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Município de Mercede�'
Estado do Paraná

lEI COMPLEMENTAR N' 008/2008, DE 23 DE OUTUBRO DE 2008.

INSTITUI o CÓDIGO DE POSTURAS
DO MUNiCípIO DE MERCEDES E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Mercedes, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono

a seguinte:
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TiTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
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Art. 1°. O Código de Posturas do Município de Mercedes estabelece as normas de

condutas necessárias entre o poder público e a população local, institui as medidas de

fiscalização administrativa referentes ao bem estar público, costumes, higiene pública,

segurança, conservação e proteção ambiental, nomenclatura de vias, numeração de

edificações, localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais

e prestadores de serviços.

� 1°. A normatização deste Código não desobriga as determinações das normas

internas das instituições e no que couber.

� 2°. Competem ao Prefeito e aos servidores públicos municipais zelar pela

aplicabilidade deste Código, bem como promover a divulgação e a observância das

respectivas diretrizes.

� 3°. � obrigatório às pessoas físicas ou jurídicas, sujeita às prescrições deste Código

colaborar com a fiscalização municipal no desempenho de suas funções legais.

Art. 2°. As disposições sobre a utilização das áreas de abrangência deste Código

visam:

I - Promover a adoção de padrões de segurança, conforto nos espaços e edificações,

salubridade e higiene deste Municipio.

11 - Assegurar o respeito, garantir a segurança e a harmonia nas relações sociais e

culturais.

111 - Determinar diretrizes e parâmetros relacionados à qualidade de vida e conforto

ambiental.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar nO 008/2008 - n. 11

TiTULO 11

DAS POSTURAS MUNICIPAIS

CAPiTULO I

DA HIGIENE PUBLlCA

Art. 3°. A fiscalizat;:ao sanitaria deve ser direcionada a Iimpeza dos alimentos e de todos

05 estabelecimentos de fabricac;ao e comercializac;ao correspondentes; juntamente com a

Iimpeza das vias publicas, as habitac;:6es coletivas e particulares.

Art. 4°. A vistoria que detectar irregularidades deve solicitar a apresenta980 de um

relat6rio detalhado que indique as medidas rnitigadoras elou corretivas, com 05

respectivos prazos para implementac;:ao.

Paragrafo unico. Aa identificar irregularidades significativas, a Prefeitura devera tomar as

providemcias e encaminhar, quando necessario, a c6pia do relat6rio 80S 6rga05 estaduais

ou federais.

Secao I

DA HIGIENE DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS

Art. 5°, Compete a Prefeitura executar, direta ou indiretamente, 0 servic;:o de limpeza e

coleta de residuos das ruas, prac;:as e logradouros publicos.

Art. 6°. Compete aos moradores e comerciantes manter a limpeza da calc;:ada e sarjeta

fronteiri� a sua residemcia ou estabelecimento.

� 1°. Fica proibido varrer e despejar qualquer tipo de residuos para via publica.

� 2°. E competencia dos moradores, comerciantes e demais geradores, acondicionar os

residuos.

Art. 7°. Fica proibido depredar tubulac;:6es, dificultar ou interromper 0 escoamento das

aguas residuarias pelas sarjetas, valas, canos e tubulac;:6es nas vias publicas.

Art. So. A coleta e 0 transporte dos residuos devem ser efetuados em veiculos adequados

para impedir a queda, durante 0 trajeto, dos residuos nas vias publicas.

Art. gO. Para assegurar a higiene publica, fica proibido:

I - Autorizar, sem as medidas necessarias, a disposic;ao nas vias publicas de quaisquer

materiais que possam dificultar ou impedir 0 trajeto nas mesmas;

11 _ Incinerar ou queimar, mesmo nos pr6prios quintais, qualquer tipo de residuo.

111 - Assorear ou despejar qualquer tipo de residuos nos cursos hidricos;

IV - Afixar, sem a autorizac;:ao da Prefeitura Municipal, cartazes ou anuncios nas

arboriza96es publicas. - �
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar n° 008/2008 - fl. 111

Art. 10. Ê proibido poluir ou contaminar 0 5010, 0 ar e principalmente as aguas destinadas

ao abastecimento humano e a dessedentayao dos animais.

Secao 11

DA HIGIENE DAS HABITACÖES

Art. 11. Todos os proprietarios, inquilinos ou outros ocupantes de im6veis devem

conservar a Jirnpeza das edificayöes, quintais, pâtios e terrenos.

S 1°. Ê proibido manter terrenos com agua estagnada, pântanos, baldios, cobertos de

mato ou que sirvam como dep6sito de lixo abrigando insetos e vetores de doen9as.

9 2°. Os usuârios devem adotar providências para 0 escoamento de suas respectivas

aguas residuarias ou estagnadas.

Art. 12. As chaminês dos estabelecimentos comerciais, residenciais ou industriais devem

ser dimensionadas para que a fumac;a e a fuligem sejam lanc;ados sem causar danos ou

prejufzos à circunvizinhanc;a.

Paragrafo unico: Nas chaminès industriais è obrigat6ria a instalac;ao de filtros de

tratamento de emissöes.

Art. 13. E condicionante de ocupac;ao dos im6veis, quando disponfvel, independente da

finalidade, a instalac;ao prèvia da rede de abastecimento de agua e coleta de esgoto.

Art. 14. 0 6rgao Municipal competente deve realizar vistorias nos locais suspeitos de

insalubridade.

� 1°. Detectada a insalubridade, 0 proprietario ou inquilino devera ser imediatamente

notificado para efetuar os devidos reparos.

� 2°. Sera facultado aos notificados a autorizac;ao de permanência no local, dependendo

das condic;öes ambientais, de saude, higiene, seguranc;a, conservac;ao ou defeitos de

construc;ao.

