepública; 

III - Quando a prática da infração 

nãoforpassívelderegularizaçãoouforexpressamenteproibida; 

IV - Quandoo infrator forreincidente; 

V -Quandohouverdesacatoouagressãoaoagentefiscal; 

VI - Quando houver obstrução à açãofiscal. 

Art. 300Omesmoatoinfracionalpoderáserpenalizadocommaisdeumasanção. 
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CAPÍTULOIV 

DAAPREENSÃODEBENSEMERCADORIAS 

Art. 301Aapreensãoconsistenatomada de mercadorias, objetos, bens,animais, 

equipamento, veículo e coisasque constituem a infração ou com osquais esta é 

praticada, aos dispositivosestabelecidosnesteCódigoedemaisnormaspertinentes. 

Art. 

302Aapreensãodebens,emconsequênciadeinfrações,implicaráseurecolhimentoao

departamentocompetente pela fiscalização, onde secontará e descreverá as 

característicasdos itens aprendidos para lavratura deautodeapreensão. 

Art. 303Aapreensãopoderáserefetuadanosseguintescasos: 

I -

Quandohouverquaisquermercadorias,objetos,bens,animais,equipamentos,veículo

se/oucoisas,instaladas,expostas,deixadasou 

colocadasemlocalnãopermitido,inclusive nas vias e logradouros 

públicos,semautorizaçãooulicençadaMunicipalidade; 

II - Se o detentor de mercadorias nãoexibiràfiscalizaçãodocumentoquecomprove 

a origem destas e 

quando,porleiouregulamento,devaestedocumentoacompanharaquelasmercadorias

; 

III - No caso em que haja desrespeito àordemdeembargoouinterdição; 

IV – Quandoasmercadorias,objetos,bens, animais, equipamento, veículo 

ecoisasqueconstituemainfraçãooucomosquaisestaépraticada,aosdispositivosestabel

ecidosnesteCódigoedemaisnormaspertinentes 

Art. 304Do Auto de Apreensão deverãoconstar: 

I – Datadesualavratura; 

II – Identificação do infrator, sendo válido o nome da pessoa física ou jurídica, a 
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denominação do estabelecimento, razão social ou o nome fantasia; 

III - O fato que constitui a infração e 

ascircunstânciaspertinentes,bemcomoodispositivolegalvioladoe,quandoforocaso,

referênciadanotificação; 

IV – Descriçãoeaquantidadedosmateriaisapreendidos; 

V - O valor da multa a ser paga peloinfrator; 

VI – 

Oprazodeparaapresentarsuadefesaeretiradadomaterialapreendidoquandopossível; 

VII – Identificação do agente fiscal que lavrou o auto, por meio de sua 

matrícula; 

VIII – Localedatadaapreensão. 

Art. 305O prazo para reclamação dasmercadorias,nãoperecíveis,éde2(dois) dias 

e as mercadorias perecíveisterão o prazo de 4 (quatro) horas paraserem 

reclamadas, salvo se a mesma se enquadrar no inciso I do parágrafo 

3º,nãopodendoserreclamadas. 

§1º A devolução de coisa apreendida 

sóseráfeitaapósopagamentodasmultasprevistas e indenizado o Município 

dasdespesas que tiverem sido feitas com aapreensão, o transporte e o depósito, 

edeverá ser feita em até 1 (um) dia útilapósodeferimentodadevolução. 

§2º Ultrapassadooprazoprevistonocaput sem que as mercadorias 

sejamreclamadas, aplicar-se-á o parágrafo 

3º,nãocabendoaoinfratorindenizaçãoalgumas ao qualquer fundamento. 

§3ºAsmercadoriasapreendidasterãoaseguintedestinação: 

I - Quando se tratar de mercadorias 

"innatura",defácildeterioração,eosprodutosquenãopossamserconservados no 

depósito por falta delocal ou equipamento adequado, estaspoderão ser doados 
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imediatamente àsinstituiçõeseducacionais,filantrópicasede assistência social, 

mediante termo dedoação; 

II - No caso de objetos apreciável 

valoreconômico,serápromovidaarespectivavenda,mediantelicitaçãonamodalidad

eleilão,disponibilizando-seao proprietário o valor obtido 

mediantecomprovaçãodeorigemdoprodutoe requerimento devidamente instruído 

eprocessado,descontadososcustoscitadosnoparágrafoprimeiroeasdespesascomopr

ocedimentodavenda. 

III - No caso de objetos sem apreciávelvalor econômico ou em precário 

estadodeconservação,apósdecisãodaautoridadecompetente,emprocessoque os 

relacione, indicando os númerosdos documentos de apreensão, serãodestruídos 

ou inutilizados, desde que nãoreclamadosdentrodoprazodispostonocaput; 

IV – 

Mercadoriasouobjetosnãoperecíveiscujopequenovalornãocomporteasdespesasco

mhastapública,nãotendosidoreclamadaspelotitularemtempohábil,serão,acritériodaa

utoridadecompetente,destruídos,inutilizados ou entregues às 

instituiçõesdequetrataoincisoI; 

V – 

Asmercadoriasdeterioradasapreendidas,assimcomoosobjetosimprópriosparadistri

buição,serãoinutilizadaslavrando-setermodeinutilização; 

VI - Quando se tratar de 

mercadoriasorigináriasdoexteriordopaíscomprocedêncianãocomprovadaouoriun

dadedescaminho,contrabandoououtraorigemnãoespecificada,serãoencaminhadas

aoórgãofederalcompetente; 

VII – 

Asmercadoriasapreendidas,perecíveisounão,presumivelmentenocivasàsaúdeouao

bem-estarpúblico,apósoseurelacionamento,deverão sofrer inspeção de agentes 

doÓrgãoMunicipaldeSaúdequefarárelatóriocircunstanciadorelativoàs 

mercadorias,indicandoasuadestinação; 
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VIII – IncorporaçãoaÓrgãosda AdministraçãoPúblicaDiretaouIndireta 

Municipal,dotadosdepersonalidadejurídicadedireitopúblico,em 

conformidadecomoart.424. 

