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LEIN£ 1.322, DE 21 DE OUTUBRO DE 1985.
"Estabelece
Municipais"

o

Codigo

de

Posturas

EDSON BAPTIST A DE ANDRADE, Prefeito Municipal de
Itanhaem,

Fa90 saber que a Camara Municipal de Itanhaem decretou e eu
promulgo a seguinte lei:
CAPITULO I
Disposicdes Preliminares
Artigo 1 ° - A utilizacao do espaco do Municipio e o bem estar
publico sao regidos pela presente lei, observadas as normas federais e estaduais
relativas a materia,
CAPITULO II
Da utilizacao do espaco do Municipio
Artigo 2° - 0 service de limpeza de ruas, pracas e logradouros
publicos sera executado direta ou indiretamente pela Prefeitura, bem como o
servico de coleta domiciliar de lixo.
§ Unico - 0 Poder Executivo regulamentara por Decreto o uso
de recipientes e acondicionamento do lixo, de residencias, cornercio, industria e
de outras atividades, visando disciplinar a coleta e resguardar as condicces de
estetica e higiene.
Artigo 3° - Os moradores sao responsaveis pela limpeza do
passeio fronteirico ao seu im6vel.
§ Unico - E proibido varrer lixo, detritos s61idos de qualquer
natureza, para os ralos dos logradouros publicos,
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Artigo 4° - proibido fazer varreduras do interior dos predios,
dos terrenos e dos veiculos para os logradouros publicos, bem como despejar ou
atirar papeis, anuncios, reclames ou quaisquer detritos sobre esses logradouros.
Artigo 5° - E proibido impedir ou dificultar o livre escoamento
das aguas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias e logradouros publicos,
danificando ou obstruindo tais servidoes,
Artigo 6° - Para preservar de maneira geral a higiene publica
fica proibido:
I - consentir o escoamento de aguas servidas das edificacoes
para a rua;
II - conduzir, sem as precaucces devidas, quaisquer materiais
que possam comprometer o asseio das vias publicas, ou ainda, que pelas suas
caracteristicas e composicao quimica, representem perigo a saude publica e a
populacao em geral, por serem corrosivos, explosivos ou letais;
III - transportar areia ou materiais por aterro, a granel, sem a
devida protecao para evitar derramamento nas vias publicas.
Artigo 7° - E proibido embaracar ou impedir por qualquer
meio o livre transito de pedestres ou veiculos nas ruas, pracas, passeios, estradas
e caminhos publicos, exceto para efeito de obras publicas ou modificacao da
destinacao urbana, ou ainda, exigencia policial temporaria adotada em comum
com o Chefe do Executive.
§ 1 ° - As construcoes publicas ou particulares pr6ximas ou na
divisa do terreno com via publica, deverao erguer tapumes de protecao as obras
que edificarem, podendo, tais tapumes, avancarem do im6vel, apenas 50%
( cinquenta por cento) da calcada, Os tapumes deverao ter, no minimo, dois
metros de altura e deverao proteger a via publica tambern nos casos de
construcoes com platibandas.
§ 2° - Somente nos calcadoes, serao permitidos aos
estabelecimentos comerciais a colocacao de mesas e cadeiras, apresentando as
mesmas caracteristicas padronizadas de conformidade com as exigencias que
constarao da regulamentacao da presente lei.
Artigo 8° - Nos casos de descarga de materiais que nao
possam ser feita diretamente no interior dos predios, sera tolerada a descarga e
perrnanencia na via publica, com o minimo prejuizo ao transito, por tempo nao
superior a 24 horas, e no horario estabelecido pela Prefeitura.
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§ Unico - Nos casos previstos no caput deste artigo, os

responsaveis pelos materiais depositados na via publica deverao advertir os
veiculos, 'a distancia conveniente, dos prejuizos causados ao livre transito,
Artiga 9° - E expressamente proibido danificar ou retirar sinais
de transito de qualquer veiculo ou meio de transporte que possa ocasionar danos a
via publica.
Artiga 10 - A Prefeitura podera impedir o transito de qualquer
veiculo OU meio de transporte que possa ocasionar danos a via publica,
§ Unico - Em casos especiais, a Prefeitura podera autorizar o
transito pelas vias publicas da cidade, mediante previa solicitacao, e, desde que o
responsavel pelo transporte assine termo de responsabilidade pela indenizacao de
qualquer dano que vier a causar. No caso do item II do artigo 6°, dependera de
acompanhamento de equipe de seguranca do Corpo de Bombeiros.
Artigo 11 pedestres por tais meios como:

E proibido

embaracar o transito ou molestar os

I - conduzir, pelos passeios, volumes de grande porte;
II - dirigir ou conduzir, pelos passeios, veiculos de qualquer
especie;

III - conduzir ou conservar animais de grande porte sobre os
passeios ou jardins; e
IV - estacionar em cima de passeios publicos e outros locais
de passagem ou permanencia de pedestres.
§ Unico - Excetuam-se ao disposto no item II deste artigo,
carrinhos de criancas ou paraplegicos e triciclos de uso infantil.
Artiga 12 - Para comicios politicos e festividades crvicas,
religiosas ou de carater ·popular, poderao ser annados coretos ou palanques
provisorios nos logradouros publicos, desde que seja solicitada a Prefeitura a
aprovacao de sua localizacao,
§ 1 ° - Na localizacao de coretos ou palanques deverao ser
observados obrigatoriamente os seguintes requisitos:
a) nao prejudicarem o calcamento nem o escoamento <las
aguas pluviais, correndo por conta dos responsaveis pelas
festividades os estragos porventura verificados;
Fone/Fax: (13) 3422~1202
Rua Joao Mariano Ferreira, 229 - Vila Sao Paulo - CEP 11740-000

- ltannaern - SP

•·.

1'})

.'fJ}i.camara Hunicipal da CstlinciaBalnearia de ltanhaem

'· . ii JJ;

*---

C~T.400 DC siioP.41JLO

~~tt

b) serem removidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do encerramento dos festejos.
§ 2° - N as festividades de carater popular, havendo interesse
de 70% (setenta por cento) dos moradores locais das vias publicas e que tiverem
interesse em isolamento temporarios dos quarteiroes onde realizarao as
festividades, poderao ser autorizadas, mediante requerimento assinado por todos,
devidamente identificados, a criterio da Prefeitura, desde que nao implique em
problemas de transito local ou de passagem.
§ 3° - Na mesma forma estabelecida no paragrafo anterior,
poderao Ser instituidas areas de lazer, fechando-se OS quarteiroes aos Sabados,
domingos e em datas especiais, devendo os interessados apresentarem tambem,
programa especifico do que farao realizar nas areas de lazer.
Artigo 13 - Nas obras e demolicoes nao sera permitido, alem
do alinhamento do tapume, a ocupacao de qualquer parte do passeio ou da via
publica com materiais de construcao,
SE<;AO II
Da Higiene das Edificacoes

Artigo l 4
Nao e permitido conservar agua estagnada nos
Efttintais ou patios dos predios situados na zona urbana. Revogado pela Lei
1.755/91
Artiga 15
As chamines de qualquer espec-i-e---¬ lle fogoes de
casas particulares, de restaurantes, pensoes, hoteis e estabe-J-ec+mentos comerciais
e--industriais de---ftualq:.1er natureza, terao altura suficiente para que a fuma€fb--a
'
fuligem e outros residues que possam C){pelir nae incomode es vizinhos.
Revogado pela Lei 1.755/91
'

.

Artigo 16 - E proibido fumar em estabelecimentos publicos
fechados, onde for obrigat6rio o transito ou permanencia de pessoas, assim
considerados, entre outros, os seguintes locais: elevadores, transportes coletivos
municipais, auditorios, museus, bibliotecas, cinemas, hospitais e salas de aula.
§ 1 ° - Nos locais descritos no caput deste artigo deverao ser
afixados avisos indicativos da proibicao, em pontos de ampla visibilidade ao
publico.
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§ 2° - Serao considerados in:fratores deste artigo ao fumantes e
os estabelecimentos onde ocorrer a infracao, por seus responsaveis diretos no
caso de poder publico, ou seu proprietario.
SE<;AO III
Da Preservaeao do Meio Am biente