� 30. A area notificada devera ser interditada, caso nao haja 0 cumprimento das exigências

notificadas, dentro do prazo estipulado, atè que a insalubridade seja eliminada.

Secao 111

DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 15. Os restaurantes, bares, cafês, lanchonetes, hotêis, pensöes, pousadas e demais

locais de hospedagem e vetores de doenc;as.

11 - Utilizar âgua corrente para lavar os utensilios domèsticos e as roupas de cama.

Parâgrafo unico: E proibido lavar em baldes, tonèis, tanques ou vasilhames.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar n° 008/2008 - n. IV

Art. 16. Compete aos proprietarios de estabelecimentas comerciais, industriais e

hoteleiros orientar e manter seus respectivos funcionarios convenientemente trajados.

preferencialmente limpas e uniformizados.

Ari. 17. E obrigat6rio que todos os objetos utilizados nos saloes de beleza, barbearias.

manicuros, pedicuros, calistas e similares sejam esterilizados antes e apas cada

atendimento.

Art. 18. Os centros de saude, hospitais, maternidades, consult6rios e similares, devem

cumprir as disposiţ6es gerais deste C6digo e adotar as normas do Ministerio da Saude,

juntamente corn o C6digo Estadual de Saude.

Art. 19. Os estabulos, as cocheiras e pocilgas localizadas na zona rural do Municipio

devem possuir sarjetas com revestimento impermeavel, para aguas residuais e sarjetas de

contorno, para as aguas pluviais e atender as demais disposiyOes gerais deste C6digo.

Se�âolV

DA HIGIENE DA ALIMENTACAO

Art. 20. O exercicio da fiscalizayăo sera executado pela Prefeitura em conjunto com os

6rgăos sanitarios competentes a produyăo, o comercio e o consumo dos alimentos em

geral.

Paragrafo unico. Săo considerados generos alimenticios todas as substâncias, s61idas ou

Hquidas, destinadas a serem ingeridas pelo homem, exceto medicamentos.

Art. 21. E proibida a produ';:80, exposi9ao ou comercializay80 de generos alimenticios

falsificados, deteriorados ou nocivos a saude.

� 1°. Todos os a1îmentos inadequados para consumo serao apreendidos pela fiscaliza.;:ao

que deverc!l transporta-Ios e inutiliza-los em locais apropriados.

� 20. A apreensăo de produtos alimenticios năo isenta a fabrica ou estabelecimento do

pagamento das multas e demais penalidades advindas da infra,ao.

� 30. Havendo reincid€mcia das infra.;:oes previstas neste artigo, o alvara de funcionamento

da fabrica ou estabelecimento comercial infrator devera ser cassado.

� 40. Os produtos alimenticios industrializados, sujeitos ao registro em 6rgăos publicos que

nao tenham a respectiva comprova,ăo. serăo apreendidos e encaminhados il autoridade

sanitaria competente, mediante lavratura de termo pr6prio.

Art. 22. Os estabelecimentos comerciais de produtos alimenticios, tais como: quitandas,

mercearias, frutarias, sacoloes e comercios similares, devem seguir as disposir;Oes gerais

desteC6digoe: �
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Lei Complemenlar nO 008/2008 - fl. V

I - Possuir dep6sito que evitem a cocc;ao de seus produtos, que devem ser armazenados

em recipientes de 5uperficie impermeavel a prova de insetos, poeiras e demais fontes de

contaminat;:ao;

11 - Dispor 05 produtos 5ubmetidos a venda sobre mesas, estantes ou caixas apropriadas,

limpas e afastadas, no espayo minimo de 1,0m (um) metro das portas externas;

III - Possuir gaiolas para aves ou animais com fundo m6vel, para facilitar a Iimpeza, a ser

efetuada diariamente.

Paragrafo unico. Os dep6sitos de hortali9as, regumes ou frutas nao poderao ser

utilizados para Qutras finalidades.

Art. 23. E expressamente proibido comercializar, expor ou manter em dep6sito:

I - Legumes, hortali�as, frutas ou ovos deteriorados;

" - Aves doentes;

III - Carnes e peixes deteriorados.

Art. 24. A agua destinada a fabricacao de alimentos deve estar isenta de impurezas e ser

submetida regularmente ao exame de analise de qualidade da agua.

Art. 25. t: proibido guardar ou vender substancias que possam avanar ou alterar os

produtos nas fabricas e locais de preparacao, beneficiamento, acondicionamento ou

armazenamento de alimentos.

Art. 26. A produ9ao de generos alimenticios para consumo domestico produzido pelos

agricultores e produtores do municipio deve ter prioridade de comercializa.;:c3o nas feiras

Iivres e no Mercado Municipal de Mercedes.

CAPiTULO"

DA FISCALlZACAo DOS COSTUMES, SEGURANCA E ORDEM PUBLlCA

Secao I

DOS COSTUMES, DA MORALlDADE E DO SOSSEGO PUBLlCO

Art. 27. E expressamente proibido fumar em locais publicos fechados ou onde for

obrigat6rio 0 trfmsito e a permanencia de pessoas, principalmente em:

I - ambulancias, hospitais e centros de saude;

" _ garagens, estacionamentos, postos e dep6sitos de inflamaveis;

III - creches, escotas de ensino fundamental e medio, publicas ou particulares;

IV - corredores, audit6rios, salas de conferencias e conven90es;

V - cinemas, bibliotecas, salas de proje�o e exposi�Oes;

VI - transportes coletivos, taxis. C
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Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

Lei Complementar по 008/2008 - fl, VI

� 10, Оеует ser afixados avisos de proibi9ao ет locais de ampla visibilidade do pubIico.