Art. 306Para os efeitos deste Código,entende-seporincorporaçãoatransferência 

dos bens, destinados 

pelaautoridadecompetente,paraaadministraçãodaentidadeouórgãobeneficiário,os

quaispassarãoaconstituir bem patrimonial da entidadeou órgão, ou bem de 

consumo a serutilizado em suas atividades 

rotineiras,especiaisouderepresentação. 

§1ºAincorporaçãodequetrataocaputédecorrentedaavaliação,pelaautoridadecompe

tente,desuaoportunidadeeconveniência,objetivandoalcançar,maisrapidamente, 

benefícios administrativos,econômicosesociais. 

§2º A incorporação referida no caputdependerá de formalização do 

pedidopor parte do órgão interessado ou 

dedeterminaçãodeautoridadecompetente. 

§3º Cabeaosbeneficiáriosdasincorporações à responsabilidade 

pelaadequadautilizaçãodosbens,naformadalegislaçãopertinente,demodoaatendera

ointeressepúblicoousocial. 

Art. 

307Nãoserãoliberados,sobqualquerpretexto,osobjetosapreendidosquenãotiverem

comprovação aceitável das 

respectivasprocedênciasouquandorequeridosapósovencimentodoprazo. 

CAPÍTULOV 

DAINTERDIÇÃOELACRAÇÃO 

Art. 308Interdiçãoealacraçãoéoato doqualsevaleaautoridadecompetente para 

impedir totalmente oexercício de atividade da pessoa 

físicaoujurídica,ou,emcasodeimóveis declarado como de risco pela DefesaCivil. 
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Art. 309Aplica-seainterdiçãoelacraçãonosseguintescasos: 

I – Quando a atividade, 

estabelecimentoouequipamento,porconstataçãodoórgãopúblico,constituirperigoà

saúde,higiene,segurançaeaomeioambiente,ouriscoàintegridadefísicaoupatrimonia

ldapessoaoudeterceiros; 

II - Quando a atividade,estabelecimentoouequipamentoestiverfuncionando 

sem a respectiva licença,autorização, atestado ou certificado 

defuncionamento,oucomarespectivadocumentaçãovencida; 

III - Quando a

 atividade,estabelecimentoouequipamentoestiverfuncionandoemdesacordoco

moestabelecidonalegislaçãomunicipale/ounalicençarespectiva(alvará); 

IV – Porsolicitaçãodeautoridadecompetente,comadevidajustificativae 

amparolegal; 

V – Quandooimóvelfordeclaradocomoderiscopelaautoridadecompetente. 

VI – Pordeterminaçãojudicial. 

§1º Equipara-seaestabelecimento,atividadeouequipamento,semlicença, aquele 

com alvará baixado de ofício,cassado,revogadoouemlocaldiferentedolicenciado. 

§2ºOinfratorseránotificado,quantoaoinício e à motivação da interdição, 

quepoderáserimediataacritériodaautoridadecompetente,podendoapresentarsuadef

esaporescrito,devidamente fundamentada, logo 

apósanotificaçãoouatodeinterdição. 

§3º A interdição se estenderá até 

adevidaregularização,nãotendoaapresentaçãodedefesa,enquantoapreciada,efeit

osuspensivo. 

§4º O prazo para decisão, quanto aopedidoapresentado,nãodeveráultrapassar 10 

(dez) dias da data doprotocolo. 
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§5º 

Regularizadaasituação,oestabelecimentopoderásolicitarocancelamentodainterdiç

ão. 

§6º 

Casoocorracontinuidadedasatividades,apósainterdiçãodoestabelecimento,seráapl

icadamultadiáriaenquadradacomgravíssima,semprejuízodeoutrasmedidaslegaisc

abíveis. 

Art. 310A interdição será aplicada 

peloórgãodefiscalizaçãoeconsistiránalavraturado“AutodeInterdiçãoe 

Lacração”,queservirácomonotificaçãoaoinfrator. 

Art. 311Do “Auto de Interdição e Lacração” deverá constar, obrigatoriamente: 

I –identificaçãodoautuado, 

sendovalidoonomedapessoafísicaoujurídica,adenominaçãodo 

estabelecimento,razãosocialouonomefantasia; 

II -Oendereçodoestabelecimento; 

III - A descrição do fato ensejador dainterdição; 

IV - A disposição legal ou regulamentartransgredida; 

V – Localedatadalavratura; 

VI - O prazo de 15 (quinze) dias para adefesa ou impugnação do “Auto de 

Interdição e Lacração”; 

VII – Identificação do agente fiscal que lavrou o auto, por meio de sua 

matrícula; 

VIII - A assinatura do autuado, ou, na 

suaausência,ounocasoderecusa,aconsignaçãodessacircunstânciapelaautoridade 

autuante e assinatura de 2(duas)testemunhas,quandopossível; 
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IX – Asmedidasadotadasparaalacraçãodoestabelecimento,quandoaplicável; 

X – Assinaturadaautoridadepolicial(polícia militar, guarda municipal, 

dentreoutros)queacompanhoualavraturado“AutodeInterdiçãoeLacração”, 

quandoforocaso. 

