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"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO
EM GERAL E DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO AMBULANTE OU EVENTUAL
NO MUNICÍPIO DE ARAMINA/SP, E DA" OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
MARIA MADALENA DA SILVA, Prefeita do Município
de Aramina, Estado de São Paulo, fazendo uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o disposto no
artigo 68 da L.O.M., de 05/05/1990;

FAÇO SABER, que a Camara Municipal aprovou e eu
promulgo e sanciono a seguinte Lei:
TITULO I
DA LOCALIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E SIMILARES
Capitulo I
DA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 1 0 . Nenhum estabelecimento comercial, prestador de serviços ou similar,
poderá instalar-se no município, mesmo transitoriamente, nem iniciar suas
atividades, sem prévia licença de localização e de funcionamento outorgada pela
Prefeitura e sem que seus responsáveis tenham efetuado o pagamento da taxa
devida.
§ 10. Considera-se similar todo estabelecimento sujeito a tributação não
especificamente classificado como comercial, industrial ou prestador de serviço.
§ 2°. A eventual isenção de tributos municipais não implica na dispensa do alvará
de localização e funcionamento.
§ 3°. As atividades cujo exercício dependam de autorização de competência
exclusiva da União ou do Estado, não estão isentas de licença de localização, para
que possam observar as prescrições de zoneamento estabelecidas pela Lei do
Plano Diretor deste município.
Art. 2°. A licença de localização e de funcionamento de estabelecimento comercial,
prestador de serviço ou similar deverá ser solicitada pelo interessado ao órgão
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competente da Prefeitura antes da localização pretendida ou cada vez que se
deseje realizar mudança do ramo de atividade.
§ 10. Do requerimento do interessado ou de seu representante legal deverão
constar obrigatoriamente:
I. nome, razão social ou denominação sob cuja responsabilidade funcionará o
estabelecimento ou sera desenvolvida a atividade comercial, prestadora de
serviço ou similar;
II. localização do estabelecimento, seja na area urbana e de expansão urbana ou
seja na area rural, compreendendo numeração de edifício, pavimento, sala ou
outro tipo de dependência ou sede, conforme o caso, ou de propriedade rural a
ele sujeito;
III. espécies principais e acessórias da atividade, com todas as discriminações,
mencionando-se no caso de indústria, as matérias a serem utilizadas e os produtos
a serem utilizados;
IV. area total do imóvel ou parte deste, ocupada pelo estabelecimento e suas
dependências;
V.número de operários e empregados;
VI.relação, especificação e localização de máquinas, motores, caldeiras, prensas
ou compressores, quando for o caso;
VII.número de fornos, fornalhas e chaminés, se for o caso;
VIII, aparelhos purificadores de fumaça e aparelhos contra a poluição do ar, se for
o caso;
IX.instalação de abastecimento de agua e de esgotos sanitários, especificando se
estão ligados as redes públicas de agua e de esgoto;
X.instalações elétricas e de iluminação;
XI.instalações de aparelhos para extinção de incêndios;
XII.outros dados considerados necessários pelo Poder Executivo Municipal.
§ 2°. 0 impresso devera trazer a assinatura do interessado.
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Art. 3 0. A concessão do alvará de localização e funcionamento de estabelecimento

comercial, prestador de serviço ou similar, dependerá do preenchimento dos
seguintes requisitos:
I.atender as prescrições de &go competente da Prefeitura;
II.satisfazer as exigências legais de habitação e as condições de funcionamento.
§ 10. A verificação, pelo 6rgão competente da Prefeitura, do preenchimento dos
requisitos fixados neste artigo, deverá ser realizada através da necessária vistoria
do estabelecimento comercial, prestador de serviço ou similar, antes da concessão
da licença de localização e funcionamento.
§ 2°. 0 fato de já ter funcionado, no mesmo local, estabelecimento igual ou
semelhante, não cria direito para abertura de novo estabelecimento.
§ 3°. Nas lojas ou nos compartimentos de permanência prolongada, para uso
comercial, serão permitidas alfaiatarias, relojoarias, ourivesarias, lapidações e
similares, respeitadas as exigências desta lei, relativas a ruídos e trepidações.
§ 4°.o estabelecimento que tiver máquinas, fornalhas, fornos e outros dispositivos
onde se produza ou concentre calor, deverá dispor de locais apropriados para
depósito de combustíveis e manipulações de materiais inflamáveis quando
necessários.
§5°. Fica permitida a venda de bebidas e gêneros alimentícios legalmente
permitidos para consumo no local ou proximidades do estabelecimento
comercial.
§6°. Em qualquer dia e hora, sera permitido o funcionamento de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, observadas as disposições da legislação
trabalhista quanto ao horário de trabalho e ao descanso dos empregados.
§7. Em casos excepcionais e justificados, o Poder Executivo Municipal poderá,
através de decreto, delimitar o horário de funcionamento do comércio local.
Art. 40 . A licença de localização e instalação inicial e concedida pelo Oro()

