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LEI N.° 2 DE 8 DE FEVEREIRO DE 1965

CHOIS!) DE POSIURI DO MUhlClPlO DE SiRIO INlOllO DE LISBOl — ESIIDO DO PIlUl
T I T U L O I

DO MUN1CIPIO, DOS BENS DE USO COMUM. DOS TERRENOS
C A P I T U L O I

D1VISAO ADM1NISTRAT1VA

*

-Art. 1/ — Para os efeitos e aplicagoes do presente codigo e demais fins
administrativos, fica o municipio de Santo Antonio de Lisboa di-
vidido em tres zonas;

a) urbana
bj suburbana e
c) rural.

Art. 2.* — A zcna urbana compreende toda a area edificada da Cidade,
objeto do levantamento topografico do que trata a lei n.* 2 de
8 de Fevereiro de 1965, e a suburbana a restante area tcm como
limite ao Nascente a rodovia Fortaleza — Brasilia e ao poente com
o Bairro Continho, ao lads direito do Rio Riachao, a casa de Ma-
noel Sinho de Sa, ao lado esquerdo com a casa de Francisco Ma-
noel da Silva

CAPITULO III

DOS LOGRADOUROS PUBLICOS

Art. 3.° — Qualquer que seja a sua denominagao, considera-se logradouro
publico o que tenha sido entregue ao transito ou uso publi.o.

Art. 4.* — As vias publicas serao alhinhadas as e mveladas de modo a ofe-
recer a mais ampla e conveniente disposigao para o embelezamento,
ventilagao, salubridade e higiene da Cidade.

Art. 5.° — A largura das ruas sera a estabelecida no piano de embelezamento.
feito a base do ievantamento altimetrico e planimetrico da Cidade.

•Art. 6° — A divisao de terrenes em quadras e a destas em lores somente
sera permitida se forem devidamente aprovadas pela prefeitura.
os respectivos pianos, devendo o interessado requerer, previamente.
a aprovagao de um ante-projeto, com a inficagao das ruas a saber.

Art. 7.* — A natureza do calgamento das vias publicas sera determinada pela
Prefeitura. segundo as necessidades do transito e estatistica.

§ I .* — £ proibido qualquer alteragao no leito da via publica, sem previa
licenga da Prefeitura, sob pena de sujeitar-se a infratra multa de
cinco mil a dez mil cruzeiros,e a repola na forma primitiva.

§ 2." — No caso de recusa do infrator, a Prefeitura efetuara os servigos
necessarios a reposigao e cobrara as despezas realizadas, como a-
crescimento de cinquenta por cento, a titulo de administragao.



P A S S E I O S

Art.. 8.°—Todo proprietario e obrigado a custear o meio-fio e a construgao
de dois metros de passeio correspondente a sua testada, na forma
estabelecida e n s prazos determinados pelo Prefeito Municipal.

Art. 9.* — O proprietaiio e obrigado reconstruir e conservar o passeio, de
modo a nao prejudicar a estetica e os passeio da Cidade, a nao
dificultar o transito Publico, sob pena de multa de cinco a dez
mil cruzeiros.

Art. 10.” — Se o passeio nao for construido. reconstruido ou reformado no
prazo consignado pela Prefeitura, ou for em desacordo as disposi-
goes do presente Cod. observar-se-a o disposto no§ 2.* do Art. 7.°

Art. 11.° — Sera permitida, mediante li.enga da Prefeitura, a tampagem do
meio-fio para oferecer acesso a veiculos.

IQMfCUlUHl t HUMERfiCflO
Art. 1 2.°— Os logradouros publicos terao o nome que lhe for dado pela Pre¬

feitura, inscrito por roeio de phcas fixadas em locais convenientes.
§ LInico — Incorrera na multa de dois a cinco mil cruzeiros aquele que

em anuncios, letreiros, boletins, ccrrespondencia ou outro meio
de publicidade, usar nomes de logradouros nao constantes no-
mcnclatura oficial.

Art. 13.*—O proprietario e obrigado a pagar, ao ser feita a numeragao
dos predios da cidade, a despesa correspondente a confecgao
da placa.