� 20. Nos locais а que S8 refere о inciso 11 deste aгtigo nos cartazes е avisos deve constar

е 5ег destacada а iпfогmэуао: "material inflamavel".

� 30, Seгao considerados infratores 05 fumantes е 05 estabelecimentos onde осоггегет

iпfгэуоеs.

Ап. 28. � proibido ехрог materiais obscenos ои рогпоgгэfiсоs ет estabelecimentos

comerciais.

Paragrafo unico. Havendo геiпсidепсiа о alvara de funcionamento sera cassado.

Art. 29. А mапutепуэ.о da ordem inteгna nos estabelecimentos comerciais de bebidas

alco61icas е similares е de гesponsabilidade dos pгoprietarios.

Paragrafo unico. 05 pгoprietaгios de estabelecimentos comerciais ou sociais onde

ocorrerem щ:беs de desordem, algazarra е atentado ао pudor, sегэо multados, е,

havendo геiпсidёпсiа о alvara de funcionamento sегэ cassado.

Art. 30. Fica pгoibida еmissэо de ruidos causem iпсбmоdоs па vizinhanc;a ou peгtUГbem о

sossego pubIico.

Se9ao 11

DOS DIVERТlMENTOS PUBLICOS

Art. 31. Sao considerados diveгtimentos pubIicos os eventos realizados em vias pubIicas

ou em locais fechados que abram as por1as рага livre acesso da рорulауэо.

� 10. As sоliсitаубеs рага геаlizауэо de diveгtimentos pubIicos devem ser encaminhadas

oficialmente.

� 20, А realiza9ao dos eventos dependera da analise da Prefeitura que emitira а licen9a

previa рага геаlizауэо de diver1imentos pubIicos.

� 30. Os responsaveis pelo evento devem comunicar previamente о Согро de Bombeiгos е

а Secretaria Municipal responsavel pela эгеа da Seguгanc;a PubIica.

Ап. 32. Competem as casas de divers6es pubIicas atenderem ао C6digo de Obras, as

diretrizes е normas vigentes, е:

I - manter limpas а entrada е о local do espetaculo;

11 - ter instala90es sanitarias masculinas е femininas iпdерепdепtеs;

111 _ possuir sistema de vепtilас;эо adequado, ет peгfeito funcionamento que devera ser

submetido а manutenyao peri6dica;

IV _ manter livres as poгtas. os coгredores de acesso е as saidas de emergencia;

�==
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar nO 008/2008 - n. VII

V - identificar e sinalizar as portas de saida de forma legivel a distancia e luminosa ao

apagar as luzes.

Secāo III

OO TRANSITO PUBLlCO

Art. 33. O trānsito e livre e deve ser regulamentado por Decreto Municipal, para manter a

ordem, a seguran� e o bem eslar da popura�o.

Art. 34. E proibido dificultar de qualquer forma ou impedir o transito livre de pedestres ou

veiculos nas ruas, estradas e caminhos publicos.

� 1°. Exceto para realizar obras publicas ou atender as exigemcias policiais.

� 2°, � facultada a emissāo de autoriza9āo temporaria para estacionamento de veiculos ou

dep6sito de entulhos de eonstrucāo nas ealcadas e vias publieas. quando estritamente

necessario, por tempo determinado com a adOfyāo de medidas mitigadoras dos prejuizos

ao transito.

Se�āoIV

DAS OBSTRUCōES OAS VIAS E LOGRAOOUROS PUBLlCOS

Art. 35. A montagem provis6ria de barracas, palanques ou coretos nas vias publicas para

comicios e festividades dependera da autorizaryāo previa da Prefeitura Municipal de

Mereedes.

I - O loeal analisado nao deve impedir o transito de veieulos;

II - E: proibido danificar o calryamento, a pavimentaryāo ou o sistema de drenagem,

cabendo ao responsavel peIa solicitaryāo a repara�o de eventuais danos.

III - O prazo maximo de desmontagem e de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s o

encerramento do evento.

Paragrafo unico. Ao termino do referido prazo, a Prefeitura removera a estrutura

provis6ria e encaminhara a multa e os custos ao responsavel.

Art. 36. E: proibido depositar entulhos e materiais de construryāo nas calryadas fronteiriryas

as construryōes e demoliryōes.

Paragrafo unico. E permitido apenas o alinhamento do tapume.

Art. 37. E expressamente proibida a utiliza,āo das cal,adas e vias publicas para

realizaryāo de consertos de veiculos, bicicletas, borracharia e demais serviryos efetuados

por oficinas e prestadores de serviryos similares.

c _
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Lei Complementar n° 008/2008 - ti. VIII

Art. 38. Sera permitida a instalal'ào de lanches e bancas de revistas nas vias pùblìcas

desde que tenham localizac;ào e dimensoes aprovadas pela Prefeitura de Mercedes,

apresentem bom aspecto e facilidade na remoc;ao.

Art. 39. Eo proibida a ocupal'ào da call'ada por estabelecimentos comerciais e prestadores

de servil'os.

Paragrafo unico. A disposic;ao de mesas na calc;ada de bares, restaurantes e lanchonetes

dependera de licenl'a especial.

Art. 40. A instalac;ao de suportes para anuncios, Iixeiras, coberturas e bancas de vias

publicas dependera da emissào de Iicenc;a previa da Prefeitura de Mercedes.

Se�ao V

DaS MUROS E CERCAS

Art. 41. Sera permitida a construc;ao de muros e cercas, comuns e divis6rias, entre

propriedades urbanas cu rurais, desde que os proprietarios dividam os custos de

construc;:ao e conservac;:ao de comum acordo, na forma do C6digo de Civil e observado o

C6digo de Obras.