competente da Prefeitura, expedindo-se o correspondente alvará de
funcionamento.
§ 1°. 0 alvará conterá as seguintes características essenciais do estabelecimento:
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I.localização;
II.nome, firma ou razão social sob cuja responsabilidade funcionará;
III.ramos, artigos ou atividades licenciadas, conforme o caso.
9 2°. A licença valerá apenas para o exercício em que for concedida.
9 3°. A licença de caráter precário valerá pelo prazo nela estipulado.
9 4°. No caso de alterações das características essenciais do estabelecimento, o
interessado deverá requerer novo alvará.
9 5°. No caso de alteração dos termos do alvará existente, por iniciativa do órgão
competente da Prefeitura, esta deverá expedir novo alvará no prazo de 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da referida alteração.
9 6". 0 alvará deverá ser conservado, permanentemente, em lugar visível ao
público e a fiscalização.
Capitulo II
DA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 5°. Anualmente, a licença de funcionamento deverá ser renovada e fornecida
pelo árgão competente da Prefeitura ao interessado independentemente de novo
requerimento.
9 1'. Quando se tratar de estabelecimento de caráter permanente, sell necessário
novo requerimento se o alvará de localização e de funcionamento tiver sido
cassado ou se as características constantes do alvará não mais corresponderem as
do estabelecimento licenciado.
9 2°. Antes da renovação anual da licença de funcionamento, o órgão competente
da Prefeitura deverá realizar a necessária inspeção do estabelecimento ou de suas
instalações, para verificar as condições de segurança.
9 3". Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem estar de posse
da licença a que se refere o caput.
9 4'. 0 não cumprimento do disposto no parágrafo anterior poderá acarretar a
interdição do estabelecimento, mediante autorização do torgao competente da
Prefeitura.
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§5°. 0 estabelecimento comercial, prestador de serviço ou similar que já possua
licença de funcionamento expedida pelo Poder Executivo municipal terá direito a
sua renovação quando não descumpridas as disposições legais pertinentes ao
exercício da atividade.
§6°. Em qualquer hipótese deverá ser pago valor definido pelo Poder Executivo
para renovação do alvará de localização e funcionamento.
Art. 6°. Para mudança de local de estabelecimento comercial, prestador de serviço

ou similar, deverá ser solicitada A necessária permissão ao 6rgão competente da
Prefeitura, a fim de ser verificado se o novo local satisfaz as prescrições legais.
Parágrafo Único. Todo aquele que mudar estabelecimento comercial, prestador de
serviço ou similar de local, sem autorização expressa da Prefeitura, sera passível
das penalidades previstas nesta lei.
Capitulo III
DA CASSAÇÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 70.0 alvará de localização e de funcionamento do estabelecimento comercial,

prestador de serviço ou similar poderá ser cassado nos seguintes casos:
I.quando for exercida atividade diferente da requerida e licenciada;
II.quando o proprietário licenciado se negar a exibi-lo a autoridade competente,
ao ser solicitado a fazê-lo;
III.quando não dispuser das necessárias condições de higiene ou de segurança;
IV.quando, no estabelecimento, forem exercidas atividades prejudiciais A saúde
ou higiene;
V.quando se tornar local de desordem ou imoralidade;
VI. quando o funcionamento do estabelecimento for prejudicial a ordem ou ao
sossego público;
VII. quando tenham sido esgotados, improficuamente, todos os meios de que
dispunha o fisco para obter o pagamento de tributos devidos pelo exercício da
atividade;
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VIII.quando o responsável pelo estabelecimento se recusar obstinadamente ao
cumprimento das intimações expedidas pela Prefeitura, mesmo depois de
aplicadas multas ou outras penalidades cabíveis;
IX.nos demais casos previstos em leis.
Parágrafo único. Cassado o alvará, não poderá o proprietário do estabelecimento,
salvo se for revogada a cassação, obter outro para o mesmo ramo de atividade ou
para ramo idêntico durante três meses.
Art. 8°. Publicado o despacho denegatório de revogação da licença ou o ato de
cassação de licença, bem como expirado o prazo de vigência temporária, deverá
o estabelecimento ser imediatamente fechado.
§ 10. Quando se tratar de exploração de atividade, ramo ou artigo, cuja licença
tenha sido negada ou cassada ou cujo prazo de vigência da licença precária tenha
expirado, a exploração em causa deverá ser imediatamente interrompida.
§ 2°. Sem prejuízo das multas cabíveis, o prefeito poderá, ouvido o procurador
jurídico da Prefeitura, determinar que seja compulsoriamente fechado o
estabelecimento, requisitando, para esse fim, se necessário, o concurso da força
policial.
Capitulo IV
DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO AMBULANTE OU EVENTUAL