Art. 

312Ainterdiçãoelacraçãonãoeximeoinfratordopagamentodastaxaspertinentes,nem

demultasquelheforemaplicadas,naformadaLei. 

Art. 313OAutodeInterdiçãoe Lacração será expedido em 3 (três) 

vias,preenchidodeformalegível,sememendas,rasurasouborrões. 

Parágrafo único -As vias do Auto deInterdiçãoeLacraçãoterãooseguinte destino: 

I - 1ªvia:seráafixadanolocaldainfração; 

II - 2ª via: será anexado ao processoadministrativo pertinente, após o 

"visto"dachefia; 

III - 3ªvia:seráentregueaoinfrator. 

Art. 314 Apessoafísicaoujurídica interditadaficarápermanentemente 

sobfiscalização,paraimpedirodesrespeitoàinterdiçãoelacração,recorrendo,seneces

sário, à força policial, através dosmeioscompetentes. 

§1º A lacração será efetivada medianteaimplementaçãodasmedidasnecessárias 

ao cumprimento da 

ordemdeinterdição,casosemostreineficazasmedidasdeinterdiçãoelacração,oMuni

cípio poderá bloquear o acesso aoestabelecimento ou local de trabalho,com a 

utilização de blocos de 

concreto,emparedamento,soldadeportaseportões,bemcomoqualquermeiohábilpar

a restringir o acesso, garantindo-se 

aretiradadedocumentos,objetospessoaiseprodutosperecíveis; 
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§2º O Município não se 

responsabilizaráporeventualperdadocumentosobjetospessoaiseprodutosquenãofor

emretiradospelointeressado. 

§3º Para que se assegure o cumprimentoda interdição e lacração, o agente 

fiscalpoderá requisitar o auxílio de 

autoridadepolicial(políciamilitarouguardamunicipal). 

§4º Poderá ser promovida a apreensãode materiais,

 mercadorias,equipamentosedemaisobjetosencontrados no 

estabelecimento a serinterditado/lacrado, quando tal medidafor necessária à 

efetivação da atuaçãofiscal, ficando o interditado 

responsávelpeloscustosdaretiradaedoarmazenamento. 

§5º O armazenamento de que trata oparágrafoanterior,nãopoderásersuperior a 15 

(quinze) dias, sendo que,deveráserconcedidoodireitodedefesadentro desse prazo. 

Após decorrido oreferido prazo sem a manifestação 

dointeressadoouemcasodeindeferimentoda defesa apresentada, aplicar-se-á 

asdisposiçõesdoartigo423,parágrafoterceiro. 

§6º A apreensão de que trata o § 4ºdeste artigo deverá ser descrita no 

“AutodeInterdiçãoeLacração”, especificando-se os bens apreendidos 

edeveráseracompanhadaderegistrofotográfico. 

§7º Oestabelecimentointerditadodeverá receber, por parte do 

agentefiscalizador,emlocalvisível,placa,faixaouqualqueroutromaterialqueidentifi

quearespectivainterdiçãoelacração. 

Art. 315 O direito à ampla defesa e aocontraditório referente à interdição 

doestabelecimento será exercido junto àcomissão de análise e julgamento 

derecursos,nãopossuindo,todavia,efeitosuspensivoquantoàmedidaadministrativai

mposta. 

Art. 316 Sanadaairregularidadeoucessadaa razão 

ainterdiçãoelacração,serápromovidaaliberaçãodo funcionamento do 
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estabelecimento ouimóvel, com a revogação da 

interdiçãoomediantedecisão,nosautosdoprocessoadministrativorespectivo. 

Parágrafo único – Casooproprietárionão mais deseje exercer a atividade 

nolocal,deverámanifestartalintençãoporescrito, após o que será promovida 

afiscalização para verificar se houve adesocupaçãodoimóvele(ou)desativação da 

atividade anteriormenteexercida, emitindo-se parecer conclusivoeencaminhando-

seàautoridadesuperior para que esta providencie arevogação da interdição e a 

cessaçãodamultadiária,semprejuízodacobrançadasmultaslavradasanteriormentea

orecebimentodetalmanifestação. 

Art. 317 Constatado o rompimento 

dolacre,semautorizaçãoexpressadaPrefeituraMunicipal,serálavradoo“AutodeCon

statação”pelofiscalerealizadaumanovalacraçãodoestabelecimento,comunicando-

seàautoridade policial para instauração 

deinquéritopolicialeapuraçãodocrimededesobediência(art.330,CódigoPenal). 

Parágrafo único – Do“AutodeConstatação”deveráconstar,obrigatoriamente: 

I - A identificação do estabelecimento,imóveloudoserviçoeseuresponsável; 

II – Olocal dainterdiçãoelacração; 

III – Onúmerodo“AutodeInterdiçãoe Lacração”; 

IV – Adescriçãodaviolaçãodolacre; 

V – Aassinaturade2(duas)testemunhas; 

VI –Olocaledatadalavratura; 

VII – Identificação doagentefiscalque lavrou o auto de infração, por meio 

desuamatrícula. 