Art. 14.*—Sujeitar-se-a a multa de dois a cinco mil cruzeiros todo aque¬
le que inutilizar ou alterar placas indicatives de logradouros ou
de numeros, alem da obrigagao de ideniza-las.

ARBORIZACAO
Art. 15.° — Os logradouros Publicosserao arborizadoseajardinados pela Pre¬

feitura, tendo em vista a estetica da Cidade.
Art. 16.*— Cabem exculsivamente a Prefeitura os servigos de corte,

e derruba das arvores dos logradouros publicos, aclocada
os infratores a multa de tres a quatro mil Cruzeiros.

ESTRADAS

Art. 17.*— As estradas de rodagem e todas as vias publicas estao sujei-
tas as disposigoes deste Capitulo, no que lhes possam ser apli-
caveis.

§ ].* — A ninguem e dado o direito de modificar, abrir, inva-
dir ou vedar estradas e caminhos publicos, sem previo consen-
timento da Prefeitura, que so o dara mediante requerimento, quan-
do plenamente acautelado o interresse e forem observados os
dispositivos pertnentes da lei civil.

§ 2.* — Todo aquele que infringir o dispostos no paragrafopre-



cedente, inccrrera na multa de cinco a dez mil cruzeiro, fican-
do ainda ohrigado a resrabelecer a via publica na sua forma pri-
mitiva.

Art. 18.° — As estradas municipais serao conservadas pela Prefeitura, com-
petindo-lhes alterar-lhes o alinhamento, a largura e o “Grade”
sempre que se torne conveniente ou se faga necessario ao pro-
gresso ou a intensidade do transito publico

Art. J 9.* — As estradas nova terao a largura minima de seis metros de
chapa de rodagem, devendo as existentes, que nao satisfize-
rem esta condigao, ser alargadas a medida que forem sendo re-
construidas, dividindo-se o prejuizo entre os proprietaries mar-
ginais.

Art. 20.” — Todos os proprietaries ou possuidores de terras sao obrigados,
anualmente, nos meses de maio a julho. a rogagem dos ca-
minhos nos lugares onde residero. A.o infrator, multa de dois
a cinco mil cruzeiros.

CAPITULO 111

DA SALUBRIOADE PUBLICS
Art. 21.6 — Ninguem podera lavar roupa, ou tomar banho nas aguadas de

servidao publica existentes do Municipio.
Art. 22.*— Ninguem podera atirar as vias publicas, ou consentir que a elas

cheguem, proveniente de predios particulares ou de propri-
os municipais, lixo, detritos, aguas fetidas e excrementos de
qualquer natureza. Ao infrator, multa de dois a cinco mil cru¬
zeiros.

CAPITULO IV

DOS RIOS, LAGOS, OLHQS D'AGUA, PESC9, MATAS E E CAMPOS
Art. 23.' — £ proibido desviar de seu curso as aguas canalizadas de ser-

ventia publica, sem a permissao da Prefeitura. Ao infratar, mul¬
ta de dois a cinco mil cruzeiros, ficando ainda obrigado a res-
tabelecer, a sua custa, o primitivo curso.

' Ar. 24.* — Os moradores as margens dos rios. lagos, riachos, corregos
olhos d’gua, tanques e agudes deverao conserva-los limpos na
frente de sustento e refrigerio das mesrnas maigens.

Art. 25.° — Ninguem podera fincar nos rios, riachos, corregos, etc. quais-
quer ubstaculos que impegam o livre curso das aguas, ou a sua
utilizagao. Ao infrator, multa de cinco a dez mil cruzeiros, tam-
bem aplicada em caso de preterizagao de animais aos bebedouros
e a passagem do transito publico.

Art. 26.° — As cercas dos sitios e habitagoes deverao ser construidas com
solidez e altura minima de um metro e setenta centimetros de
altUra exceto as de arame farpado, que deverao ser defecadas
com seis fios. no minimo, e as de pedra, que terao, pelo menos,



a altura de um metro e sescenta centimetros. Ao infrator mul-
ta de cinco a dez mil cruzeiros, excegao feita dos tapumes as
ro*rgei.s e no leito do rio Riachao, as quais, dada a sua transi-
toriedade poderao ser deficadas com material de segunda classe.