Art. 42. Os terrenos e propriedades situados nas zonas urbanas devem ser fechados com

muros de madeira, alvenaria ou materiais similares.

Paragrafo unico. E proibido utilizar materia is pontiagudos em muros com altura inferior a

1,5m(um virgula cinco metros).

Art. 43. Os terrenos situados nas zonas rurais devem ser fechados com cercas de arame

farpado, liso ou cercas vivas de espècies vegetais paisagisticas.

Paragrafo unico. E responsabilidade dos propriettuios a construr;ao e manutenyao de

cercas especiais para criadouro de animais.

Art. 44. Fica proibido:

I - Danificar muros, cercas e calr;adas existentes;

II - Elelrificar cercas.

Paragrafo unico. Sera de responsabilidade do infrator a reparar;ao dos prejuizos e danos

causados a calr;adas, cercas ou muros, cabendo-Ihe multa.

Se�ao VI

DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Art. 45. O deslocamento ou mudanr;a de estradas municipais inseridas nos limites das

propriedades rurais deve ser solicitada à Prefeitura Municipal pelo respectivo proprietario

da area.

Rua Or. Oswaldo Cruz. 555 - Fone/Fax (45) 3256.8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes _ PR.
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Parágrafo unico. O atendimento dependerá da análise tecnica e a Prefeitura poderá

determinar que o interessado pague os custos totais GU parciais da obra.

Art. 46. Fica proibido:

I - Direcionar o escoamento de águas residuárias GU pluviais para o leito das estradas;

II - Destruir pontes, valas de protel;ào e drenagens das estradas;

III - Construir cisternas, valas, buracos GU escavavOes nas estradas, caminhos e na parte

intema de áreas construfdas na faixa de très metros;

IV - Fechar, mudar ou dificultar o acesso às vias publicas, estradas e caminhos sem

licenC;:8 prèvia da Prefeitura;

V - Danificar ou arrancar a sinalizac;:ao.

Se9ao VII

DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS DOMÈSTICOS

Art. 47. E proibido criar qualquer animal que eoloque em riseo a vizinhan�a.

Art.48. � proibida a permaneneia de animais sem eoleira ou desaeompanhados nas vias

pùblicas.

Art. 49. � proibido maltratar ou pratiear atos de erueldade eontra os animais.

CAPiTULO III

DA PROTEC;ÀO E CONSERVAC;ÀO DO MEIO AMBIENTE

Art. 50. A Prefeitura de Mereedes utilizará as legisla�òes ambientais estaduais e federais

para fisealizar, enquadrar e apliear as penalidades referentes aos erimes ambientais.

Parágrafo Unico. Será considerada polui�ao qualquer altera�ao das propriedades fisicas,

quimicas e biológicas do solo, água, ar que possa afetar à saude, à seguran�a e ao bem

estar da popula�ao ou que possa eomprometer o equilibrio e as intera�6es ecossistemicas

incluindo a fauna e f1ora.

Art. 51. A implanta9ao de empreendimentos potencialmente poluidores dependerá da

autoriza9ao prèvia da Prefeitura de Mercedes e dos demais órgaos ambientais, quando

couber.

Parágrafo unico. A Prefeitura deverá solicitar o pareeer do órgao estadual de meio

ambiente.

Art. 52. Fica proibido:

1- despejar residuos e efluentes nos eursos na água, ar e solo sem atender as resolu�6es

e portarias pertinentes;

II - alterar ou impedir o eurso dos rios;
------�-==--
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Municipio de Mercedes
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Lei Сотрlетепtзг п. 008/2008 - fl, Х

111 - aterгar, ocupar ou despejar residuos nos fundos de vale;

IV - plantar е conseгvar vеgеtа<;беs посivаs а saude au que abгiguem insetos е vetores

de doenyas;

V - гealizar queimadas;

VI - iпstаlаг incineгadores;

VII- fazer Ьаггаgепs sem previa liсеП9Э da Pгefeituгa;

VIII - colocaг а poda das aгvores nas ruas е realizar а mesma sem аutorizэС(эо ргеуја da

Pгefeitura.

Art. 53. А biodiversidade florestal municipal sао bens de interesse comum, сот еХС89ЭО

dos direitos de propriedade delegados реlа legislayao vigente.

Paragrafo ипјсо. Зао consideradas aгeas de ргеsеГVЭ/у8О permanente as vеgеtЭ90еs

situadas nas margens dos rios, la905 ou qualquer cuгso d'agua, ет faixa marginal,

prescгitas по C6digo Florestal BгasiJeiro е demais lеgislа9беs peгtinentes.

Art, 54. Е facultada а declarayao, рог ato do Poder РсЫјсо, de areas de preservayao,

desde que destinadas а:

1- formar faixas de ргоtе9ЭО aos cursos d'agua;

11 - prevenir а erosao;

111 - proteger sitios paisagfsticos, de valor cientifico ou hist6rico;

IV - assegucac сопdiубеs de Ьет estar рсЫјсо;

V - impedir а dеgгаdа9ЭО decorrente da осuрщ;эо irregular dos fundos de vales.

Art. 55. О Municipio podera сгјаг:

1 - Unidades de Conservayao - UC's, сот а finalidade de resguardar atributos

excepcionais da natuгeza, conciliando а ргоtе9ЭО da flora е da fauna сот as belezas

natuгais, podendo utilizar рага fins educacionais е cientificos, conforme о disposto реЈо

Sistema Nacional de Unidades de Conservayao (SNUC) estabelecido реlа Lei Federal п•.

9.985100;

11 - Jardins, parques е hoгtos municipais рага fins sociais, tecnicos е pedag6gicos.