Artigo 17
No interesse do oontrole da poftii9ao do ar-e--th'l
agua, a Prefeitura C)(igira parecer tecnieo da CETESB sempre que lhe---fef
solicita€1-a licen9a de funcionamento para estabelecimentos
industriais ou
quaisquer outros que se configurern em eventuais poluidores do meio ambiente.
Revogado pela Lei 1.755/91
Artiga 18 E proibido podar, cortar, danificar, derrubar ou
remover arvores da arboriza9ao publica, sendo estes s~h~ae
e)wlusiva da Prefeitura, obedecidas as disp~es
do C6digo Florestal Brasil.eiro.
Revogado pela Lei 1.755/91

§ 1 ° Quando se tornar absolutamente imprescindivel,

o 6rgao
d-a-Prefeitura, COffij3etente para tal, poden1 fazer a remo(ffie--e-t+--e-sacrificio de
arvores a pe&ieo de particulares, mediante indeniza9ao arbitrada pelo referido
orgao.
§ 2° Para que nae seja desfigurada a arbet=f:za9ao local, cada
remo9ao de arvores importara no imediato plantio da mesma ou de nova arvore,
em--J30nto c:.1jo afastamento seja o menor possivel da antiga posi9f:ie-:.
Artigo 19 - Nao sera permitida a utilizacao de arvores para
colocacao de cartazes e anuncios ou fixacoes de cabos e fios, nem para suporte ou
apoio de objetos e instalacoes de qualquer natureza.
Artigo 20 - Para evitar propagacao de incendios observar-seao, nas queimadas, as medidas preventivas necessarias,
Artigo 21 - A ninguem e permitido atear fogo em rocados,
palhados ou matos que limitem com terras de outrem, sem tomar as seguintes
providencias:
I - preparar aceiros de, no minimo 7 (sete) metros de largura;
II - mandar aviso aos confinantes, com antecedencia minima
de 12 (doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lancamento de fogo.
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Artigo 22 - A derrubada de mata dependera de licenca da
Prefeitura, observadas as restricoes do IBDF, constantes do Codigo Florestal
Brasileiro.
Artigo 23 - E proibido comprometer, por qualquer forma, a
limpeza das aguas destinadas ao consumo publico ou particular.
Artigo 24 - E expressamente proibido perturbar o sossego
publico com ruidos ou sons excessivos, especialmente apos 22 (vinte e duas)
horas.
Artigo 25 - Os proprietaries de terrenos urbanos em ruas
calcadas, sao obrigados a mura-Ios e construir calcada, dentro dos prazos fixados
pela Prefeitura, sob pena de, nao o fazendo, providenciar a Prefeitura a execucao
atraves de adrninistracao direta ou contratada, acrescendo ao custo ate 20% (vinte
por cento) de adrninistracao,
Artigo 26 - Os terrenos urbanos deverao ser mantidos limpos
por seus proprietaries, convenientemente rocados sob pena da Prefeitura executar
tais services, cobrando-os e acrescendo ao custo ate 20% (vinte por cento) de
administracao.
CAPITULO III
Do Bern Estar Piiblico
SE<;AO I
Do Cornercio e da Industria
SUB-SE<;AO I
Do Licenciamento

Artigo 27 - Nenhum estabelecimento comercial ou industrial
podera funcionar no Municipio sem previa licenca da Prefeitura, concedida a
requerimento dos interessados, e mediante o pagamento dos tributos devidos.

padarias,

Artigo 28
confeitarias, leiterias,

A licen9a para ·fancionamento
de a9oug-tieS-;cafes, bares, restm..1rantes, hoteis, pens5es e outros
Fane/Fax: (13) 3422-1202

Rua Joao Mariano

Ferreira, 229 - Vila Sao Paulo - CEP 11740-000 - ltanhaern - SP

-1

Camara Hunicipal da CstiinciaBalnearia de ltanhaem
C~TAOO DC

sioPAVLO

---*---

estabelecimentos
congeneres, sera sempre precedida, de exame no local e
~a9ao da autoridade sanitaria, respeitando se a Lei de Use e Ocupa9ao de
Seto, relativamente as zonas de use permitidas para comercio. Revogado pela Lei

1.755/91.
Artiga 29
Para efeito de fiscaliza9ao, o proprietario do
estabelecimento
licenciado afi)mra o alvara de localiza9ao em lugar visive! e o
e-xibira a al:lteftEl-aae-eetFrf3etente sempre que esta o mdgir. Revogado pela Lei

]. 755/91.

