(ALTERAÇÕES INSERIDAS NO TEXTO ATÉ A LC 702/12)
LEI COMPLEMENTAR Nº 12

Institui posturas para o Município de
Porto Alegre e dá outras providên cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.
Faço saber que a Câm ara Municipal aprovou e eu sa nciono a seguinte Lei Com plem entar:

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º -Esta Lei contém m edidas de polícia adm inistr ativa a cargo do Município, estatuindo as necessárias relações entre este e
a população.
Art. 2º - São logradouros púb licos, para efeitos de sta
Lei, os bens públicos de uso com um , tais com o os define a legislação f ederal, que pertençam ao Município de Porto Alegre.
Art. 3º - Todos podem utilizar livrem ente os logr adouros
públicos, desde que respeitem a sua integridade e conservação, a tranqü ilidade e a higiene, nos term os da legislação vigente.
Art. 4º - Aos bens de uso especial é perm itido o livre
acesso a todos nas horas de expediente ou de visitação pública, respe itando o seu regulam ento próprio.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS E DAS PENAS
Art. 5º - Notificação é o processo adm inistrativo form ulado por escrito, através do qual se dá conhecim ento à parte de providê ncia ou m edida que a ela incube realizar.
Art. 6º - A verificação pelo agente adm inistrativo da s ituação proibida ou vedada por esta Lei gera a lavratura de auto de infr ação, no qual se assinala a irregularidade constatada e se dá pr azo de
quinze dias para oferecim ento de defesa.
Art. 7º -Os autos de infração obedecerão a m odelos p adronizados pela A dm inistração.
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Art. 8º - Recusando-se o infrator a assinar o auto, s erá
tal recusa averbada no m esm o pela autoridade que o lavrar.
Art. 9º - Na ausência de oferecim ento de defesa no pr azo legal, ou de ser ela julgada im procedente, será im posta pelo ti tular do
órgão com petente a m ulta prevista.
Parágrafo único - Nas reincidências as m ultas serão
com inadas progressivam ente em dobro.
Art. 10 - Será notificado o infrator da m ulta im posta, c abendo recursos ao Prefeito Municipal, a ser interposto no pra zo de quinze
dias.
Parágrafo único - O recurso deverá ser acom panh ado da
prova de ter sido efetuado o depósito da m ulta im posta no ó rgão próprio.