 

CAPÍTULOVI 
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DOEMBARGO 

Art. 318 Oembargoadministrativoconsiste no impedimento da prática 

deatocontrárioaointeressepúblico,proibido por lei ou regulamento, 

semprejuízodaaplicaçãodasdemaispenalidadesestabelecidasnesteCódigo. 

Art. 319 O embargo poderá ocorrer nosseguintescasos: 

I –

Quandooestabelecimentoestiverfuncionandosemorespectivoalvarádefuncioname

ntooucomatividadediferentedaquelaparaaqualfoiconcedidooalvará; 

II – 

Comomedidadesegurançadapopulaçãooudoprópriopessoalempregadonosserv

içosdoestabelecimento; 

III – Parapreservaçãodahigienepública; 

IV – Paragarantirapazeosossegopúblico; 

V – Paraevitarapoluiçãodomeioambiente; 

VI – 

Parasuspenderaexecuçãodequalqueratooufato,desdequecontrárioouprejudicialaoi

nteresse coletivo; 

VII – 

Quandoseverificarfaltadeobediênciaalimites,restriçõesoucondiçõesdeterminadas

noAlvaráounalicença. 

VIII – Quandonãoforatendidaaintimação da Administração Municipalreferente 

ao cumprimento de dispositivosdesteCódigo; 

IX - Nas hipóteses relativas ao exercíciode atividades informais em 

logradouropúblico,quandocaracterizadoodescumprimentodenormaslegaisespecífi

cas; 
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X – Quandooestabelecimento,sempréviaeespecíficaautorizaçãodaAdministração 

Pública, em decorrênciadeseufuncionamento,causartranstornos ao Sistema 

Viário local, àcirculação de veículos ou à 

mobilidadeurbana,mesmoquetaistranstornossejamcausadosporterceiros; 

XI - Quando,emdecorrênciadaoperação de estacionamentos 

privados,ocorramreiteradamentefilasdeespera,prejudicandooSistemaViáriolocal,a 

circulação de veículos ou a mobilidadeurbana. 

XII – 

Quandoseverificarfaltadeobediênciaalimites,restriçõesoucondiçõesdeterminadas

noAlvaráounalicença. 

XIII – Quandonãoforatendidaaintimação da Administração Municipalreferente 

ao cumprimento de dispositivosdesteCódigo; 

XIV - Nas hipóteses relativas ao exercíciode atividades informais em 

logradouropúblico,quandocaracterizadoodescumprimentodenormaslegaisespecífi

cas; 

XV – 

Quandooestabelecimento,sempréviaeespecíficaautorizaçãodaAdministração 

Pública, em decorrênciadeseufuncionamento,causartranstornos ao Sistema 

Viário local, àcirculação de veículos ou à 

mobilidadeurbana,mesmoquetaistranstornossejamcausadosporterceiros; 

XVI - Quando,emdecorrênciadaoperação de estacionamentos 

privados,ocorramreiteradamentefilasdeespera,prejudicandooSistemaViáriolocal,a 

circulação de veículos ou a mobilidadeurbana. 

Art. 320 Do “Auto de Embargo” deveráconstar,obrigatoriamente: 

I – Identificaçãodoembargado,sendo 

validoonomedapessoafísicaoujurídica,adenominaçãodo 

estabelecimento,razãosocialouonomefantasia; 
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II – Oendereçodolocalembargado; 

III - A descrição do fato ensejador doembargo; 

IV - A disposição legal ou regulamentartransgredida; 

V - O prazo de 15 (quinze) dias para adefesaouimpugnação 

VI - Identificaçãodoagentefiscalque lavrouoauto,pormeiodesuamatrícula; 

VII - A assinatura do autuado, ou, na 

suaausência,ounocasoderecusa,aconsignaçãodessacircunstânciapelaautoridade 

autuante e assinatura de 2(duas)testemunhas,quandopossível; 

VIII – Localedatadalavratura; 

IX - A disposição legal ou regulamentartransgredida; 

X - O prazo de 10 (dez) dias para adefesaouimpugnação 

XI - Identificaçãodoagentefiscalque lavrouoauto,pormeiodesuamatrícula; 

XII - A assinatura do autuado, ou, na 

suaausência,ounocasoderecusa,aconsignaçãodessacircunstânciapelaautoridade 

autuante e assinatura de 2(duas)testemunhas,quandopossível; 

XIII – Localedatadalavratura; 

Art. 321 Quando ocorrer desrespeito 

àordemdeembargoouinterdição,oinfratorestarásujeitoasmedidas 

previstasnestecódigo,alémdassançõescíveisepenais,podendoaAdministraçãoMuni

cipal criar obstáculos por qualquermeiohábil,paraoseuefetivocumprimento, além 

derequisitarreforçopolicial. 

Art. 322 Asuspensãodoembargosomentepoderáserautorizadamediante 

requerimento do interessadodepoisdesanadaacausaqueomotivou. 
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Parágrafo único – Seaatividadeembargadanãoforlegalizável,sópoderá se verificar 

o levantamento 

doembargodepoisdesanadasàsdeterminaçõessolicitadaspelafiscalização. 

 

CAPÍTULOVII 

DADEMOLIÇÃO 

Art. 323 

AlémdoscasosprevistosnoCódigodeObras,poderáocorrerademolição,totalouparci

al,deimóvelou construção,emiminenterisco,nasáreasde preservação permanente ou 

quandoforconstatadaaexistênciadeobrairregularemlogradouropúblico. 