Art. 9°. 0 exercício do comercio ambulante ou eventual, por conta própria ou de
terceiros, dependerá de licença especial e previa da Prefeitura, em qualquer
hipótese ou ramo de atividade exercido.
§ 1°. A licença a que se refere o presente artigo será concedida em conformidade
com as prescrições desta Lei e as da Legislação Tributária do Município.
§ 2°. A licença sera para o interessado exercer o comercio ambulante ou eventual
nos logradouros ou em lugares de acesso franqueado ao público, não the dando
direito a estacionamento.
Art. 10. A licença de vendedor ambulante ou eventual s6 sera concedida pela
Prefeitura, mediante o atendimento, pelo interessado, das seguintes formalidades:
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I. requerimento ao 6rgão competente da Prefeitura, mencionando a idade,
nacionalidade e residência;
II.apresentação de carteira de identidade e de CPF;
III.recibo de pagamento de taxa de licença.
Art. 11. A licença do vendedor ambulante ou eventual, por conta própria ou de
terceiros, sera concedida sempre a titulo precário, e exclusivamente a quem
exercer a atividade, sendo pessoal e intransferível.
10. A licença valerá apenas para o período de tempo em que for concedida.
§ 2°. A licença não dará direito ao vendedor ambulante ou eventual de ocupar
outra pessoa na venda de suas mercadorias, mesmo a pretexto auxiliar.
§ 3°. Não se inclui na proibição do parágrafo anterior, o auxiliar que porventura
for necessário, exclusivamente, para a condução do veiculo utilizado.
Art. 12. As firmas especializadas na venda ambulante ou eventual de seus
produtos em veículos poderão requerer licença em nome de sua Razão Social,
para cada veiculo.
Art. 13. 0 vendedor ambulante ou eventual não licenciado para o exercício ou
período em que esteja exercendo a atividade, ficará sujeito a multa e a apreensão
das mercadorias encontradas em seu poder.
Parágrafo único. A devolução das mercadorias apreendidas, s6 será efetuada
depois de ser concedida a licença do respectivo vendedor ambulante ou eventual
e de paga, pelo menos, a multa devida.
Art. 14. Em geral, a renovação da licença para o exercício do comércio ambulante
ou eventual independe de novo requerimento e das provas já apresentadas e que,
por sua natureza, não necessitam de renovação.
§ 1°. 0 requerimento do interessado sera indispensável quando se tratar do
exercicio de novo ramo de comércio ou da venda, ern veículos, de gêneros

alimentícios de ingestão imediata ou de verduras.
Art. 15. A licença de vendedor ambulante ou eventual poderá ser cassada, a
qualquer tempo pela Prefeitura, nos seguintes casos:
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I. quando o comércio for realizado, sem as necessárias condições de higiene ou
quando o seu exercício se tornar prejudicial a saúde, higiene, moralidade ou
sossego público;
II. quando o vendedor ambulante ou eventual for autuado no mesmo exercício,
por mais de duas infrações da mesma natureza;
III.quando o vendedor ambulante ou eventual fizer venda sob peso ou medida,
sem ter aferido os instrumentos de pesar ou medir;
IV.nos demais casos previstos em lei.
Art. 16. Não será permitido o comércio ambulante ou eventual dos seguintes
artigos:
I. aguardente ou qualquer bebida alcoólica, diretamente ao consumidor;
II.drogas e jóias;
III . armas e munições;
IV . fumos, charutos, cigarros ou artigos para fumantes diretamente ao
consumidor;
V .carnes ou vísceras, diretamente ao consumidor;
VI. os que ofereçam perigo a saúde e a segurança pública.
§1". Em nenhuma hipótese sera permitido o exercício do comércio ambulante ou
eventual por pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade.
§2°. Excepciona-se à proibição do inciso I deste artigo, a venda de aguardente ou
qualquer bebida alcoólica no local de realização de festas de peão ou similares
ocorridas no município.
§3°. A ocorrência de festas de peão ou similares no município não exime o
comércio ambulante ou eventual da exigência de licença prévia expedida pelo
Poder Executivo e do cumprimento das demais obrigações previstas rta legislação.

§4" A ausência de licença prévia ao comércio ambulante ou eventual sujeitará o
infrator as penalidades previstas na legislação.

val40
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Art. 17. Os feirantes e demais vendedores ambulantes deverão manter em suas
barracas recipientes adequados para o recolhimento de detritos e lixo de menor
volume.
§1°. Ap6s o encerramento das atividades diárias, os feirantes procederão
varredura das areas afetadas, recolhendo e acondicionando em local adequado o
produto da varredura, os resíduos e detritos de qualquer natureza para fins de
coleta e transporte.
Capitulo V
DO FUNCIONAMENTO DE CASAS E LOCAIS DE DIVERTIMENTO
PÚBLICO
Seção I
Disposições preliminares