Art. 27° — Ninguem podera rogar, cortar madeira, danificar ou cons-
truir nas terras nao aforadas ou arrendadas ao patrimonio mu¬
nicipal. Ao infrator, multa de. dois a cinco mil cruzeiros.

Arc. 28.° — Exceto na zona rural, nenhuma construgao ou edificagao es¬
pecial podera ser feita sem o alinhamento da prefeitura. Ao in¬
frator multa de cinco a dez mil cruzeiros, e a demoligao a sua
propria custa do servigo.

T1TULO II

CAP1TULO I

Da Fiscalizacao Sanitaria— Dos Kercados, Feiras l Matadouros

Art. 29.° — Para facilitar a fiscalizagao dos mercados, feiras e matadou¬
ros. assim tambem a assistencia sanitaria no exame de animais
destinados ao ccnsumo publico a autoridade muni.-ipal determina.
a) somente no matadouro publico ou em outros locais permiti-
dos pelo Prefeito, podera ser abatido gado vacum, caprino, la-
nigeno e suino, para o consumo da populagao. Ao infrator,
multa de cinco a dez mil cruzeiros.
b) a venda de came, para o consumo publico, em local dife-
rente do preÿiamento destinado para tal, so podera ser feito me-
diante solicitagao da parte interessada ao Prefeito, o qual de-
liberara sobre a permissao. Ao infrator, multa de cinco a dez
mil cruzeiros, e o dobro em caso de reincidencia:
c) a came, quando vendida com osso, por quilo nao podera con-
ter mais de trezentas gramas de os-o, para setecentas gramas
de carne maciga. Ao infrator, multa de cinco a dez mil cruzeiro
e o dobro na reincidencia;
d) Os pregos da carne, ou de outros quaisquer generos alimen-
ticios respeitada a lei n.” 1.522 de 26-12 ae 1951 e demais le-
gisiagao pertinente serao estabelecidos pela autoridade munici¬
pal, ou por uma comissao nomeada pelo prefeito.

Art. 30° Todo animal destinado a matanga para o consumo publico so-
frera inspegao pelo medico veterinario ou por fiscal da prefeitura.

§ 1 .* — Se o exame demonstrar que o animal nao esta em condigao de
ser abatido, quer pelo seu estado de magreza ou faaiga, quer
por sofrer molestia incuravel ou pessagei-a, como sejam lesoes
locais, fraturas, e quimoses e pequenos absersos ou tumores be-
nignos, nao sera admitido ao corte, sendo entregue ao propri¬
etary.
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§ 2° — Se verificar ou suspeitar, por sintoma, que o animal sofrera inspegao
pelo medico veterinario ou por fiscal da Prefeitura, digo. que o
animal se ache afetado de molestia transmissivel infeccioza e
infectocontagioza, sera recuzado ao corte, bem como sepa-
rado para ser sacrificado e incinerado, sem que o proprietario
tenha direito a qualquer idenizagao.

§ 3.” — Quando o fiscal ou autoridade sanitaria verificar alguma anor-
malidade em qualqut r parte da carne ou visceras do animal a-
batido, que por sua natureza e forma cause repugnancia ou sus-
peita de mole.-tia infeccioza, impedira a sua venda e leÿara o fa-
to para ao conhecimento do Prefeito para deliberar a respeito.

§ -1.° — A proibigao de venda de carne podera ser parcial em caso de ve-
rificagao, apenas de pequenos tomores negignos, esquimoses ou
infecgoes locais, de minima importancia.

TITULO III

DOS COSTUMES E DE TUNQUILIDIOE POBLiCA
CAPITULO I

DO SOSSEGO E TRANQU ILIDAD E POBLICA
Art. 3i.° — £ proibido, sobe pena de multa de dois a cinco mil cruzeiros.

1) dar gritos a noite, na zona urbana, sem necessidade ou utilidade
2) dar tiros nas zonas urbana e suburbana, excegao feita dos
casos de desempenho de deveres do servigo publico e nos de
legitima defesa, da pessoa ou da propriedade.
3) tocar ou ensinar musica, com pancadaria, depois das vinte e
duas horas, SEM licenga da Prefeitura, exceto nos locais permitidos.
4) uzar sinais sonoros, timpanos, buzinas e outros meios de avi¬
so, proximo de locais onde se realizam representagoes teatrais
cinematograficas, comamora<;6es cuvicas e atos religiosos, ou nas
imediagoes das casas de sauae, hospitais, sanatorios e escolas.
5) uzar escapamento livre de veiculo ou auto-motor.
6) abusar de sinais sonoros a qualquer hora do dia e da noi-
noite, causando encomodo de momentaneo.
7) soltar foguetes, bombas, foguetoes, baterias e coisa equivalentes
sem permissao prefeitural.
8) realizar batucadas, salvo quando o permitir a prefeitura.