§1º 

AsdemoliçõespoderãoserexecutadaspelaAdministraçãoMunicipal,ouvidapreviam

enteoDepartamento Jurídico do Município e o DepartamentodeUrbanismo. 

§2º Quando a demolição for 

executadapelaAdministraçãoMunicipal,oproprietário,profissionalouafirmarespon

sávelterádepagaroscustosdosserviços,naformadalegislaçãoemvigor. 

§3º Os valores devidos em função dodisposto no parágrafo anterior, se nãoforem 

pagos no prazo de 30 (trinta) 

dias,contadosapartirdadatadotérminodademolição,serãoinscritosemdívidaativa. 

 

CAPÍTULOVIII 

DACASSAÇÃODEALVARÁOULICENÇADEFUNCIONAMENTO 

Art. 324 OAlvaráouLicençadeFuncionamento poderá ser cassado 

nosseguintescasos: 

I – 
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Após3(três)mesesdainterdição,nahipótesedenãoteremsidoefetivadasasprovidênci

aspararegularização; 

II - Na hipótese de descumprimento doAutodeInterdiçãoouembargo; 

III – Porsolicitaçãodeautoridadecompetente,comadevidajustificativae 

amparolegal; 

IV – Descumprimentodenormasregulamentaresdoseufuncionamento; 

V - Quando não houver obediência aospreceitosdestecódigo; 

VI - Em razão do interesse público e/oucoletivo; 

VII – 

Quandoopoderpúblicojugarnecessário,emdecorrênciadaprecariedadedoalvaráo

ulicença. 

§1º O infrator será notificado quanto aoinícioeàmotivação 

doprocessodeCassaçãodoAlvarádeLicençadeFuncionamento,podendoapresentars

uadefesaporescrito,devidamentefundamentada,noprazode10(dez)dias. 

§2º Uma vez apresentada, a defesa, seráinstruída e encaminhada à 

autoridadecompetenteparaodevidojulgamento. 

§3º Em caso de indeferimento ou semque ocorra a defesa, será cientificado 

oinfratordacassação. 

§4º Após a publicação da cassação, 

oprazoparaencerramentodasatividadesseráde24horas. 

§5º 

Vencidooprazo,casooestabelecimentocontinueexercendosuasatividades,seráexec

utadoalacração do mesmo, sem prejuízo daaplicaçãodeoutraspenalidadeslegais. 

Art. 325 As autorizações, licenças 

e/oualvarásprevistosnesteCódigoserãosempreatítuloprecáriopodendoaAdministra
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çãoMunicipaldeterminarsuacassação, a qualquer tempo, 

visandopreservarointeressepúblico. 

 

TÍTULOIX 

DOPROCESSOFISCAL 

Art. 326 

Verificadaviolaçãodequalquerdispositivodestecódigo,oprocessofiscalteráiníciopor

: 

I - Notificação;ou 

II – AutodeInfraçãoeImposiçãode Multa. 

Art. 327 Oinfratorseránotificadoeautuado: 

I - Pessoalmente;ou 

II - Por via postal ou telegráfica, comprovaderecepção;ou 

III - Por Edital, publicado uma vez noDiárioOficialdoMunicípio;ou; 

IV – Pormeio eletrônico. 

§1º Considerar-se-

ánotificadoouautuadopessoalmente,quandorecebidapeloinfrator, porcônjuge, 

ascendente, descendente, colateral atéterceiro grau, por seu 

representante,mandatário, procurador, preposto ou aquemmaiscouber;ou 

§2º Considerar-se-ánotificadoouautuadopessoalmente,quandorecebida por 

qualquer pessoa 

residentenoendereçoconstantenocadastroimobiliário,bemcomoadministradordoi

móvelencarregadodorecebimentodosaluguéis; 
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§3ºSendonotificadoouautuadopessoajurídica,seráválidaaentregaapessoa com 

poderes de gerência geral ou deadministração ou, ainda, a 

funcionárioresponsávelpelorecebimentode correspondências; 

§4º Noscondomíniose edilíciosounosloteamentos com controle de acesso,será 

válida a entrega a funcionário daportaria responsável pelo 

recebimentodecorrespondência; 

§5º Asnotificaçõeseautosserãopreferencialmente feitos pessoalmente,por via 

postal ou telegráfica com avisoderecebimentooupormeioeletrônico; 

§6º Havendorecusadoinfratoremassinar o recebimento, será tal 

recusaaverbada,nopróprioauto,pelaautoridade que o lavrar e constará 

aassinaturade2(duas)testemunhas,quandopossível; 

§7ºNaimpossibilidadedanotificaçãoaoinfrator por uma das formas elencadasno § 

5º deste artigo, as mesmas deverãoserpublicadasnoDiárioOficialdoMunicípio; 

§8º A notificação ou autuação por 

meioeletrônico,deveráserregulamentadapormeiodedecreto. 

Art. 328 A notificação ou autuação 

poreditalpublicadonoDiárioOficialdoMunicípioseráfeita: 

I - Quando desconhecido ou incerto oinfrator; 

II - Quandoignorado,incertoouinacessível o lugar em que se encontrar oinfrator; 

III – Noscasosexpressosemleis,decretoseregulamentos. 