Art. 18. 0 funcionamento de casas e locais de divertimento público depende de
licença prévia da Prefeitura.
§ 10. Inclui-se nas exigências do presente artigo as seguintes casas e locais:
I. circos e parques de diversões;
II.salões de conferências e salões de bailes;
III.pavilhões e feiras particulares;
IV.estádios ou ginásios esportivos, campos ou salões de esportes ou piscinas;
V.clubes noturnos de diversões;
VI.quaisquer outros locais de divertimento público.
§ 2°. Para concessão de licença deverá ser feito requerimento ao 6rgão competente
da Prefeitura.
3". 0 requerimento deverá ser instruido com a prova de terem sido satisfeitas as

exigências legais relativas A construção, segurança, higiene, comodidade e
conforto da casa ou local de divertimento público.
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§ 4°. Nenhuma licença de funcionamento de qualquer espécie de divertimento
público, em ambiente fechado ou ao ar livre, poderá ser concedida antes de
satisfeitas as seguintes exigências:
I. apresentação de laudo de vistoria técnica, assinado por dois profissionais
legalmente habilitados, quanto as condições de segurança, higiene, comodidade e
conforto, bem como ao funcionamento normal dos aparelhos e motores, se for o
caso;
II. alvará do corpo de bombeiros;
III. prévia inspeção do local e dos aparelhos e motores, por profissional do Órgão
competente da Prefeitura, com a participação dos profissionais que fornecerem
laudo de vistoria técnica;
IV. prova de quitação dos tributos municipais, quando se tratar de atividades de
caráter provisório;
V. prova de pagamento de direitos autorais, sempre que couber na forma de
legislação federal.
§ 5°. No caso de atividades de caráter provisório, o alvará de funcionamento sera
expedido a titulo precário e valerá somente para o período nele determinado.
§ 6°. No caso de atividade de caráter permanente, o alvará de funcionamento sera
definitivo, na forma fixada para estabelecimentos comerciais em geral.
§ 7°. Do alvará de funcionamento constarão os seguintes elementos:
I.nome da pessoa ou instituição responsável, seja proprietário ou seja promotora;
II.fins a que se destina;
III.local;
N. lotação maxima fixada;
V. exigencia que se fizerem necessárias para o funcionamento do divertimento em

causa;
VI. data de expedição e prazo de sua vigência.
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Art. 19. Em qualquer casa ou local de divertimento público, são proibidas
alterações nos programas anunciados e modificações nos horários.
§ 10. As prescrições do presente artigo são extensivas as competições esportivas
em que se exige o pagamento de ingressos.
§ 2°. Somente serão permitidas alterações nos programas ou nos horários, quando
forem determinadas antes de iniciadas as vendas de ingressos.
§ 3'. No caso a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser, obrigatoriamente,
afixado ao público nas bilheterias, em caracteres bem visíveis.
Art. 20. Os ingressos não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado,
nem em número excedente a lotação da casa ou local de divertimento público.
Parágrafo único. Lotado o recinto, só poderão ser vendidos ingressos para funções
ou espetáculos imediatamente seguintes, advertindo-se ao público por meio de
aviso afixado em local bem visível do estabelecimento, de preferência na
bilheteria.
Art. 21. Em toda casa ou local de divertimento público, deverão ser reservados
lugares destinados às autoridades policiais e municipais, encarregadas da
fiscalização.
Art. 22. As condições mínimas de segurança, higiene, comodidade e conforto, de
casas ou locais de divertimento público, deverão ser periódica e obrigatoriamente,
inspecionadas, pelo órgão competente da Prefeitura.
§ 1°. De conformidade com o resultado da inspeção, o &go competente da
Prefeitura poderá exigir:
I. apresentação de laudo de vistoria técnica sobre a segurança e a estabilidade do
edifício e das respectivas instalações, assinados por profissional legalmente
habilitado;
II.a realização de obras ou de outras providências consideradas necessárias.
Seção II
Dos Clubes Noturnos e Outros Estabelecimentos de Diversões
Art. 23. Na localização de clubes noturnos e outros estabelecimentos de diversões,
a Prefeitura deverá ter sempre em vista o sossego e o decoro público.
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§ 10. Os clubes noturnos e outros estabelecimentos de diversões deverão ser,
obrigatoriamente, localizados e instalados de maneira que a vizinhança fique
protegida de ruidos ou incômodos de qualquer natureza.
§ 2°. Nenhum estabelecimento referido no presente artigo poderá ser instalado a
menos de 200 (duzentos) metros de escolas, hospitais e templos de qualquer culto.
Art. 24. É vedado instalar clubes noturnos de diversões em prédios onde existam
residências.
Seção III
Dos Circos e Parques de Diversões