Paragrafo (Јпјсо. А ехрlогауэо de recuгsos natuгais dependera do рlапо de тапејо nas

Unidades de Conservayao Municipais.

Art, 56. О desflorestamento dependera da lјсепуа previa da Prefeitura, obedecendo as

геstгiубеs do C6digo Florestal Brasileiro е demais lеgislаубеs per1inentes.

с
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Art. 57. E proibido instalar atividades ou equipamentos emissores de fuma9as, aeross6is,

odores ou ruidos inc6modos. que possam comprometer o bem astar, il saude publica e a

salubridade da populal'ao.

TiTULO III

DOS ATOS NORMATIVOS

CAPiTULO I

DO FUNCIONAMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E INOUSTRIA

Secao I

DO ALVARA DE LOCALlZACAO E FUNCIONAMENTO

Art. 58. A emissao de Alvara instala�o de estabelecimentas comerciais, prestadores de

servica ou industriais no Munieipio de Mercedes, dependera da licenca previa emitida pala

Prefeitura mediante o pagamento das devidas taxas e tributos.

Paragrafo unico. E obrigat6ria observancia da Legislacao Ambiental e a Lei de Usa e

Ocupacao do Solo Urbano para concessao do Alvara de Localizal'ao e Funcionamento.

Art.59. Os estabelecimentos devem possuir o Alvara de Localizacao e Funcionamento

afixados em tugar visivel, e sempre que solicitado dave ser apresentado il autoridade

competente.

Art. 60. A mUdan�a de localiza�c3o e funcionamento do estabelecimento implica em nova

solicita�c3o a Prefeitura que deve analisar as novas condi90es de aloca�ao.

Art. 61. Sera cassado o Alvara de Localizayc3o e Funcionamento de estabelecimentos que:

I - executem atividades distintas das atividades requeridas;

II - naD adotem ou apresentem medidas de proteyc3o, higiene e seguran9a publica

inadequadas;

� 1°. Sera fechado imediatamente o estabelecimento que tiver o Alvara cassado.

� 2°. Todo o estabelecimento que exercer atividades sem autorizayc3o podera ser fechado.

� 30. t facultado o requerimento da cassa9ao de Alvara por solicitayao da autoridade

competente com a devida fundamentayao e comprovayao de motivos.

SeCao II

DO COMERCIO AMBULANTE

Art. 62. t considerado comercio ambulante a atividade temporaria de venda a varejo de

mercadorias, realizada par profissional aut6nomo, sem vinculayc30 com terceiros ou

pessoas juridicas, nas vias publicas ou em locais previamente determinados pela

Prefeitura.
--
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� 1°. E expressamente proibìdo 0 exercicio da comércio ambulante fora dos locais

determinados pela Prefeitura.

� 2°, Dependendo do desenvolvimento da cidade, a Prefeitura poderá alterar a fixa9ào do

local de comércio ambulante.

Art. 63. Será emitida peta Prefeitura a autoriza�ao para 0 exercícío da comércio

ambulanle, mediante requerimento da interessado.

Parágrafo único. A autoriz3\:8o é de caráter pessoal e intransferível, servindo

exclusivamente para 0 fim nela indicado e somente será expedida a favor de pessoas que

demonstrem a necessidade de seu exercício.

Art. 64. Na autoriza9ào devem constar as seguintes infonma96es:

I - Número de inscri9ào;

11 - Local e horário para funcionamento das atividades;

111 - Nome e endere9D residencial da responsável;

IV - Indica9ào dara do objeto da autoriza9ào.

Art. 65. As autorizac;:óes devem ser renovadas anualmente, mediante a solicita�ao do

interessado.

Parágrafo único. 0 vendedor ambulante sem autoriza�ao para 0 comércio ou que

portador de autoriza�ao com prazo expirado, ficará sujeito à apreensao da mercadoria

encontrada em seu poder.

Art. 66. Todos os produtos perecíveis devem ser armazenados e mantidos em balCOes

frigoríficos.

Art. 67. � proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa e de cassacao da

autorizacào:

I - expor produtos colocando diretamente no solo;

11 - deixar de atender as prescri96es de higiene para a atividade exercida;

111 - vender produtos contrabandeados ou de procedéncia duvidosa;

IV - estacionar nas vias públicas fora dos locais previamente autorizados;

V - transitar pelas cal�adas com carrinhos, cestos ou outros volumes grandes;

VI - impedir ou dificultar 0 tránsito nas vias públicas.

Art. 68. A Prefeitura deve inspecionar, ana1isar e aprovar as barracas, carrinhos,

quiosques, fraillers e outros veiculos a serem utilizados no comércio ambulante.

Art. 69. Os vendedores ambulantes de géneros alimentícios devem:

1- ler carrinhos apropriados, aprovados pela Prefeitura; ---_-�
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1/ - Exper produtos conservados em recipientes apropriados, protegidos de insetos e

contamina9äo;

III - Oferecer produtos conservados em baas condiýôes de consuma que naD estejam

deteriorados, contaminados, sob pena de multa e de apreensao das referidas

mercadorias;

IV - Disponibilizar recipientes apropriados para despejo de residuos;

V - Usar vestuários limpos e adequados.

Parágrafo único. Todos os produtos apreendidos devem ser transportados e inutilizados

ern locais apropriados.

Se�äo III

DAS FEIRAS L1VRES

Art. 70. As vendas no varejo de géneros alimentieias e artigos de primeira necessidade

nas feiras livres devem ter pre90s acessíveis eserem destinadas a evitar a instala�o de

comerciantes intermediários.

Parágrafo único. As feiras livres seräo organizadas, orientadas e fiscalizadas pela

Prefeitura.