Parágrafo único – Oinfratorseráconsiderado em local ignorado, 

incertoouinacessívelseinfrutíferasastentativasdesualocalização. 

Art. 329 Asnotificaçõeseautosconsiderar-se-árealizado: 

I - Na data do recebimento, no caso doincisoIdoartigo445; 
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II – Nadataapostanoavisoderecebimentopelodestinatárioou 

porquem,emseunome,receberaintimação,seporviapostaloutelegráfica; 

III - No primeiro dia útil subsequente adatadapublicaçãodoEdital; 

IV – Nadatadaconfirmaçãodorecebimentoouleitura,quandopormeioeletrônico. 

Art. 330 Os documentos fiscais ou 

cópiasquecomprovemasautorizaçõesconcedidaspeloPoderPúblicoMunicipaldever

ãopermanecernoslocaisdasatividadesparaseremapresentadosàfiscalização,quando

solicitados. 

CAPÍTULO I 

DADENÚNCIA 

Art. 331 Qualquerpessoapoderácomunicar à Administração Municipal 

aexistência de ato ou fato que constituainfração às normas de Poder de 

Polícia,preservando-sea integridadefísica emoraldodenunciante. 

Art. 332 Acomunicaçãodainfraçãodeveráserapresentadaconstandoaindicação do 

ato ou fato que constituainfração,nomeedomicíliodoinfratoroudenominação do 

estabelecimento, localdainfraçãoesemprequepossível,documentos 

comprobatórios dos fatosindicadosdainfração. 

Art. 333 

Apuradaaprocedênciadainfração,serãoadotadasasmedidaslegaiseadministrativasca

bíveis. 

 

CAPÍTULOII 

DOSPRAZOS 

Art. 334 Osprazossãocontínuoseperemptórios,excluindo-se,emsuacontagem, o 

dia do início e incluindo-seodovencimento. 
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Art. 335 Os prazos somente se iniciam 

ousevencememdiadeexpedientenormaldarepartiçãoemquetramitaoprocessoem 

que deva ser praticado o ato, salvoseomesmoforimediato. 

Art. 336 

Osprazosterminadosemsábado,domingoouferiadoserão,sempre,prorrogadosparao

próximodiaútil subsequente, salvo se o mesmo forimediato. 

Art. 337 Osprazos,acritériodaComissão de análise e julgamento derecursos, 

poderão ser prorrogados, poruma única vez, por prazo nunca 

superioraooriginal,medianterequerimentofundamentado,entreguenoórgãocompet

ente, antes do vencimento doprazooriginal. 

Parágrafoúnico–Emcasosexcepcionais, desde que devidamentefundamentado e 

comprovado, o prazopoderá ser concedido mais de uma vez,por tempo nunca 

superior a 180 (cento eoitenta)dias. 

Art. 338 Nos casos de interesse 

públicopoderáserexigidocumprimentoimediatodasobrigaçõesprevistasnesteCódi

goenasdemaislegislaçõespertinentes. 

CAPÍTULOIII 

DADEFESA 

Art. 339 Oinfratorpoderáapresentardefesanoprazo15(quinze) dias, contados de 

seu recebimento do 

ato,devendoserefetuadaporpetiçãoprotocoladonosetorcompetenteounosautosdosr

espectivosprocessosdeorigem,devidamenteinstruídosdedocumentoscomprobatóri

os,devendoalegardeumasóvez,todamatériaqueentenderútil,juntandoaorequerimen

toosdocumentoscomprobatórios. 

§1º A petição será indeferida, de 

plano,quandomanifestamenteineptaouquandoaparteforilegítima. 

§2º A petição será indeferida, de plano,quandoprotocoladaintempestivamente. 
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§3º É proibido reunir, na mesma petição,defesa ou recurso relativo a mais de 

umaautuação,lançamentooudecisão. 

Art. 340 O recurso interposto não teráefeitosuspensivo: 

§1º Decorrido o prazo sem que 

tenhaapresentadodefesa,oautuadoseráconsideradorevel. 

§2º Dentrodoprazoparadefesaourecurso, será facultado ao autuado ouseu 

mandatário, vistas ao processo, norecintodarepartição. 

Art. 341 Apresentadaadefesa,oagente fiscal que realizou o ato deveráse 

pronunciar, quanto aos fatos e 

razõesqueconstituíramoato,quandonecessáriooupossível. 

Art. 342 

Adecisãoseráproferidaporescrito,comsimplicidadeeclareza,concluindopelaproce

dênciaouimprocedênciadopedido. 

Art. 343 Adecisãoseráproferidaporescrito,com simplicidade e 

clareza,concluindopelaprocedênciaouimprocedênciadopedido. 

Art. 344 O autuado será notificado dadecisão, por meio de ofício que poderáser 

enviado ao endereço indicado pelorequerentenomomentodainterposição,Diário 

Oficial do Município ou por meiodecorreioeletrônico(e-

mail),comconfirmaçãoderecebimento. 

Art. 345 O autuado deverá indicar emsua impugnação correio eletrônico (e-

mail),sendodesuaexclusivaresponsabilidade amanutenção/atualizaçãodomesmo. 

 

CAPÍTULOIV 

DOSRECURSOS 
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Art. 346 O prazo para interposição derecursodereconsideraçãooucontradecisão 

de primeira instância será de 

5(cinco)dias,contadosdadatadorecebimentodaciênciadadecisão. 

§1º A autoridade julgadora, por 

decisãofundamentada,poderádarefeitosuspensivoaorecurso. 