Art. 32.”— Nas imediaÿoes dos hospitais. sanatorios, casas de
saude e manicomio. etc. devera ser observado o mais rigoroso
silencio.

CAPITULO IV

DO COMERCIO AMBULANTE
Art. 33.” — A licenga para o exercicio de comercio ambulant?, que sera

individual, instransferivel e exclusivamente ao fim para que foi



e dado por meio de alvara, o que devera ser conduzido pe-
lo respectivo titular a fim de apresenta-lo, prontamente, e
quando exigido,, aos agentes do munidpio. Ao infrator. pena
de apreensao da mercadoria ate o pagamento da multa de dois
mil cruzeiros a cinco mil cruzeiros a cinco mil cruzeiros.

§ unico — O ambulante licenciado. ou ambulante de exercicio anterior,

que, findo o prazo legal, for tncontrado sem a respectiva licen-
* ga do exercicio vingente, fica sujeito a pena estabelecida no

presente artigo.
Art. 34.” — £ vedada a concessao de matricula do vendedor ambulante

" a pessoas que sofrerem de molestias contagiosas ou repugantes.

CAPITULO V

DAS A FERigOES

Art. 35.° — Tcdo negociante, industrial, artista ou operario, estabelecido
ou ambulante, que, no exercicio ae sua profissao, medio ou pe-
sar, quer vendendo cu comprando mercadorias e generos ali-
menticios. quer avaliando bens proprios ou alheios, e obrigado a
ter suas balangas devidamente instaladas, ou pesos e medidas en-
tre a vista do publico, aferidos com o padrao municipal, de a-
cordo com o sistema metrico decimal. Ao infrator. multa de
dois a cinco mil cruzeiros sobre a taxa de aferigao.

Art. 36.” — A aferigao sera feita anualmente, na Prefeitura. para a cida-
de sede do municipio, no mes de janeiro, e, para o interior do
municipio, ate trinta e um dia de margo, sempre com aviso pre-
vio por meio de editais, salvo a de balangas, de transporte di-
ficil, que serao aferidas na mesmas epocas, nos locais em que
se encontrarem, mediante o pagamento de mais de cinquenta
por cento sobre a taxa instituida.

. Unico — Sao encarregados das aferigoes.
a) na sede municipal o guarda fiscal.
b) no interior do Municipio — Os agent? s Fiscais

Art. 37 — Sem prejuizo, da legislagao federal, o contribuinte que
adulterar a aferigao, utilizar pesos e medidas nao af ridos e des-
nivelar balangas, sujeitar-se-a multa de dois mil a cinco mil
cruzeiros com o cancelamento da licenga ate quitar-se ccm
a fazenda Municipal.

Art. 38 — Sera passivel de pena de multa de dois a cinco mil cruzeiros
aquele que. quando lositado, recusar exibir aos fiscais da Pre¬
feitura, para a deviia verificagao da aferigao, os seu pesos, ba¬
langas e medidas.

Art. 39 — A taxa de aferigao sera cobrado integralmente, e cm qualquer
epoca do ano, quando se tratar de abertura de novos estabeleci-
mentos, negociantes ambulantes, que iniciem suas atividades, bem
como de novos pesos e medidas, bombas, de gasolina e seme-

j*



lhantes.
Art. 40.° — No comercio de cereais, e i brigatorio o uso das unidades

metricas de peso.
Art. 41/ — Somente serao aferidas pesos regulares de metal, sendo re-

jeitados os de madeira, pedra, argila e substan ias equjvalentes.
Art. 42.° — Incorrera na multa de dcis mil a cinco mil cruzeiros todo

aquele que fraudar pesadas ou m?didas.
CAP1TULO VII

DOS D I VERTIMENIOS P OB LI C 0 S
''Art. 43.° — As instalagoe-; para divertimentos publicos, como circos par-

ques de diversoes ou outros que produzem ruidos, dependem
de ligenga do Prefeito, e nao poderao ser localizadas nas pro-
ximidades de hospitais, casas de saude, colegios, escolas notur-
nas e em outros locais inconvenientes, a juizo da municipals
dade.