Artiga 30
Para 111tidan9a de local de estabelecimeffie
comercial ou industrial devera ser sol.icitada previamente a neeessaria permissao
a Prefeitura, que verificara se o novo local satisfaz as €efldi9oes exj-.1~
inclusi\'e quanta a Lei Municipal de Use e Ocupa9ao do Solo-Revogado pela Lei

1.755/91.
Artiga 31
0 exerc1c10 do comercio~endera
sempre de licen9a especial, que seni concedida de conformidade com as
prescri9oes da legisla9ao fiscal do ~1unicipio e prova de resideneia local ha mais
de 2 (dais) anos. Revogado pela Lei l.755/91.

atividades

Unico
Nas praias, nenhum ambulante poclera exercer suas
a menos de I 00 (cern) metros dos estabelecimentos
comerciais.

Revogado pela Lei 1.755/91.
Artigo 32 - E proibido ao vendedor ambulante estacionar fora
dos locais previamente determinados pela Prefeitura.
§ 1°

-

Os ambulantes de vendas de produtos pereciveis
dependerao, para efeito de obter a respectiva licenca de previa vistoria no veiculo
que, sera sempre confeccionado em a90 inoxidavel ou fibra sintetica
impermeavel, com todas as condicoes de higiene, contendo recipientes destinado
a coleta de lixo. A Iicenca da Prefeitura estara condicionada a vistoria e Alvara do
service de higiene e saude no Municipio, do Governo Estadual.
§ 2° - Os ambulantes de produtos artesanais nao poderao
vender artigos industrializados ou encontrados regularmente no cornercio local.
§ 3° - As empresas com
a venda ambulante de sorvetes, ou de
exigencias do § 1 ° deste artigo, com
profissional o responsavel pelo veiculo, na

sede fora do Municipio que pretendem
outros alimentos, estarao sujeitas as
obrigacao de registrar em carteira
condicao de empregado.
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§ 4° - 0 vendedor ambulante sera responsavel pela limpeza da
area onde atuar na venda de seus produtos, fixando-se a primeira infracao como
advertencia, a Segunda com multa e a terceira com o cancelamento da licenca.

SUB-SE<;AO II
Do Funcionamento
Artigo 33 - A abertura e o fechamento dos estabelecimentos
comerciars e industriais no Municipio obedecerao os seguintes horarios,
observados os preceitos da legislacao federal que regula o contrato de duracao e
as condicoes do trabalho:
a) - abertura e fechamento entre 7 e 20 (sete e vinte) horas nos
dias uteis;
b) - nos domingos e feriados os estabelecimentos
permanecerao fechados, hem como nos feriados locais
quando decretados pela autoridade competente; sera
permitido o funcionamento em horarios especiais, inclusive
aos domingos, feriados nacionais e locais, excluindo o
expediente de escrit6rio, nos estabelecimentos que se
dediquem as atividades seguintes: irnpressao de jornais,
laticinios, frios industriais, e panificacao e distribuicao de
agua, producao e distribuicao de gas, servico de esgotos,
service de transporte coletivo ou a outras atividades que, a
juizo da autoridade competente, seja estendida tal
prerrogativa.
c) - a Prefeitura podera, ainda, permitir o funcionamento em
horario especial, de estabelecimentos que nao causem
incornodo a vizinhanca, localizados fora das areas
estritamente residenciais.
Artigo 34 - As farmacias deverao observar um plantao de
urgencia, para atender ao publico a qualquer hora do dia ou da noite.

