Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

, DE 2020.

Dispõe sobre nova redação às alíneas "a" e
"b" do item "4" do Art. 370, da Lei n°
1.037, de 26 de dezembro de 1973 (Código
de Posturas do Município).

Art. 11 As alíneas "a" e "b" do item "4" do Art. 370, da Lei n° 1.037,
de 26 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 370
4a) das 06:00 horas às 24:horas, de domingo a
quinta-feira; e
b) das 06:00 horas de um dia até as 04:00 horas do
dia seguinte, às sextas-feiras, aos sábados e nas vésperas
de feriados. (NR)"

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala "Ulysses Guimarães", 06 e março de 2020.

Rua José Colombo, 235 Cep 13840-065 . Telefax: (19) 3851-6100
E-mail: cmmguacu@dglnet.com.br Home Page: www.camaramogiguacu.sp.gov.br

CÓDIGO DE POSTURAS
LEI N.° 1037, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1973.
Institui o Código de Posturas de MOGI GUAÇU e dá outras providências.
TÍTULO 1
Disposições Gerais
Artigo 10) Fica instituído o Código de Posturas de MOGI GUAÇU.
Artigo 20) Este Código tem como finalidade instituir as normas disciplinadoras da higiene pública, da ordem
pública e do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, bem como as correspondentes
relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e os munícipes.
Artigo 30) Ao Prefeito e aos servidores públicos municipais em geral compete cumprir e fazer cumprir as
prescrições deste Código.
Artigo 40) As disposições deste Código aplicam-se no sentido estrito excluídas as analogias e interpretações
extensivas.
Parágrafo único - Os casos omissos ou as dúvidas serão resolvidos pelo Prefeito em despachos proferidos
nas representações, considerados os pareceres dos diretores ou chefes dos órgãos administrativos municipais que lhes são diretamente subordinados.

TITULO II
Da Higiene Pública

CAPÍTULO 1
Disposições Preliminares
Artigo 50) Compete à Prefeitura zelar pela higiene pública, visando a melhoria do ambiente e a saúde e o
bem-estar da população, favoráveis ao seu desenvolvimento social e ao aumento da expectativa de vida.

Artigo 60 ) Para assegurar a melhoria constante das condições de higiene, compete à Prefeitura fiscalizar:
- a higiene dos passeios e logradouros públicos;
II - a higiene das habitações unifamiliares e coletivas;
III - a higiene nas edificações da zona rural;
IV - a higiene dos poços e fontes de abastecimento de água domiciliar;
V - a instalação e a limpeza de fossas;
VI - a higiene dos estabelecimentos comerciais e industriais em geral;
VII - a higiene nos hospitais, casas de saúde e maternidade;
IX - a higiene nas piscinas de natação;
X - a existência de vasilhame apropriado para coleta de lixo e a sua manutenção em boas condições de
utilização e higiene;
Xl - as medidas de prevenção contra a poluição do ar e das águas e de controle de despejos industriais;
XII - as prescrições sanitárias na exploração de olarias e de depósitos de areia;
XIII - a limpeza e desobstrução dos cursos de águas e das valas.
Artigo 71 ) Ao ser verificada qualquer infração e preceitos de higiene, o servidor público municipal competente deverá apresentar relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências a bem da
higiene pública.
§ 1°) A Prefeitura deverá tomar as providências cabíveis ao caso quando o mesmo for da alçada do Governo
Municipal;
§ 20) Quando as providências necessárias forem da alçada de órgãos federal ou estadual, a Prefeitura deverá remeter cópia do relatório a que se refere o presente artigo às autoridades federais ou estaduais competentes.