Art. 44.“ — Os circos e parques de diversoes so serao franqueados ao
publico depcis de vistoriados pela Prefeitura, que examinara os
aparelhos e maquinismos destinados a transporte ou embarque
de pessoas, com especial cuidado.

Art. 45.° — Antes de ser concedida a renovagao de licenga, sera feita
nova vistoria no circo ou parque de diversoes, e, nao sendo
conveniente autorizar a renovagao da licenga, o Prefeito devera
nega-la e interdita-los,

Art. 46.° — Ao conceder a licenÿa, ou renovaqao, podera o Prefeito es-
tabelecer as restrigoes que julgar cabiveis, no sentido de a?-

segurar a ordem e a moralidade dos divertimentos, e os
sossegos publicos.

Art. 47.' — O desrespeito a interdigao sera punido com medidas corres-
pondente a embarco de obra.

CAPITULO II

DLS LICENCAS l SEUS PROCESSOS
Art. 48/ — Nenhuma obra de construgao, reconstrugao, acressimo, mo-

dificagao, demoligao ou conserto podera ser iniciada, nas zonas
urbanas e suburbana. sem previa licenga da Prefeitura.

Art. 49/ — A licenga para obras, quaisquer que sejam, sera concedida
ao proprietario, ou a quem suas veses fizer, mediante requeri-
mento, por escrito, ao Prefeito, instruido dos respectivos projetos.

Art. 50/ — O requerimento, selado na forma da lei, declarara.
1) o lugar, com indicagao da rua, quadra numero, se houver.
2) natureza e destino do predio ou obra.

Art 51° — Os prujetcs submetidos a aprovagau ca Prefeitura preenche-
rao as condigoes que o Prefeito estabelecer em portaria.

Arc. 52 — Aprovados os proj tos, sera devolvida ao proprietario ou seu



representante, uma das vias, com a nota do haver sido apro-
vada.

Art. 53.* — As plantas indicarao, claramente, a disposigao divisao do
predio, bem assim o destino e as dimensoes de cada comodo.

Art. 54.* — O requerimento, com o prcjeto e demais documentos, sera
submetido ao estudo do Prefeito, que concedera, ou nao, o al-
vara de construgao.

Art. 55.* — Caducara o alvara.
a) quando dentro de quatro meses contadas do dia em que for
expedido, nao hajam sido iniciadas as obras de construgao ou
reconstrugao, e, dentro de dois meses, a partir da mesma data,
nao tiveram comego as obras de acrescimo, reformas e outras
de menos importanria.
bÿ quando a construgao nao se conclua-no prazo de dois anos,

a partir do dia de sua concessao.
§ tlnico — Os prazos de que trata a alinea podera o ser d i-

letados, mediante requerimentos justificativos de necessidade da
prorrogagao.

CAPITULO III

DOS All NHAMENIOS E NIVELAMENTOS PARA AS CONSTRUCOES
Art. 56.*— Nenhum servigo de construgao ou de reconstrugoes acres-

simo ou modificagao, sem incluir avangos ou recuos das facha-
das sobre as dividas do lote, podera ser executados sem que a
Prefeitura de o respectivo aiinhamento, previamento requerido.

Art. 57.* — Nos edificios ou muros avangados ou irregulamente
recuados do aiinhamento, ou em outros situados em terrenos que
se destinem a logradouros publicos e, portanto, a demoligao, nao
sera permitida nenhuma obra de reparagao ou consolidagao.

TlTULO VI
CAPITULO UNICO

DAS I R F R A C 0 E S E DAS PEAAS
Art. 58.” — Considera-se infragao toda agao ou emissao contraria as leis

e regulamentos municipais.
Art. 59.* — A infragao se prova com o ato respectivo, lavrado por quem

de dueito, no uso das suas atribuigoes legais.
Art. 60.* — Sao competentes para autuar o infrator, os fiscais da Pre¬

feitura, ou qualquer outro funcionario municipal, quando no
exercicio de suas fungoes.