§2º O recurso será interposto perante aautoridadeprolatoradadecisão. 

§3º É vedado reunir em uma só 

petiçãorecursosreferentesamaisdeumadecisão,salvoquandoproferidasemummesm

oprocessofiscal. 

§4º 

Julgadoimprocedenteorecurso,seráintimadoorecorrentepara,noprazode10(dez)dias 

a contardorecebimentodaintimação,darcumprimentoàdecisão. 

Art. 347 Das decisões da comissão deanálise e julgamento de recursos, 

caberárecurso para a instância administrativa 

superior,somentequandohouverdecisãomanifestamentecontráriaaLeiouquandoho

uverimpedimentooususpeiçãodosMembrosdacomissão. 

 

CAPÍTULOV 

DASAUTORIDADESPROCESSUAIS 

Art. 348 Emprimeirainstânciaécompetente para decidir a Diretor do Órgão de 

Fiscalização. 

Art. 349 Em segundainstânciaécompetente para julgar o processo oProcurador-

Geral. 

Art. 350 Emterceirainstância,ocontribuinte poderá recorrer da 

decisãoparaoPrefeito. 
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Art. 351 Fica instituída a Comissão deanáliseejulgamentoderecursos. 

Art. 352 

CompeteàComissãodeanáliseejulgamentoderecursos,julgaradministrativamente,e

mprimeirainstância,osprocessosreferentesàaplicaçãodepenalidadesprevistasneste 

Código, referentes a solicitaçõesde: 

I – Prorrogaçãodeprazoparacumprimentodeexigênciaconstanteemnotificação; 

II – Cancelamentodeexigênciaconstanteemnotificação; 

III – 

Cancelamentooususpensãodeautodeinfração,apreensão,interdição,embargoe/ou

demolição; 

IV – Defesase/ouimpugnaçõesdedocumentosfiscais. 

Art. 353 Apresentecomissãoserácompostapelo: 

I – DiretordoDepartamentodeUrbanismo; 

II – ChefedaFiscalização; 

III - 1 (um) Representantes da 

SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoUrbanoeObrasPúblicas. 

§1º Osmembrosnomeadosparacomporacomissão,farãojusaorecebimento de 

gratificação, conformedispõe o artigo 144 da Lei Complementarnº31/2013. 

§2º Os integrantes da comissão 

serãonomeadosporatodoPrefeitoMunicipal,atravésdeportaria. 

§3º No ato de nomeação dos 

membrosdacomissãocompetirátambémaoPrefeitoMunicipalanomeaçãodopreside

nte. 
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§4º Em caso de férias, afastamentos,desligamento ou licenças do membrotitular 

da comissão, será nomeado 

umsubstitutoatéoretornodotitularouaténovanomeação. 

Art. 354 Acomissãosereuniráordinariamente 1 (uma) vez por semana,quando 

possível, e, extraordinariamente,semprequehouvernecessidade. 

§1º Asreuniõesordináriasserãoconvocadaspelopresidentedacomissão com no 

mínimo 2 (dois) dias deantecedência. 

§2º Asreuniõesextraordinárias 

serãoconvocadastambémpelopresidentedacomissãocomnomínimo1(um)diadeant

ecedência. 

§3º Para todas as reuniões ordinárias 

eextraordináriasdacomissãoserãoelaboradas atas, bem como 

pareceresacercadosprocessosencaminhadospara sua análise, que serão 

elaboradasporumsecretário(a)nomeadonaprimeira reunião ordinária da 

comissãopelopresidente,queserãodevidamenteassinadosportodososmembrosepos

teriormenteanexadosaosrespectivosprocessos. 

§4º 

Osmembrosdacomissãoquedeixaremdecomparecera2(duas)reuniõesordináriasseg

uidasoua3 

(três)reuniõesordináriasinterpoladasnomesmoano,semjustificativaaceitapelo 

presidentedacomissão,serãoexcluídosdamesma,devendootitulardorespectivoórgã

ocomponenteindicaroutronomeparasubstituição. 

 

CAPÍTULOVI 

DOPODERDEPOLÍCIA 

Art.355 Considera-

sepoderdepolíciaaatividadedaadministraçãopúblicaque,limitandooudisciplinand
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odireito,interesse ou liberdade, regula a 

práticadeatoouabstençãodefato,emrazãodeinteressepúblicoconcernenteàsegur

ança, à higiene, à ordem, aoscostumes,àdisciplinadaproduçãoedomercado, ao 

exercício de atividadeseconômicas dependentes de concessãoou autorização 

do poder público, àtranquilidade pública ou ao respeito 

àpropriedadeeaosdireitosindividuaisoucoletivos. 

Parágrafo único - Considera-se regularo exercício do poder de polícia 

quandodesempenhado pelo órgão 

competenteouagentecompetentenoslimitesdaleiaplicável, com observância do 

processolegal e, tratando-se de atividade que alei tenha como discricionária, sem 

abusooudesviodepoder. 

Art. 356 Afiscalizaçãoseráexercidasobretodasaspessoasfísicasoujurídicas, 

dentrodoslimitesmunicipais. 

Art.357 Noexercíciodafiscalizaçãoficaassegurada ao agente fiscal a 

entradaemqualquerdiaehoraeapermanênciapelo tempo que se fizer necessário 

emqualquerlocalpúblicoouprivado,sujeitosasaçõesfiscalizatórias,respeitando-

seosdireitosconstitucionais. 