CAPÍTULO II
Da Higiene dos Passeios, Logradouros Públicos e Livre Trânsito nas vias
Artigo 81) Para preservar a higiene pública e livre trânsito nas vias, fica terminantemente proibido:
- fazer varredura do interior de prédios, terrenos ou veículos para a via púNica;
II - lançar qualquer lixo, resíduos, detritos, caixas, envoltórios, papéis, anúncios, reclames, boletim de propaganda, líquidos, impurezas e objetos em geral, nos passeios e logradouros públicos;
III - despejar os detritos, impurezas e objetos referidos no item anterior, sobre o leito dos passeios e logradouros públicos;
IV - bater ou sacudir tapetes ou quaisquer outras peças nas janelas e portas que dão para a via pública;
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§ 30) A devolução das mercadorias apreendidas só será efetuada depois de ser concedida a licença ao respectivo vendedor ambulante e de paga pelo mesmo a multa a que estiver sujeito.
Artigo 3660)É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa:
- estacionar nos logradouros públicos, fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura;
II - ocupar mais de 1/3 (um terço) da largura de passeio, respeitando ainda a área de ocupação máxima de
1m2 (um metro quadrado);
III - impedir ou dificultar o trânsito nos logradouros públicos;
IV - transitar pêlos passeios conduzindo cestos ou outros volumes grandes.
Parágrafo único - No caso de reincidência às prescrições dos itens do presente artigo, a licença do vendedor ambulante será automaticamente cassada.

CAPÍTULO III
Dos Horários
Artigo 3670) Os estabelecimentos comerciais, tanto atacadistas como varejistas, salvo os casos previstos
nesta lei, não poderão funcionar aos domingos, feriados nacionais e feriacos locais e nem nos dias úteis
antes das 8:00 ou depois das 18:00 horas, com exceção dos sábados, quando poderão funcionar somente
até às 12 horas.
§ 1 0) Ficam sujeitos ao horário fixado neste artigo os escritórios comerciais em geral, as seções de venda
dos estabelecimentos industriais, os depósitos de mercadorias e tudo o mais que, embora sem o caráter de
estabelecimento, seja mantido para fins comerciais.
§ 20) Mediante solicitação dos setores interessados, o Prefeito poderá prorrogar o horário dos estabelecimentos comerciais até às 22 horas do mês de dezembro e nas vésperas de dias proporcionais.
20 a 6° feira, no horário das 9:00 às 16:30 horas.
§ 30) Os estabelecimentos bancários funcionarão, de
Artigo 3681) Em qualquer dia e hora será permitido o funcionamento dos estabelecimentos que se dediquem
às seguintes atividades, excluindo o expediente do escritório:
- a impressão de jornais;
II - distribuição de leite;
III - frios industrial;
IV - produção e distribuição de energia elétrica;
V - serviço telefônico;
VI - distribuição de gás;
VII - serviço de transporte coletivo e agência de passagens
VIII - postos de gasolina
IX - despacho de empresa de transportes de produtos perecíveis;
X - hospitais, casa de saúde e postos de serviços médicos;
XI - hotéis e pensões;
XII - agência funerária.
Artigo 3690) O horário de funcionamento de Farmácias e Drogarias é das 8:00 às 20:00 horas, de segunda a
sexta-feira e, nos sábados, das 08:00 às 12:00 horas.
a - aos domingos e feriados, o horário de funcionamento das farmácias que estiverem de plantão é das
08:00 às 22:00 horas;
b - as farmácias e drogarias que fizerem plantão no domingo obedecerão o horário fixado no presente artigo durante os dias úteis da semana seguinte;
c - as farmácias e drogarias ficam obrigadas a fixar placas indicativas das que estiverem de plantão;
d - o regime obrigatório de plantão semanal obedecerá rigorosamente as escalas em vigor através do decreto do Prefeito, consultados os proprietários de farmácias e drogarias locais;
e - mesmo quando fechadas as farmácias e drogarias poderão, em caso de urgência, atender ao público à
qualquer hora do dia e da noite.
Artigo 3700) Por motivo de conveniência pública poderão funcionar em horário especial os seguintes estabelecimentos:
1 - varejistas de frutas, legumes, aves, verduras e ovos:
a - nos dias úteis - das 6 às 20 hs;
b - aos domingos e feriados - das 6 às 12 hs.
2 - açougues e varejistas de carnes frescas e peixes:
a - nos dias úteis - das 5 às 18 hs;
b - aos domingos e feriados - das 5 às 12 horas.
3 - Padarias:
a - Nos dias úteis - das 5 às 22hs.
b - Aos domingos e feriados - das 5 às 18 horas.
4 - Restaurantes, bares, botequins, sorveterias, cafés, charutarias, leiteiras e bilhares e bombonieri.
a - Nos dias úteis - Domingos e Feriados - das 6 às 24 hs.
b - Nos sábados e vésperas de Feriados - das 6 às 2 horas
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