Art. 71. Säo obriga9äes comuns para exercer atividades nas feiras livres:

1- Manter a higiene, colaborar para a limpeza da feira e das imediac;ôes;

II - Utilizar balan9'ls aferidas;

III - Comercializar apenas alimentos ern perfeitas condi9ôes para consuma;

IV - Ocupar olacal determinado para seu comércio;

V - Curnprir o horária de funcionamento da feira livre.

Se�äo IV

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 72. A execuc;äo das atividades nos estabelecirnentos comerciais e prestadores de

servic;os devem seguir os preceitos legais que regulam o contrata de durac;äo e as

condi9ôes de trabalho.

Art. 73. O horária de funcionamento dos estabelecimentos comerciais poderá ser

prorrogado mediante solicita9äo das classes interessadas e autoriza�äo da Prefeitura por

meio de Oecreto Municipal.

Art. 74. Estäo dispensados desta fonnalidade os estabelecimentos farmacéuticos e as

drogarias que poderäo atender ao público a qualquer hora.
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CAPiTULO II

DO EXERCiclO DE ATIVIDADES E USOS ESPECIAIS

Secao I

DA EXPLORA<;:Ao DE MATERIAlS DE use DIRETO NA CONSTRU<;:Ao CIVIL

Art. 75. A extra9210 de materiais de uso direto na constru9ao civil dependera da concessao

da Porta ria de Lavra emitida pelo Departamenlo Nacional de Producao Mineral - DNPM e

do Alvara de Localizayao e Funcionamento emitido pela Prefeitura, precedida da

manifesta�o dos 6r9a05 publicos Estaduais e Federais competentes.

Art 76. A emissao do Alvara de Localizacao e Funcionamento dependera das

informayoes dispostas no requerimento assinado por profissional habilitado, com as

seguintes informa90es:

1- itinerario e localiza9c3o da jazida;

Il - concessao de Lavra emitida pela DNPM juntamente bern como das licen9as ambientais

Estaduais e Federais abrigat6rias;

III - planta com indica9ao do relevo por meio de curvas de nivel, contendo a delimitayao

exata da area aser explorada, indicando a localizayao das instalar;oes, construr;oes, vias

e rios situados em toda a faixa num raio de 100 metros em tomo da area aser explorada;

IV - nome e residencia do proprietario do terreno;

V - prova de propriedade do terreno;

VI - autorizar;ao de explorar;ao, concedida pelo proprietario em cart6rio;

VII - nome e residemcia do explorador;

VIII - declaraC80 do processo de eX1racao,

Art. 77. A Prefeitura podera estabelecer no Alvara as restriy6es que julgar necessarias.

Art. 78. A prorrogar;ao da autorizayao de explorayao podera ocorrer mediante nova

solicitar;ao.

Secao II

DOS INFLAMAvEIS E EXPLOSIVOS

Art. 83. Os fogos de artificios, bombas, roj6es esimilares poderao ser comercializados

mediante a autoriza,ao previa e O atendimento dos requisitos e normas de seguran,a.

Art. 84. Os depositos de explosivos e inflamaveis devem ser construidos em locais

previamente determinados pela Prefeitura.

Art. 85. Os produtos t6xicos senic utilizados e manuseados conforme re9ulamenta�0

Federal e Estadual pertinente. --=--------�
�--
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Secao III

DA PROPAGANDA EM GERAL

Art. 86. A veiculal;ao dos meios de pUblicidades nas vias e nos lugares de acesso comum

dependera da licenca da Prefeitura emitida mediante solicitacao e pagamento das taxas.

� 1°. 05 anuncios par1iculares com visibilidade em lugares publicos est30 inclusos nesta

obrigatoriedade;

� 2°. As placas de obras com indicac;:ao do responsavel tecnico pela execu�o do projeto

estao isentas de tributos.

Art. 87. Anuncios ou cartazes nao poder30 ser afixados quando:

1- Favorec;am ou induzam acidentes de transito;

" - A mensagem seja agressiva a maral e 80S bons costumes da populayao;

III - Prejudiquem 05 aspectos paisagisticos da cidade, monumentos hist6ricos, tipicos e

tradicionais.

Art. 88. 05 anuncios e letreiros dever30 ser renovados e conservados em boas condityoes

para garantir o bom aspecto e a seguran'YC!.

Art. 89. A propaganda sonora em lugares p0blicos por meio de amplificadores de som,

alto falante e propagandistas devera ser licenciada pela Prefeitura previamente mediante

solicitacao e pagamento de taxas.

Art. 90. Fica proibido afixar cartazes, faixas de pano ou inscrityao de anuncios quando:

I - impecam o tratego nas calcadas, meio-fios e areas de circulatyao publicas;

II - prejudiquem a iluminacao p0blica;

III - pintados ou dispostos diretamente sobre os monumentos, postes, arboriza96es e vias

p0blicas;

IV - cobrirem edificios publicos municipais, igrejas, templos e casas de orayao.

SecaolV

005 CEMITERIOS

Art. 91. Compete ao Municfpio fundar, fiscalizar e administrar os cemiterios.

� 1°. Os cemiterios sao locais de silencio, devem ser murados, conservados limpos, com

vias arruadas, arborizadas e ajardinadas, de acordo com as plantas aprovadas.

� 20. Os cemiterios do Municfpio serao livres a todas as religiOes e a pratica dos

respectivos ritos, desde que nao atentem contra a moral e as leis vigentes;

� 3°. Os sepultamentos devem ser realizados sem indagatyao de crentya religiosa,

principios filos6ficos ou ideologia politica do falecido. -----�--
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Art. 92. O sepultamento deve ser realizado. no minimo, ate 12 (doze) horas ap6s o

falecimento, exceto quando:

I - a causa morte for doen� contagiosa ou epidemica;

11 - o cadaver estiver em estado de putrefa�o.

