
LEI MUNICIPAL Nº 2623
Altera a redaçpžo dos artigos 85 a 92 da Lei

Municipal
nº 107, de 21/10/50, Código de Posturas do Município,

e
dá outras providências.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Passa a ter a seguinte redaçp�o os artigos 85 a 92
da Lei Municipal nº 107, de 21 de outubro de 1950 (Código de
Posturas do Município).

" 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
às condições e duraçp©o do trabalho, obedecerp©o os seguintes
horários em dias úteis:

- de 1º de maio a 30 de setembro: das 8:00 às 12:00e 13:30
às 18:30.

- de 1º de outubro a 30 de abril: das 7:30 às 12:00 e 13:30
às 19:00.

§ +INICO - É facultativa a abertura aos sábados à tarde.
Art. 86 - Poderpão permanecer abertos aos domingos, feriados

e dias santos de guarda, bem como np}o estp}o sujeitos à observân-
cia dos horários fixados no artigo anterior, os seguintes
estabelecimentos:

Farmácias e Pronto Socorros, Postos de Abastecimento e com-
bustíveis e lubrificantes, Bares, Restaurantes,Cafés,
Confeitarias, Bombonieres, Hotéis, Churrascarias, Sorveterias,
Charutarias, Engraxaterias, Lancherias, Postos de Venda de
Jornais e Revistas e consertos de pneus.

Art. 87 - As barbearias, salões de cabelereiros e
institutos de beleza observarp×o os seguintes horários para
funcionamento:

a) de segunda a sexta-feira: das 7:00 às 12:00 e das 13:30
às 20:00.

aos sábados e véspera de feriados poderp©o permanecer
abertos até às 22 horas.

Art. 88 - Os açougues, supermercados, casas de gêneros
alimentícios, padarias e fiambrerias, observadas as disposições
de legislaçp{o quanto às condições e duraçp{o do trabalho, poderp{o
permanecer abertos dentro dos seguintes horários:

a) de segunda feira à sábado: das 7:30 às 12:00 horas e
13:30 às 20:00 horas.

b) aos domingos, feirados e dias santos de guarda: das 7:30
às 12:00 horas.

Art. 89 - Os estabelecimentos creditícios observarpto o se-
guinte horário para atendimento ao público:

de segunda a sexta-feira: das 9:00 às 11:00 e das 13:30 às
16:30 horas

Art. 90 - No período de 15 a 31 de dezembro o comércio em
geral poderá permanecer aberto até as 22 horas, exceto aos
domingos.

Art. 91 - Considera-se infraçp[o, np[o só o fato de ter as
portas abertas fora das horas estabelecidas, como comprar vender
e realizar qualquer operaçpZo com as portas fechadas.

§ 1º - O fato do proprietário residir no estabelecimento
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np�o autoriza a ter aberta qualquer porta do mesmo.
§ 2º - a observância da presente Lei compete principalmente

à Fiscalizaçp8o Municipal, cabendo também a qualquer pessoa
denunciar as infrações e que tenha conhecimento, apresentando as
provas respectivas.

Art. 92 - É passível de multa de 50% (cinqüenta por cento)
do salário mínimo regional vigente a 3 (três) vezes o valor
deste, o estabelecimento que deixar de cumprir os horários
fixados."

Art. 2º - Ficam revogadas as leis municipais nºs 2.185/68,
2.223/69 e 2.432/71 e 2.444/74.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpAo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 10 DE MAIO DE 1974.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)PROF. FERNANDO ARI MOEHLECKE
Secretário
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