Art. 25. Na instalação de circos e de parques de diversões, deverão ser observadas
as seguintes exigências:
I. não se localizarem em terrenos que constituam logradouros públicos, não
podendo atingi-los mesmo de forma parcial;
II.ficarem a uma distancia minima de 200m (duzentos metros) de hospitais, casas
de saúde, escolas e templos de qualquer culto;
III.não perturbarem o sossego dos moradores;
IV.disporem, obrigatoriamente, de equipamentos adequados contra incêndios.
Parágrafo único. Na localização de circos e de parques de diversões, a Prefeitura
deverá ter em vista a necessidade de proteger a paisagem e a estética urbana.
Art. 26. Autorizada a localização, pelo órgão competente da Prefeitura, e feita a
montagem pelo interessado, a concessão da licença de funcionamento do circo ou
do parque de diversões ficará na dependência da vistoria por parte do referido
Órgão administrativo municipal, para verificação da segurança das instalações.
§ 1°. A licença para funcionamento de circo ou de parque de diversões sera
concedida por prazo não superior a 30 (trinta) dias.
§ 2°. Em nenhuma hipótese, o funcionamento de circo ou de parque de diversões,
poderá prejudicar o interesse público nem suas instalações poderão deixar de
oferecer suficiente segurança ao público, sob pena de suspensão imediata da
licença.
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§ 3°. Laudo do corpo de bombeiros, engenheiro mecânico e engenheiro elétrico.
Art. 27. As dependências de circo e a area de parques de diversões deverão ser,
obrigatoriamente, mantidas em permanente estado de limpeza e higiene.
Parágrafo único. 0 lixo deverá ser coletado em recipientes fechados.
Art. 28. Quando do desmonte do circo ou de parque de diversões, é obrigatória a
limpeza de toda area utilizada, incluindo a demolição das respectivas instalações
sanitárias.
Capitulo VI
DO ARMAZENAMENTO, COMERCIO E TRANSPORTE DE
INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS

Art. 29. Em todo o depósito, posto de abastecimento de veiculo, armazéns a granel
ou qualquer outro imóvel, onde existir armazenamento de inflamáveis, inclusive
botipes de G.L.P., ou explosivos, deverão existir instalações contra incêndio e
extintores portáteis de incêndio, em quantidade e disposição convenientes e,
mantidos em perfeito estado de funcionamento, de acordo com as normas
regulamentares.
Art. 30. Os barris, tambores e qualquer outro recipiente, contendo líquidos
inflamáveis e armazenados fora dos edifícios, não deverão ser empilhados nem
colocados em passagem ou debaixo de qualquer janela.
Parágrafo único. Nas areas de armazenamento referidas no caput não serão
permitidas luzes de chamas expostas.
Art. 31. Só sera permitido o depósito, armazenamento ou venda de botirões de
G.L.P., nos estabelecimentos devidamente autorizados pela Prefeitura, sem
prejuízo das normas editadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e do
Corpo de Bombeiros.
Art. 32. É proibido nos postos de abastecimento e de serviços de veículos:
I. conservar qualquer quantidade de inflamável em latas, tambores, garrafas e
outros recipientes;
II. realizar reparos, pinturas e desapossamentos de veículos, exceto reparos em
pneus e câmaras de ar.
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Art. 33. Os postos de serviços e de abastecimento de veículos deverão apresentar
obrigatoriamente:
I. aspecto externo e interno, inclusive pintura, em condições satisfatórias de
limpeza;
II. perfeito estado de funcionamento das instalações de estabelecimento de
combustíveis, de agua para os veículos e de suprimento de ar para pneumáticos,
estas com indicação de pressão;
III.perfeitas condições de funcionamento dos encanamentos de agua e de esgotos
e das instalações elétricas;
IV.calçadas e patios de manobras em perfeitas condições e inteiramente livres de
detritos, tambores, veículos sem condições de funcionamento e quaisquer objetos
estranhos ao respectivo comércio.
TÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA
Capitulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 34. É de responsabilidade da fiscalização municipal, cumprir e fazer cumprir
as disposições desta Lei.
Art. 35. Para efeito da fiscalização da Prefeitura, o proprietário de estabelecimento
comercial, industrial ou prestador de serviços deverá conservar o alvará de
localização e funcionamento municipal competente em lugar visível.
Art. 36. Em qualquer lugar ou momento, o vendedor ambulante ou eventual é
obrigado a exibir A fiscalização municipal o instrumento de licença para o
exercício do comércio ambulante ou eventual, CPF, cédula de identidade e
carteira de vacinação.
Parágrafo único. A exigência do presente artigo é extensiva A licença de
estacionamento de vendedor ambulante ou eventual em lugar público, quando o
mesmo possuir licença especial para o mesmo.
Art. 37. Na sua atividade fiscalizadora, a autoridade municipal competente
deverá verificar se os géneros alimentícios são próprios para comércio.
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§ 10. Quem embaraçar a autoridade municipal incumbida da fiscalização de
gêneros alimentícios será punido com multa, sem prejuízo do procedimento
criminal que couber no caso.
§ 2°. Os gêneros alimentícios manifestamente deteriorados deverão ser
sumariamente apreendidos e inutilizados na mesma ocasião, sempre que
possível, sem prejuízo de multa.
§ 3°. Quando a inutilização não puder ser efetuada no momento da apreensão, a
mercadoria deverá ser transportada para depósito da Prefeitura, para os devidos
fins.
§ 4°. Os gêneros alimentícios suspeitos de alteração, adulteração, fraude e
falsificação ou, de que contenham substância nociva A saúde ou, que não
correspondam As prescrições desta Lei, deverão ser interditados para exame
bromatológico.
CAPÍTULO II
DA INTIMAÇÃO