§ ].*—o nome do infrator ou denominagao que o identifique.
a) O ato dcve conter.
b) A designagao do lugar, dia e hora em que se deu a infragao.
c) O fato ou ato constitutive da infragao, com tedas as ocor-
rencias.



d) o preceito legal ou regulamento violado.
e) a peni que no case deve ser aplicada.
fj o nrme e residencia das testemunhas, quando figuraram.

§2' — Ate prova em contrario, presumem-se verdadeiras as indicagdes
contidas nos autos de infragao.

§ 3.° — As irregularidades contidas no auto nao o invalidarao,
desde que o mesmo contenha elementos que possam caracteri-- zar o infrator e a mfragao.

Art. 6l.° — O auto da infragao sera assinado pelo autuante e autuado.
§ LInico — Nao podendo, nao querÿndo ou nao sabendo o autuado as-

sina-lo, certificara o autuante qualquer dessas ocorrencias, em
presenga de duas pessoas, no minimo, que com eie assinarao.

Art. 62.° — Se a prova de infraga i nao constar de documentos ou obje-
tos, cujo especie seja colhido, fara o autuante constar essa cir-
cunstancia no auto respective.

Art. 63°. — As penas estabelecidas neste codigo e demais leis municipais
serao impostas pelo Prefeito.

Art. 64.° — Lavrado o auto de infragao, a autoridade ou funcionaio que o
lavrou fara dele imediata remessa ao Prefeito que, por despa-
cho, mandara intimar o autuado para, no prazo de cinco dias,
contados da intimagao, alegar o que julgar o que a bem de seu
direito, sob pena de revelia.

Art. 65.” — Findo o prazo da defeza sem que o autuado apresente, isso
mesmo certificara o Secretario da Prefeitura. e. com defesa ou
sem ela, subirao os autos ao Prefeito que preferira sua decisao,
julgando procedente ou improcedente o auto, impondo a pena
que no caso couber ou julgando nao passivel de pena o autua¬
do.

Art. 66.’ — Preferida a decisao, serao as partes dele iitimadas, e somen-
te depois de intimagao correra o prazo de dez dias para rea-
lizagao do pagamento. Terminado este prazo, sem o pagamento,
sera a divida, em certidao, remetida, a cobranga judicial.

Art. 67.’ — Indesendem de termo de infragao a apreensao de animais
e as medidas de cassagao de licenga, suspensao de obras e ou-
tras medidas administrativas dessa natureza.

.?ÿ
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
DE LISBOA EM 2 DE FEVEREIRO DE 1965.

ISAAC BATISTA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

A Ordem do dia da Segao de hoje.
Sala das Segdes cm 6 de Fevereiro de 1965.

CANOIDO I0IQUIM Dt SILVI
Presidente

Aprovada em primeira discussao por unanimidade
Sala das Secdes em 6 de Fevereiro de 1965

RIIMQIIDO fRINCISCO Dl SILVI
SecretArio

Aprovado em segunda discussao por unanimidade.
Sala das Sec&es em 6 de Fevereiro de 1965.

RIIMUNDD fRIRCISCO Dl SILVI
Secretaries

Aprovado em Terceira discussao por unanimidade
Sala das Seÿoes em 6 de Fevereiro de 1965

RIINUNDO FRINCISCO 01 SILVI
Secret&rio

A Sansao
Camara Municipal em 6 de Fevereiro de 1965.

CANDIDO JOIOIH 01 SILVI
Presidente

Levado a Sansao nesta data.
Camara Municipal em 6 de Fevereiro de 1965.

JOSEFI LOIZl DL S00SI
Dirctoii 01 Stritiila Oi Clman

Registre-se Publique-se e cumpra-se
Gabinete do Prefeito da Camara Municipal em 8 de Fevereiro de 1965

ISUC BITIS 11 BE CIRVILH 0
Prefeito Municipal

Registrada nesta data sob o n.° 2 as folhas 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, do livro n.” / desta Prefeitura.

Secretaria da Prefeitura Municipal em 8 de fevereiro de 1965.

10 S Ff I LOIZl DL SOOZI
Secretario




