
LEI MUNICIPAL Nº 3297
Altera redaçpžo dos artigos 85, 86, 87, 88, 90, 91 e
92 do Código de Posturas do Município.

HÉLIO SELBACH DA ROCHA, VICE-PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DO
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 85 do Código de Posturas, passará ter a
seguinte redaçpro:

Art. 85 - As casas comerciais e outros estabelecimentos
abertos ao público nos limites urbanos e suburbanos da cidade e
do interior, observadas as disposições das leis federais quanto
as condições do trabalho, obedecerpÛo aos seguintes horários em
dias úteis:

De 01 de maio a 30 de setembro:
De segunda a sexta-feira
das 7,45 às 12,00 horas
das 13,30 às 18,30 horas
Sábado
das 7,45 às 12,00 horas
De 01 de outubro à 30 de abril:
De segunda a sexta-feira
das 7,30 às 12,00 horas
das 13,30 às 19,00 horas
Sábado
das 7,30 às 12,00 horas
Art. 2º - O artigo 86 do Código de Posturas passará ter a

seguinte redaçpÍo:
Art. 86 - Poderp�o permanecer abertos sábados à tarde, aos

domingos e feriados, bem como np:o estp:o sujeitos à observaçp:o
dos horários fixados no artigo anterior os seguintes
estabelecimentos:

farmácias e prontos socorros, postos de abastecimento de
combustíveis e lubrificantes,bares e restaurantes, cafés,
bombonieres, padarias, hotéis, churrascarias, sorveterias,
charutarias, engraxatarias,lancherias, postos de venda de
jornais e revistas, casas de diversões, casas funerárias,
floriculturas, borracharias e consertos de pneus, casas
comerciais localizadas nos terminais rodoviários, ferroviários e
aeroportuários e os existentes em pontos turísticos devidamente
designados por Decreto Executivo e Legislaçp{o própria.

Art. 3º - O artigo 87 do Código de Posturas, passará ter a
seguinte redaçpèo:

Art. 87 - As barbearias, salões de cabeleireiros, salões de
beleza observarpQo os seguintes horários para funcionamento:

De segunda a sexta-feira
das 7,30 às 12,00 horas
das 13,30 às 19,00 horas
Aos sábados e vésperas de feriados poderpFo permanecer aber-

tos até, no máximo, às 22,00 horas, respeitando o intervalo do
meio dia previsto acima.

Art. 4º - O artigo 88 de Posturas, passará ter a seguinte
redaçpêo:

Art. 88 - os açougues, supermercados, casas de gêneros
alimentícios, confeitarias, fiambrerias, observadas as disposi-
ções da legislaçpZo quanto às condições e duraçpZo do trabalho,
poderp,o permanecer abertas dentro dos seguintes horários:
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De segunda a sábado
das 7,30 às 12,00 horas
das 13,30 às 20,00 horas.
Aos domingos e feriados
das 7,30 às 12,00 horas
Art 5º - O artigo 90 do Código de P:osturas, passará ter a

seguinte redaçp£o:
Art. 90 - Em períodos que antecedem as datas comemorativas,

tais como Natal, Páscoa e outras, o horário de funcionamento do
comércio poderá ser alterado por Decreto do Executivo, desde que
solicitado pelas entidades de classes patronal e dos trabalhado-
res, de comum acordo.

Art. 6º - O artigo 91 do Código de Posturas, passará ter a
seguinte redaçpÛo:

Art. 91 - Consideram-se-á infraçpuo a presente Lei, npuo só o
fato de ter as portas abertas fora das horas estabelecidas, como
comprar, vender e realizar qualquer operaçp©o com as portas
fechadas.

§ 1º - O fato do proprietário residir no estabelecimento
npzo autoriza a ter aberta qualquer porta do mesmo.

§ 2º - O fato de o proprietário atender o estabelecimento
sem o auxílio de empregados, mesmo fora do horário, npō autoriza
o funcionamento do mesmo.

§ 3º - A observância da presente Lei compete principalmente
à fiscalizaçp}o municipal, cabendo também a qualquer pessoa
denunciar as infrações e que tenha conhecimento, apresentado as
provas respectivas.

§ 4º - As associações de classe, patronais e de empregados,
poderpÍo solicitar a lavratura do auto de infraçpÍo mediante
correspondência, onde conste a data e horário da infraçp�o, bem
como o artigo que estava sendo infringido.

Art. 7º - O artigo 92 do Código de Posturas terá a seguinte
redaçp£o:

Art 92 - É possível de multas em 50% (cinqüenta por cento)
do valor da referência regional vigente a época da infraçp�o o
estabelecimento que estender horários além dos previstos desta
Lei.

Parágrafo +©nico - O estabelecimento que reincidir em sua
falta terá a multa aplicada anteriormente dobrada e assim
sucessivamente, respeitando-se um máximo de 10 vezes o valor de
referência regional.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp³o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 24 DE DEZEMBRO DE
1981.

a)HÉLIO SELBACH DA ROCHA
Vice-Prefeito em Exercício

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Secretário
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