Art. 38. A intimação terá lugar sempre que for necessário fazer cumprir qualquer
disposição desta Lei.
§ 1'. Da intimação constarão dispositivos desta Lei a cumprir e os respectivos
prazos dentro dos quais deverão ser cumpridos.
§ 2°. Em geral, os prazos para cumprimentos de disposições desta Lei não deverão
ser superiores a 15 (quinze) dias.
§ 3'. Decorrido o prazo fixado e no caso do não cumprimento da intimação, sera
aplicada a penalidade cabível e expedida nova intimação por edital.
§ 4°. Mediante requerimento ao prefeito e ouvido o órgão competente da
Prefeitura, poderá ser dilatado o prazo fixado para cumprimento da intimação,
não podendo a prorrogação exceder de período igual ao anteriormente fixado.
§ 5'. Quando for feita interposição de recurso contra intimação, o mesmo deverá
ser levado ao conhecimento do órgão competente da Prefeitura, a fim de ficar
sustado o prazo da intimação.
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§ 6°. No caso de despacho favorável ao recurso referido no parágrafo anterior,
cessará o expediente da intimação.
§ 7°. No caso de despacho denegatório ao recurso expediente de intimação,
reiniciará o prazo concedido, contando-se a continuação do prazo da data da
publicação do referido despacho.
TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Capitulo I
DISPOSIÇOES PRELIMINARES
Art. 39. As infrações aos dispositivos deste Lei ficam sujeitas As penalidades.

§1° Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações serão
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:
I - notificação preliminar;
II- advertência;
III - multa;

IV - apreensão de produtos;
V - inutilização de produtos;
VI - proibição ou interdição de atividade, observada a legislação federal a
respeito;
VII - cancelamento/cassação do alvará de localização e funcionamento do
estabelecimento.
§2°. Constitui infração toda ação ou omissão contraria As disposições desta Lei ou
de outras Leis ou atos baixados pelo Poder Executivo Municipal no uso de seu
Poder de Policia.

§2°. Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou
auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados da execução das Leis
que tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.
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§30 Toda infração sera apurada mediante processo administrativo próprio,
instaurado de oficio, garantido o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo da
possibilidade da tomada de medidas imediatas como apreensão de produtos e
interdição temporária de estabelecimento ou atividade, quando houver risco de
danos a terceiros ou flagrante ilegalidade.
§4". 0 prazo de interdição temporária sera definido pelo Poder Executivo
Municipal a depender de cada situação, pelo tempo que for necessário,
respeitados os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
Art. 40. Quando não for cumprida intimação relativa A exigência relacionada com
a estabilidade do estabelecimento comercial, ou prestador de serviços, proteção
saúde e A vida dos trabalhadores, segurança pública, sossego e repouso da
vizinhança, a Prefeitura procederá à cassação da licença e A interdição do
estabelecimento.
Art. 41. Em relação a gêneros alimentícios adulterados, fraudados ou falsificados,
consideram-se infratores:
I. o fabricante, nos casos em que o produto alimentício saia da respectiva fábrica
adulterado, fraudado ou falsificado;
o dono do estabelecimento em que forem encontrados produtos adulterados,
fraudados ou falsificados;
III. o vendedor de gêneros alimentícios, embora de propriedade alheia, salvo
nesta última hipótese, provar a ignorância da qualidade ou do estado da
mercadoria;
W. a pessoa que transportar ou guardar em armazém ou depósito, mercadoria de
outrem ou praticar qualquer ato de intermediário, entre o produtor e o vendedor,
quando oculte a procedência ou o destino da mercadoria;
V. o dono da mercadoria, mesmo não exposta A venda.
Art. 42. Verificada a infracao a qualquer dispositivo desta Lei, sera lavrado,

imediatamente, o respectivo auto de acordo com os artigos 48 a 51 desta Lei.
Parágrafo único. 0 servidor público municipal que lavrar o auto de infração
assume inteira responsabilidade pela mesma, sendo passível de penalidades, por
falta grave, em caso de excessos.
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Art. 43. A confirmação das autuações será efetuada de acordo com o disciplinado
nos artigos 55 a 60 desta Lei.
Parágrafo único. Julgadas procedentes, as penalidades, serão incorporadas ao
histórico do profissional da firma e do proprietário infrator.
Art. 44. A aplicação de penalidades referidas nesta Lei, não isenta o infrator das
demais penalidades que lhe forem aplicáveis pelos mesmos motivos e previstas
pela legislação federal ou estadual, bem como da obrigação de reparar os danos
resultantes da infração na forma disciplinada no Código Civil.
Capitulo II
DA ADVERTÊNCIA, DA SUSPENSÃO E DA CASSAÇÃO DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Art. 45. Os proprietários de estabelecimentos comerciais ou prestadores de
serviços, que infringirem dispositivos desta Lei, poderão sofrer penalidade de
advertência.
Art. 46. No caso de infração a dispositivos desta Lei, o proprietário de
estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços poderá ter a licença
de funcionamento suspensa por prazo determinado, conforme arbitramento do
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento.
Art. 47. A licença de localização ou de funcionamento de estabelecimento
comercial ou prestador de serviços poderá ser cassada, quando sua atividade se
tornar prejudicial à saúde, à higiene e à segurança, após o não atendimento das
intimações expedidas pelo 6rgão competente da Prefeitura.
Capitulo III
DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 48. Auto de infração é o instrumento no qual é lavrada a descrição da infração
dOS dispositivos desta Lei, pela pessoa física ou jurídica.
Art. 49. 0 Auto de Infração deverá ser lavrado com precisão e clareza, sem
rasuras.
Art. 50. Do Auto de Infração deverá constar:
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I - dia, mês e ano, hora e local de sua lavratura;
II - o nome do infrator ou denominação que o identifique e, se houver, das
testemunhas;
III - o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, bem como, o