§ Unico - Quando fechadas, as farmacias deverao afixar a
porta uma placa com a indicacao dos estabelecimentos analogos que estiverem
de plantao.
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SE<;Ao II
Dos Divertimentos Publicos
Artiga 35 - Para realizacao de divertimentos e festejos
publicos ou em recintos fechados de livre acesso ao publico, sera obrigat6ria a
licenca previa da Prefeitura.
Artigo 36 - Em todas as casas de diversoes publicas sera
observado o disposto nesta lei, alern das demais normas pertinentes:
I - tanto as salas de entrada como as de espetaculo serao
mantidas higienicamente limpas;
II - as portas e os corredores para o exterior conservar-se-ao
sempre livres de m6veis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada
rapida do publico em caso de emergencia;
III - todas as portas de saida serao encimadas pela inscricao
"SAIDA", legivel a distancia e luminosa de forma suave quando se apagarem as
I uzes da sala;
IV - os aparelhos destinados a renovacao do ar deverao ser
conservados e mantidos em perfeito funcionamento;
v - deverao possuir bebedouro de agua filtrada em perfeito
estado de funcionamento;
VI - durante os espetaculos deverao as portas permanecerem
abertas, vedadas apenas por cortinas;
VII - os extintores de incendio deverao ficar em lugares
visiveis, de facil alcance, e estarem em perfeito estado de funcionamento.
Artiga 37 - Nas casas de espetaculo de sessoes consecutivas,
que nao tiverem exaustores suficientes, deve decorrer lapso de tempo entre a
saida e a entrada dos espectadores para o feito de renovacao do ar.
integralmente,
marcada.

Artiga 38 - Os programas anunciados serao executados
nao podendo OS espetaculos iniciarem-se em hora diversa da

§ 1 ° - Em caso de modificacao do programa ou de horario, o
empresario devolvera aos espectadores o preco integral da entrada.
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§ 2° - As disposicoes deste artigo aplicam-se inclusive as
cornpeticoes esportivas para as quais se exij a o pagamento de entradas.
Artigo 39 - Os bilhetes de entrada nao poderao ser vendidos
por preco superior ao anunciado e em numero excedente a lotacao do recinto. A
lotacao maxima sera fixada pela Prefeitura por ocasiao da apreciacao do pedido
de licenca.
Artigo 40 - A armacao de circos ou parques de diversoes
transit6rios s6 sera permitida em locais previamente fixados pela Prefeitura.
§ 1 ° - A autorizacao de funcionamento dos estabelecimentos
de que trata este artigo nao podera ser por prazo superior a 60 (sessenta) dias.
§ 2° - Os circos e parques de diversoes embora autorizados s6
poderao ser franqueados ao publico depois de vistoriados em todas as suas
instalacoes pelas autoridades da Prefeitura.
§ 3° - Quando a instalacao ocorrer em terreno particular devera
ser apresentado com o pedido de licenca um comprovante da locacao do imovel
ou declaracao do proprietario autorizando o uso.
anteriores e
temporaries.

§ 4° - 0 disposto no caput deste artigo e nos paragrafos
aplicavel as licencas de instalacoes para tiro ao alvo e outros estandes

SE<;AO III
Da Propaganda em Geral
Artigo 41 - A exploracao dos meios de publicidade nas vias e
logradouros publicos depende de licenca da Prefeitura e do pagamento do tributo
respective.
§ 1 ° - Incluem-se ainda na obrigatoriedade deste artigo os
anuncios que, embora apostos em propriedades particulares sejam visiveis de
lugares publicos, ou locais de diversoes publicas.
§ 2° - Todavia ficara isento do tributo respectivo a publicidade
em placas indicativas de nomes de logradouros publicos, desde que doadas e
aprovadas pela Prefeitura.
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Artigo 42 - Nao sera permitida a colocacao de anuncios ou
cartazes quando:
I - pela sua natureza provoquem aglorneracoes prejudiciais ao
transito publico, ou desviem a atencao do motorista;
II - de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagisticos da
cidade, panoramas naturais, monumentos tipicos, historicos e tradicionais.
Artigo 43 - A propaganda falada em lugares publicos por meio
de amplificadores de som, alto-falantes e propagandistas, esta igualmente sujeita
a previa licenca e ao pagamento dos tributes devidos.
§