� 1°. Nenhum cadaver podera permanecer insepulto, nos cemiterios, por mais de 24 (vinle

e quatro) horas, contados do momento em que verificar o 6bito, exceto quando houver

ordem policial expressa ou Iiberal'ao da saude publica.

� 2°. E proibido realizar sepultamento sem a certidao de 6bito fornecida pelo oficial do

Registro Civil do local de falecimento.

� 3°. Na impossibilidade da obtenl'ao de Certidao de 6bito, o sepultamento podera ser

feito mediante autorizac;ao policial, medica ou jurfdica, condicionado a apresentac;ao da

certidao de 6bita posteriormente 80 6r9ao publico competente.

Art. 93. Nos cemiterlo e proibido:

a) Daniflcar jazigos e instalal'0es;

b) Efetuar atos publicos que nao sejam de culto religioso ou clvi;;

c) Arrancar plantas ou colher fiores;

d) Afixar cartazes ou fazer anuncios nos muros e port6es;

e) Praticar comercio.

Art. 94. Sera permitida realizar sepultamentos coletivos no mesma jazigo de pessoas da

mesma familia que venham a falecer simultaneamente.

Art. 95. A administra�o dos cemiterios deve controlar:

a) Exumal'Qes;

b) Sepultamento de ossos, corpos ou partes;

c) O registro das indicac;:Oes dos jazigos com nome, qualificayao, enderec;:o do

titular, alterac;:Oes e transferencias ocorridas.

Paragrafo Unico. Os registros devem conter as seguintes informac;:Oes: dia, hora, mes e

ano do sepultamento; nome, filiac;:ao, idade. sexo do falecido, juntamente com a c6pia da

certidao de 6bito.

Art. 96. Os cemiterios devem utilizar livros ou fichas, ordenados de forma resumida para

transcric;:ao das anotac;:oes lanc;:adas nos registros de sepultamento, exumac;:ao e ossarios,

indicando o numero do livro, folha e o numero da ficha onde se encontram os hist6ricos

integrais dessas ocorrencias.

---=:::----....
>
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Parágrafo Único. Os Iivros devem ser escriturados por ordem de números dos jazigos e

por ordem alfabética dos nomes.

Art. 97. É obrigatório que os cemitérios elaborem o seu regulamento interno, de acorde

com a Legisla¡;:ao Ambiental e as normas Estaduais e Federais pertinentes.

Se�ao V

DO FUNCIONAMENTO DOS lOCAlS DE CULTO

Art. 98. As igrejas, tendas, templos e casas de culto de manitesta9áo religiosa, devem ser

respeitados e conservados limpos, iluminados e arejados, sendo proibido pichar as

paredes, muros OU fixar cartazes.

CAPiTULO 11I

DA NOMENCLATURA DAS VIAS PÚBLICAS E DA NUMERA<;Ao

Se�ao I

DA NOMENCLATURA DAS VIAS PÚBLICAS

Art. 99. A nomenclatura das vias públicas municipais deve ser aprovada na Cámara

Municipal de Mercedes.

Parágrafo único. A Camara Municipal podera alterar ou modificar as denomina9óes das

vias públicas sempre que julgar necessário.

Art. 100. A denominac;:ao das vias públicas deve obedecer aos seguintes critérios:

I - homenagear somente pessoas falecidas:

11 - ter objetividade, clareza e precisao no nome proposto;

111 - nao haver nenhuma via pública com o nome idéntico.

TiTULO IV

DOS AUTOS ADIMINISTRATIVOS

CAPíTULO I

DAS NOTIFICACOES, INFRACOES E SANCOES

Art. 101. Constitui intra9M toda a�ao ou omissao contraria as disposi90es deste código,

leis ou decretos estabelecidos pelo Governo Municipal de Mercedes.

Art. 102. Será considerado intratar todo aquele que cometer, mandar, induzir ou auxiliar

alguém a praticar infrac;:ao ou todo aqueles encarregado de executar as leis que

detectarem irregularidade e deixarem de autuar.

Art. 103. Estao ¡sentos das san90es definidas neste Código os cidadaos que sejam:

I - incapazes na forma da Lei; ----------.. ___
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11 - coagidos a cometerem a infra.y8o.

Art. 104. Sempre que a infrac;:ao for praticada por qualquer dos agentes a que 58 refere o

artigo anterior, a san9ao recaira sobre:

I - O curador au pessoa cuja guarda estiver o incapaz;

11 - Os pais, tutores au pessoa 50b cuja guarda estiver o menor;

III - Aquele que der causa a conlraven9Bo lor9ada.

Art. 105. Dara motivo a lavratura dos autos administrativQs correspondentes qualquer

viola98o das normas deste C6digo encaminhada ao 6r9ao municipal competente

devidamente acompanhada de provas e testemunhas.

Paragrafo unico. A autoridade competente, ao receber tai comunlcayc3o, deve ordenar

imediatamente as medidas cabiveis.

Se9ao I

OA NOTIFICA<;:Ao PRELIMINAR

Art. 106. O infrator que cometer pela primeira vez uma ac;ao ou emissao contraria as

disposic;oes deste C6digo deve receber advertencia sob a forma de notificac;ao preliminar,

obrigando-o a interromper e a reparar os danos.

Paragrafo unico. Quando os danos forem Irreversiveis ou houver desacato ou

desobediencia a autoridade do Poder Municipal, nao cabera notificaC;8o preliminar,

devendo proceder-se a lavratura de Auto de Infrac;ao.