dispositivo legal violado e, quando for o caso, referência da notificação;
IV - o valor da multa a ser paga pelo infrator;
V - o prazo de que dispõe o infrator para efetuar o pagamento da multa ou
apresentar sua defesa e suas provas;
VI- nome e assinatura do agente fiscal que lavrou o Auto de Infração.
§ 1".As omissões ou incorreções do Auto de Infração não acarretarão sua nulidade
quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação do
infrator e da infração.
§ 2". A assinatura do infrator não constitui formalidade essencial à validade do
Auto de Infração, sua aposição não implicará em confissão e nem tampouco sua
recusa agravará a pena.
§ 3'. Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o Auto
de Infração far-se-á menção de tal circunstância, devendo este ato ser
testemunhado por duas pessoas.
Art. 51. 0 Auto de Infração poderá ser lavrado cumulativamente com a
Apreensão de Bens, e neste caso conterá também os seus elementos.
Capitulo
DA DEFESA

Art. 52. 0 infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar sua defesa
contra a ação do agente fiscal, contados a partir da data do recebimento
comprovado do Auto de Infração.
Art. 53. A defesa far-se-á por requerimento dirigido ao titular do Órgão municipal
responsável pelo cumprimento desta Lei (autoridade julgadora), facultado
instruir sua defesa com documentos que deverão ser anexados ao processo.
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Art. 54. Pelo prazo em que a defesa estiver aguardando julgamento, serão
suspensos todos os prazos de aplicação das penalidades ou cobranças de multas,
exceto as penalidades sobre perecíveis e que haja cessado qualquer agravante do
fato gerador.
Capitulo V
DO JULGAMENTO DA DEFESA E EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Art. 55. A defesa de que trata o artigo 52 sera decidida pela autoridade julgadora,
referida no artigo 53 desta Lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis.
Art. 56. A decisão deverá ser fundamentada por escrito, concluindo pela
procedência ou não do Auto de Infração.
Art. 57.0 autuado sera notificado da decisão:
I - pessoalmente, mediante entrega de cópia da decisão proferida e contra recibo;
II- por carta, acompanhada de cópia da decisão e com Aviso de Recebimento;
III - por edital publicado em jornal local ou no diário oficial do município, se
desconhecido o domicilio do infrator ou este recusar se a recebê-la.
Art. 58. Na ausência do oferecimento da defesa no prazo legal, ou de ser ela
julgada improcedente, sera validada a multa já imposta, que deverá ser recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias, além das demais penalidades previstas e prazos para
cumpri-las.
Parágrafo Único. 0 prazo para cumprimento das penalidades impostas neste
artigo será contado a partir da notificação do infrator da decisão.
Art. 59. Da decisão da autoridade julgadora, poderá aquele que se julga
prejudicado, interpor recurso ao Prefeito Municipal, em um prazo máximo de 15
(quinze) dias, contados a partir do comprovado recebimento da notificação
referida no artigo 57 desta Lei.
Art. 60. As decisões definitivas serão cumpridas:
I - na hipótese do disposto no artigo 59, com o indeferimento do recurso, pela
notificação do infrator, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia
devida;
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II- pela liberação dos bens apreendidos, no caso do deferimento do recurso.
Capitulo VI
DAS MULTAS