U nico - A Prefeitura regulamentara, por Decreto o disposto

nesta Se9~Io e no artigo 179 e seguintes da Lei Municipal n.? 1.050/75,
estabelecendo glossario de termos tecnicos sobre afixacao adequada dos anuncios
publicitarios com as diferentes categorias e zonas de uso, com a observancia das
regras sabre a mensagem, localizacao, dimensionamento e medidas de seguranca,

SE<;AO IV
Das Medidas Referentes aos Animais
/\rtigo 44
E proibida a perman~ia de animais nas vias
pt'.1blicas, praias, rios e logradouros p{1blicos do Municlpio. Revogado pela Lei
1.755/91.
Artiga 4 5
Os animais encontrados soltos nos logradouros
pl'.1blicos, serao recolhidos ao dep6sito da municipalidade. Revogado pela Lei
1.755/91.
~ Unico
/\ forma de apreensao sera estabelecida em
regulamentm;:ao pr6pria, baixada per Decreto do Executive. Revogado pela Lei
1.755/91.
Arttgo 16
0 ai~imal recolhido em virtude do disposto nesta
se9ao devera ser retirado dentro do prazo maxima de 3 (tres) dias, mediante
pagamento das taxas devidas. Revogado pela Lei 1.755/91.
1

Artiga 17 A Prefeitura podera assinar convcnjos com outras
P-refeituras para execuc;ao dos servi9os estabelecidos nesta sec;ao e recoJ.Himento
aos canis dessas Prefeituras, com as seguintes condi95es:
1
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a)

tratando se de caes nae registrados serao es mesmos
sacrificados se nae retirados per seus donas, dentro do
prazo de 3 (tres) dias, mediante o pagamento das taxas
respectivas;

b)

os proprietaries dos dies registrados serao notificados,
devendo retira los em identico prazo, sem o que es animais
serao igaalmente sacrificados;

c)

quando se tratar de· animal de rac;a, peElera a Prefeitura, a
seu criteria, agir de confom1 idade com as disposi96es desta
Se9ao, ou efetuar sua venda em hasta pl'.1blica, precedida da
necessaria publicidade. Revogado pela Lei 1. 755/91.

A:rtigo 4 g Haven."! na Prefeitura o registro de cfies, que seffi
feito anualmente, mediante o pagamento da tmm respectiva, fixada em 0, 10 do
Valor de Referencia Fiscal. Revogado pela Lei 1.755/91.
§ 1°
Aos proprietaries de dies registrados a Pre:feitura
fornecera urna plaea-El~ntifica9ao a ser colocada na coleira do animal.
~ 2° Para registro dos dies
comprovante de vacina anti rabica.

e

obrigat6ria a apresenta9ao de

Artigo 19
0 cao registrado pedera anclar solto na vm
publica, desde gue em companhia de seu done, respondendo este pelas perdas e
danos que o animal causar a terceiros. Revogado pela Lei 1.755/91.
§ Unico
A permissao deste artigo nae abrange as praias e
rios do .rviunicipio, onde, per razoes de higiene e proteyao a sa(1de da populayao, e
expressamente proibida a permanencia de animais. Revogado pela Lei 1. 755/91.
Artiga 50 - E expressamente proibido a qualquer pessoa
maltratar os animais ou praticar ato de crueldade contra os mesmos.
Artiga 51 - Toda 0 proprietario de terreno, cultivado OU nao,
dentro dos limites do Municipio, e obrigado a extinguir OS formigueiros
existentes dentro de sua propriedade, des de que estej am causando danos a
vizinhanca,
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SEc;Ao V
Da Exploracao de Pedreiras, Cascalhadeiras,
Olarias e Depositos de Areia e Saibro
Artigo 52 - A exploracao de pedreiras, cascalhadeiras, olarias
e dep6sitos de areia e saibro, depende de licenca da Prefeitura, precedida de
manifestacao dos orgaos publicos estaduais e federais competentes.
Artigo 53 - As licencas serao sempre por prazo determinado.
§ Unico - Sera interditada a pedreira ou parte dela, embora
licenciada, demonstre posteriormente que sua exploracao acarreta perigo ou dano
a vida OU a propriedade.
Artigo 54 - A exploracao de pedreiras a fogo fica sujeita as
seguintes condicoes:
I - intervalo minimo de trinta minutos entre cada serie de
explosoes;
II - icamento, antes da explosao, de uma bandeira em altura
conveniente para ser vista a distancia;
III - toque de tres vezes, com intervalo de dois minutos, de
uma sirene e o aviso em brado prolongado, dando sinal de fogo.
Artigo 55 de agua do Municipio:

E proibida

a extracao de areia em todos os cursos

I - a jusante do local em que recebem descarga de esgotos;

II - quando modifiquem o leito ou as margens dos mesmos;
III - quando possibilitem a forrnacao de locais ou causem, por
alguma forma, a estagnacao das aguas;
IV - quando de algum modo possam oferecer perigo a pontes,
muralhas ou qualquer obra de arte construida nas margens ou sobre os leitos dos
nos;
v - a montante dos locais de captacao de agua potavel
destinada ao consumo publico.
SE(:AO VI
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Das Praias e Terrenos de Marinha
Artigo 56 - E proibida a retirada de areia das praias e regioes
de "jundu", onde se formam as dunas de protecao dos terrenos alodiais.
§ Unico - Observada a conveniencia e necessidade, podera ser

autorizada a retirada de areia em excesso, pela propria Prefeitura ou por terceiros
devidamente credenciados, desde que seja obtida licenca previa da autoridade
federal competente, resguardada sempre a faixa do "jundu", de modo que esta
nao seja danificada.
Artigo 57 - As colonias de ferias e hoteis localizados junto a
praia, com frente par ao mar, sao responsaveis diretos pela higiene e limpeza da
praia ocupada por seus h6spedes.
Arrigo 58 - E proibido o transito de veiculos pela praia,
ressalvando os oficiais que, necessariamente, tenham que faze-lo par o
desempenho de suas funcoes,
Artigo 59
E proibida a privatizacao
obstaculos intransponiveis pelos banhistas.

da praia mediante

Artigo 60 - A Prefeitura delimitara as zonas de uso nas praias
para pratica de esportes, instalacao de barracas para uso de clubes e entidades e
respectivos horarios,

CAPITULOV
Das Infracoes e Penas
Artigo 61
A infra9ao a qualquer dispes:i+i-vo da presente lei
ensejara, sem prejuizo das medidas de natureza civil e criminal
cabiveis,
NOTil7ICAGAO AO INFRA.TOR, para regularizar a situcwat.) em prazo que lhe
for deterrninado. Revogado pela Lei 1.755/91.

side regularizada

Artigo 6? 0 decurso do prazo da notifica9ao s~
a sit1m9ao que U1e deu causa) ou a reincidencia da infiw;ao,
Fone/Fax: (13) 3422~1202
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~itarao o infrator a multas variaveis de 0, 10 a 100 (um decimo a cem) vezes o
Valor de Referencia Fiscal. Revogado pela Lei 1.755/91.
§ 1°

Podera a Prefeitura, a seu criteria, ap6s notificai;:ao ao
infrator, recolher ao deposits municipal, es veiculos, materiais e outros
equipan1entos em uso irregular. Revogado pela Lei 1.755/91.
§ 2°
N hip6tese do recolhimento previsto no paragrafo
anterior a liberayao s6 sera feita apes a regulariza9ao da siruac;ao fiscal, com
pagamento dos tributes devid-0s, multas e estadia no dep6sito municipal.
Revogado pela Lei 1.755/91.
Artigo 63 - 0 Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias,
baixara Decreto regulamentando a aplicacao da presente lei.
Artigo 64 - Esta lei entrara em vigor 60 (sessenta) dias ap6s a
sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Itanhaem, 21 de Outubro de 1.985.

Edson Baptista de Andrade
Prefeito Municipal

Registrada em livro pr6prio. Processo n." 1048/84.
Departamento Administrativo, 21 de Outubro de 1.985.
Orlando Bifulco Sobrinho
Diretor Administrativo
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