Parágrafo único -Excepcionalmente,noscasosemquehajaexibiçãodepublicidade

 não autorizada, 

 serápermitidooingressodoagentefiscalemimóveisnãoedificadosc

aracterizadoscomolocalprivado,paraaretiradadeengenhospublicitáriosirregulares. 

Art. 358 No exercício de suas funçõesfica assegurado ao agente fiscal o 

usogratuito de vagas em estacionamentosexplorados, direta ou indiretamente, 

porórgãos ou empresas da 

municipalidade,bemcomoagratuidadenostransportescoletivos, mediante simples 

identificaçãofuncional. 

Art. 359 Todapessoafísicaoujurídicaé 

obrigada,quandosolicitada,aprestar,àautoridadeadministrativa,asinformações 

relativas a qualquer ato oufatoquetenhaconhecimentodesdeque sejam 

indispensáveis ao Exercício doPoderdePolícia.  
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Art. 360 Aautoridadefiscalizadoradetentora do poder de polícia, por 

serconsiderada atividade de risco, 

poderárequisitaroauxíliodasPolíciasFederaleEstadual,bemcomodaGuardaMunici

pal,nocasoderiscoaintegridadefísicadoagentefiscal,nocasodecerceamentodoexerc

íciodesuasfunçõesouquandonecessáriaàefetivaçãodemedidasprevistasnalegislaçã

o. 

Art. 361 À fiscalização cabe orientar 

apopulaçãoemgeraleasempresasquantoàobediênciadasleiseregulamentosdoPoder

dePolíciaMunicipal. 

Art. 362 OMunicípioexerceráseuPoderdePolíciadentrodeseuterritório,atravésde 

ações promovidas por seus órgãos eseus agentes, bem como por 

entidadesencarregadas especialmente para 

isto,deacordocomacompetênciadestes. 

Parágrafo único – 

Adeterminaçãodacompetênciamencionadanocaputobedeceráaosseguintescritérios: 

I - Além das atribuições previstas nestecódigo,caberáexclusivamente à 

Fiscalização Municipal, no exercício regular do poderdepolícia,a fiscalização de 

imóveis privados e 

asaçõesdecontroledousodosolourbanoatravésdaconcessãodeAlvarás,Licençasou

Autorizações; 

II – 

CaberáaoÓrgãodeVigilânciaSanitáriaasaçõesdecontroledehigienepúblicanashabit

açõeseestabelecimentoscomerciaisedesaúde; 

III – CaberáàGuardaMunicipalasaçõesdepromoção dasegurançanos 

logradourospúblicos,bensdeusocomumdopovo,enosimóveispúblicosemgeral,gar

antindoaproteçãoaobem-estar individual e coletivo 

nesteslocais,apoioasoperaçõesrealizadaspelosórgãosfiscalizadores,alémdeauxilia

rnocontroledetodasasatividadesdecomércioambulante,inclusivecomaapreensãode

quaisquerequipamentos,veículos,materiaisemercadoriasutilizadasparaestafinalid

ade; 
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IV – 

CaberáaoÓrgãodeTrânsitodoMunicípioocontroledasaçõesreferentesaotrânsitoetr

ansportespúblico. 

V – CaberáaSecretariaMunicipaldeMeio Ambiente as ações de controle 

efiscalizaçãodosrecursoshídricosmunicipais,domeioambienteequilibradoedosanim

ais. 

VI - Caberá ao Secretaria Municipal deServiços Público as ações de controle 

efiscalização dos próprios municipais, viase logradouros público, espaço e 

áreaspúblicas, bem como coleta de lixo eresíduossólidos. 

 

TÍTULOX 

DISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS 

Art. 363 

Asreceitasaferidasemdecorrênciadaaplicaçãodesançõesprevistasnestecódigo,dev

erãoserdestinadosaumFundoEspecialdeFiscalização Urbana, com a finalidadede 

assegurar meios para a expansão 

eaperfeiçoamentodoserviçodefiscalizaçãodeposturas,provendorecursosqueserãou

tilizadosnasseguintesatividades: 

I – Aquisiçãodeimóveis,construção,reformaseampliações; 

II - Aquisiçãoemanutençãodeveículos,equipamentos, materiais permanentes 

edeconsumo;e 

III – ParticipaçãodosFiscaisUrbanosemcurso, palestras, treinamentos e 

eventosdeintercâmbiotécnico-profissional,especializaçãoeaperfeiçoamento. 

Art. 364 Os estabelecimentos comerciaisque não estejam em conformidade 

comosdispositivos deste código, terão oprazo improrrogável de 180 (cento 
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eoitenta)diasparaqueprocedamasadequaçõesnecessáriasaoseuatendimento, sob 

pena de inclusão nassançõesprevistasnestecódigo.  

Parágrafo único - O prazo previsto nocaput deste artigo iniciar-se-á a partir 

davigênciadopresentecódigo. 

Art.365 Osvaloresmonetárioscontidosneste código e em seus anexos 

serãocorrigidosanualmente,peloÍndicede Preçosao Consumidor IPC-

FIPE,ououtroquevenhaasubstituí-lo. 

Art. 366 Este código entrará em vigor90(noventa) dias após a data de 

suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário,emespecialaLeiMunicipalnº 

608/1970 esuasrespectivasalterações. 

 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 24 de junho de 2022. 
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