Art. 61. Na hipótese de infração de qualquer dispositivo desta Lei, sera imposta a
multa, que sell no valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UFESP (Unidade Fiscal do Estado
de Sao Paulo).
§10. Na fixação do valor da multa ou na aplicação de qualquer outra penalidade a
autoridade competente analisará a gravidade da infração, a reincidência, as
circunstancias e consequências do ato, o comportamento do agente, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção.
§2`). Em qualquer hipótese a multa prevista no caput não impede a interdição ou
o fechamento do estabelecimento.
§3°. A pena de multa poderá ser cumulada com as penas de cassação da licença
de localização e funcionamento, interdição do estabelecimento, apreensão ou
inutilização de produtos.
Art. 62. Quando as multas forem impostas de forma regular e através de meios
hábeis e, quando o infrator se recusar a pagá-las nos prazos legais, estes débitos,
serão judicialmente executados.
Art. 63. As multas não pagas nos prazos definidos pela legislação, serão inscritas
em Divida Ativa.
Art. 64. Quando em débito de multa, nenhum infrator poderá receber quaisquer
quantias ou créditos que tiver com a Prefeitura, participar de concorrência, coleta
ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, nem
transacionar a qualquer titulo com a administração municipal.
Art. 65. Nas reincidências as multas serão aplicadas em dobro em relação a multa
anteriormente aplicada.
§ 10. Considera-se reincidência a repetição de infração de um dispositivo desta Lei
pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de transitada em julgado,
administrativamente, a decisão condenat6ria, referente A infração anterior.
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§ 2°. 0 infrator que não corrigir sua situação no prazo estabelecido no auto de
infração, poderá sofrer nova autuação, a cada período de (01) um ano.
Art. 66. Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos legais terão os
seus valores monetários atualizados com base na variação da UFESP.
Parágrafo único. Nos cálculos de atualização dos valores dos débitos decorrentes
de multas a que se refere o presente artigo, serão aplicados os coeficientes de
correção que estiverem em vigor na data de liquidação das importâncias devidas.
Art. 67. Aplicada A multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da
exigência a que tiver determinado.
Capitulo VII
DAS COISAS APREENDIDAS

Art. 68. Nos casos de apreensão, as coisas apreendidas serão recolhidas ao
depósito da Prefeitura.
§ 1°. Toda apreensão deverá constar de termo lavrado pela autoridade municipal
competente, com a especificação precisa da coisa apreendida.
§ 20. No caso de animal apreendido, deverão ser registrados o dia, o local e a hora
da apreensão, raça, sexo, pele, cor e outros sings características identificadores.
§ 30. A devolução das coisas apreendidas s6 se fail depois de pagas as multas
devidas e as despesas da Prefeitura com a apreensão, o transporte e o depósito.
Art. 69. No caso de não serem reclamadas e retiradas dentro de 05 (cinco) dias, as
coisas apreendidas serão vendidas em leilão público pela Prefeitura.
§ 1'. o leilão público sera realizado em dia e hora designados por edital publicado
na imprensa, com antecedência minima de 08 (oito) dias.
§ 2°. A critério do município, as mercadorias poderão ser doadas para entidades
beneficentes.
Art. 70. Quando se tratar de material ou mercadoria perecível o prazo para
reclamação e retirada do depósito da Prefeitura, será de 48 (quarenta e oito) horas.
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§1°. Ap6s o vencimento do prazo a que se refere o presente artigo, o material ou
mercadoria perecível será distribuída a casas de caridade, a critério da
Administração.
Art. 71. Das mercadorias apreendidas de vendedor ambulante ou eventual, sem
licença da Prefeitura, sera dada a seguinte destinação:
I. doces e quaisquer guloseimas, que deverão ser inutilizados de pronto, no ato da
apreensão;
II. carnes, pescados, frutas, verduras e outros artigos de Mcil deterioração, que
deverão ser distribuídos as casas de caridade, se não puderem ser guardados.
Capitulo VIII
DOS NÃO DIRETAMENTE PUNIVEIS E DA RESPONSABILIDADE DA
PENA

Art. 72. Não são diretamente passíveis de penas definidas nesta Lei:
I . Os incapazes na forma da lei;
II . Os que forem coagidos a cometer a infração.
Art. 73. Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se
refere o artigo anterior, a pena recairá:
I .sobre os pais, tutores ou pessoas sob cuja guarda estiver o menor;
II .sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver a pessoa;
III. sobre aquele que der causa a contravenção forçada.
TÍTULO W
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 74. Os prazos definidos nesta Lei contar-se-ão por dias úteis.
Parágrafo único. Não será computado no prazo, o dia inicial. Prorrogar-se-á para
o primeiro dia tail o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo ou
feriado.

1•36%,
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Art. 75. No interesse do bem-estar público compete a todo e qualquer munícipe
colaborar na fiscalização do fiel cumprimento dos dispositivos neste Lei.
Art. 76. 0 proprietário ou responsável de cada estabelecimento comercial,
industrial ou prestador de serviços, bem como de edifício de utilização coletiva,
fica obrigado a tomar conhecimento dos dispositivos desta Lei.
Art. 77. Os dispositivos desta Lei aplicam-se no sentido restrito, excluídas as
analogias de interpretações extensivas.
Art. 78.0 Poder Executivo Municipal designará servidores tantos quantos bastem
para dar fiel execução à presente Lei.
Art. 79. 0 Poder Executivo deverá expedir os decretos, portarias, circulares,
ordens de serviços e outros atos administrativos que se fizerem necessários a fiel
observância e execução das disposições desta Lei, bem como tratar de eventuais
omissões.
Art. 80. As penalidades a que se refere esta Lei não isentam o infrator da obrigação
de reparar o dano resultante da infração.
Art. 81. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Aramina, 31 de maio de 2022.
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