Art. 107. Havendo reincidencia ou continuidade da ayao infringente, sera lavrado um auto

de infrac;ao e aplicadas multas e demais penas previstas em Lei.

Art. 108. A notificac;ao preliminar sera emitida pela autoridade competente, devendo

conter as seguintes informac;oes:

I - dia, mes, ano, hora e lugar onde foi constatada a infrac;ao;

11 - nome, sobrenome, profissao e residencia do infrator;

III - natureza da infrac;ao;

IV - prazo para regularizar, corrigir, reparar ou suspender a ac;ao infringente;

V - identificaC;8o das testemunhas, quando o infrator se recusar a assinar o conhecimento

da notificac;ao ou na sua ausencia e impedimento.

"---�
---= �
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Secäo II

DOS AUrOS DE INFRA<;:ÄO

Art. 109. O auta de infra�o e o instrumento por meia do qual a autoridade Municipal irå

apurar a violayåa do disposto neste e nos demais C6digos, Leis, Decretas e

Regulamenlos do Municipio.

Art. 110. Os autas de infral;äa devem conter obrigatoriamente:

I - O dia, mes, ano, hora e lugar em que foi lavrada;

II - Onome, profissåo, idade, estado civil e residencia do infrator;

III - A disposiCåo infringida;

IV - O nome de quem o lavrou, o relato clara e objetivo da infrayäo, os detalhes possarn

servir de atenuantes e agravantes å ayäo a indicayåo da penalidade, quando jå previsto

em Lei sanyåo especifica ao casa;

V - A assinalura de quem o lavrou. do infrator e de duas leslemunhas.

Art. 111. O infrator que recusar-se a assinar o aula, terå recusa averbada no mesma, pela

autoridade que o lav rar.

Secåo III

DOS AUrOS DE APREENSÄO

Art. 112. Os materiais apreendidos seråo recolhidos e transportados para o dep6sito da

Prefeitura. Havenda impossibilidade poderåo ser depositados em locais terceirizados,

desde que observadas os requisitos lega is.

Art. 113. I:: obrigatorio que os autos de apreensao informem:

I - O dia, mes, ano, hora e lugar em que o bern foi apreendido;

II - O name, profissao, idade, estado civil e residencia do infrator;

III - O name de quem o lavrau, com relato clara e objetivo das condi9öes em que se

encontra o bern apreendido;

IV - A nalureza da infracåo e o motivo da apreensåo;

V - A assinalura de quem o lavrou, do infrator e de duas leslemunhas.

Art. 114. O material apreendido sera devolvido ap6s o pagamento das multas que liverem

sido aplicadas e apos a indenizaväo il Prefeitura dos custos apreensao. transporte e

dep6sito.

Parågrafo unico. Os materiais nåo reclamados e retirados no prazo måximo de 30 (trinta)

dias ap6s a apreensao seräo leiloados pela Prefeitura em pra9a publica, pelo valor das

multas e despesas, caso nåo exista defesa ou recurso pendente de: julgamen o.
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Se�ao IV

DAS MULTAS

Art. 115. A apJica9âo da pena será obrigatoriamente ativa e financeira, cobrada por ac;oes

corretivas e pagamento de multa.

Art. 116. O pagamento da multa nao isenta o infrator de reparar os danos causados ou de

cumprir outras penalidades previstas.

9 1'. Os valores das multas podem variar de 10 (dez) a 1000(mil) vezes no valor de

referência do Municipio.

92'. Para imposil'ao da multa será considerado:

I - os antecedentes do infrater em relac;ao às disposic;oes deste Código;

II - a gravidade da infra9ao ou o maior valor;

III - as circunstancias atenuantes ou agravantes.

Art. 117. Ao término do prazo, caso o infrater nao tenha cumprido a penalidade financeira,

será esta inscrita em Dívida Ativa sujeita a execUl;:ao judicial e imposta na forma regular.

9 1°. A înscrîc;:ào em dívida ativa, nos casos de defesa, somente ocorrerá após o

julgamento desta e a comunicac;:ao da decisao ao infrator.

9 2°. O infrator que estiver com débîto de multa será impedido de receber financiamentos

ou crédîtos, par1îcîpar de concorrêncîa pública, celebrar contratos, convênios ou

transacionar a qualquer título com o Município.

Art. 118. As multas serao împostas em grau minimo, médîo ou máxîmo, considerando-se

as circunstâncîas atenuantes ou agravantes, conforme o caso:

1- Grau Minimo: entre 10 (dez) e 100 (cem) vezes o valor de referência do Municipio.

" - Grau Médio: entre 101 (cento e um) e 500 (quinhentas) vezes o valor de referéncia do

Municipio.

I - Grau Máximo: entre 501 (quinhentas e uma) e 1.000 (mil vezes) o valor de referência

do Município

Art. 119. Nas reîncidências as multas serao contadas em dobro.

Se�ao V

DO PROCESSO DE EXECUCAo

Art. 120. O infrator terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias para apresentar defesa, na

forma de requerimento dirîgido ao Prefeito.

�-�
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Art. 121. A defesa, apresentada no prazo previsto, sera julgada improcedente ou nao,

cabendo respectivamente, a aplica9âo da multa ao infrator, que devera 5er notificado no

prazo maximo de 20 (vinte) dias ou o arquivamento.

TiTULOV

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 122. Esta lei ou parte dela podera ser regulamentada por Decreto Municipa!.

Art. 123. Esta lei entra em vigor ap6s decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua

publica9ao oficia!.

Art. 124. Fica revogada a Lei nO 120/95 de 11107/1995 e as demais disposi9ôes em

contrârio.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Parana, em 23 de outubro de

2008.

Vilson Schwantes

PREFEITO
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