Art. 11 - Negado provim ento ao recurso, o depósito será
convertido em pagam ento.
Art. 12 - A m ulta im posta, da qual não tenha sido inte rposto recurso, deverá ser paga no prazo de quinze dias. Deco rrido este
prazo, será inscrito o débito em dívida ativa e encam inhado à c obrança
judicial.
Art. 13 - Nos casos de apreensão, a coisa apreendida
será recolhida aos depósitos do Município. Quando a isto não se prestar a
coisa ou quando a apreensão se realizar fora da área urbana, p oderá ser
a m esm a depositada em m ãos de terceiros ou do próprio detentor, se id ôneo, observadas as form alidades l egais.
§ 1º - A devolução da coisa apreendida só se fará d epois de pagas as m ultas que tiverem sido aplicadas e de indenização ao
Município das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o tran sporte e o depósito.
§ 2º - A coisa apreendida, não reclam ada no prazo m áxim o de trinta dias, perm itirá ao Município sua venda em leilão, sendo
aplicada a im portância apurada na indenização das despesas de que trata
o parágrafo anterior e entregue o saldo, se houver ao legítim o propriet ário, m ediante requerim ento devidam ente i nstruído, dentro do prazo m áx im o de um ano.
§ 3º - Os produtos alim entares perecíveis serão dest inados a instituições de caridade ou afins, sendo o seu recolhim ento feito
m ediante recibo descritivo.
Art. 14 - A om issão no cum prim ento de obrigação com inada em Lei Municipal poderá ser sanada pelo Município à custa do falt oso, que disto será c ientificado.
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Art. 15 - As infrações resultantes do descum prim e nto
das disposições desta Lei serão punidas com m ultas correspo ndentes ao
valor de 0,70 a 35,00 URMs .
Parágrafo único - As m ultas poderão ser reduzidas no
seu lim ite m ínim o fixado para cada caso, sem pre que circunstâncias at enuantes, devidam ente com provadas, assim aconselhar.
Art. 16 - Quando couber, será aplicada, a critério do ó rgão com petente, co ncom itantem ente com a m ulta, a pena de apr eensão,
que consistirá na tom ada dos objetos que constituem a infr ação, sendo o
seu recolhim ento feito m ediante recibo descritivo.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
Art. 17 - A denom inação dos log radouros públicos e a
num eração das casas serão fornecidas pelo Município.
Art. 18 - É proibido nos logradouros p úblicos:
I - efetuar escavações, rem over ou alterar a pavim ent ação, levantar ou rebaixar pavim ento, passeios ou m eio -fio, sem prévia l icença do Município;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
II - fazer ou lançar condutos ou passagens de qua lquer
natureza, de superfície, subterrânea ou elevada, ocupando ou ut ilizando
vias ou logradouros públicos, sem autorização expressa do Munic ípio;
Pena: m ulta de 14,00 a 17,50 URMs
III - obstruir ou concorrer, direta ou indiretam ente, para
a obstrução de valos, calhas, bueiros, ou bocas -de-lobo, ou im pedir, por
qualquer form a, o escoam ento das águas;
Pena: m ulta de 14,00 a 21,00 URMs
IV - despejar águas servidas, lixo, resíduos dom ést icos,
com erciais ou industriais nos logradouros públicos ou terrenos baldios;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
V - depositar m ateriais de qualquer natureza ou ef etuar
preparo de argam assa sobre passeios ou pistas de rolam ento;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
VI - transportar argam assa, areia, aterro, lixo, ent ulho,
serragem , cascas de cereais, ossos e outros detritos em veículos inad equados ou que pr ejudiquem a lim peza;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
VII - deixar cair água de aparelhos de ar condicionado
sobre os passeios;
Pena: m ulta 0,70 a 3,50 URMs
VIII - efetuar reparos em veículos e substituição de
pneus, excetuando -se os casos de em ergência, bem com o troca de óleo e
lavagem ;
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Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
IX - em baraçar ou im pedir, por qualquer m eio, o livre
trânsito de pedestres ou veículos nos logradouros públicos, bem com o
usar correntes ou artefatos de proteção nos canteiros centrais das vias
públicas e nos equipam entos públicos a que se r efere a Lei Com pl em entar
nº 136, de 22 de julho de 1986, e alterações posteri ores;
Pena: m ulta de 14,00 a 21,00 UFMs (inciso alterado
pela LC 603/08)
X - utilizar escadas, balaústres de escadas, balcões ou
janelas com frente para a via pública, para s ecagem de roupa ou para c olocação de vasos, floreiras ou quaisquer outros objetos que aprese ntem
perigo para os transeuntes;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XI - fazer varredura do interior dos prédios, terrenos e
veículos para as vias públicas;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XII - depositar lixo em recipientes que não sejam do tipo
provado pelo Município;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XIII - colocar m esas, cadeiras, bancas ou quaisquer o utros objetos ou m ercadorias, qualquer que seja a final idade, excetuandose os casos regulados por legislação específica, desde que previam ente
autorizadas pelo Município;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XIV - colocar m arquises ou toldos sobre os passe ios,
qualquer que seja o m aterial em pregado, sem prévi a autorização do Mun icípio;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
XV - (revogado pela LC 620/09)
XVI - estacionar, por m ais de vinte e quatro (24) horas
seguidas, veículos equip ados para atividade com ercial;
Pena: m ulta 3,50 a 17,50 URMs
XVII - estacionar veículos sobre passeios e em áreas
verdes, fora dos locais perm itidos em parques, jardins ou pr aças;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XVIII - capturar aves ou peixes nos parques, praças ou
jardins;
Pena: m ulta 0,70 a 3,50 URMs
XIX - derrubar, podar, rem over ou danificar árvores e
quaisquer outras espécies de vegetais nos logradouros públicos;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XX - colocar, colar, fixar, pregar, pichar ou pintar em
postes, m uros, paredes cegas, túneis, viadutos, pistas de r olam ento de
tráfego, rótulas, passarelas, árvores, parques, praças, jardins, refúgios de
pedestres e sinalizadores de pista, canteiros, obras de arte e m onum entos
públicos, abrigos de paradas de ôn ibus, pontes, m esm o com a utilização
de colunas, cabos, cav aletes, fios ou outros m eios, indicações publicit árias de qualquer tipo sem licença do Município, inclusive as de cunho ele itoral, bem com o veicular propaganda político -partidária nos m uros e nas
fachadas de próprios m unicipais, cedidos ou não;
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Pena: m ulta diária de 100 (cem ) a 150 (cento e cinqüe nta) UFMs (Unidades Financeiras Munic ipais) (inciso alterado pela LC
590/08)
XXI - utilizar os logradouros públicos para a prática de
jogos ou desportos, fora dos locais determ inados em praças ou parques;
exclui-se da proibição a realização de com petições esport ivas, desde que
com local ou itinerários predeterm inados e autoriz ados pelo Município;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXII - praticar desportos, nos balneários, fora dos l ocais
determ inados;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXXIII - utilizar ou retirar, para qualquer finalidade,
água das fontes, piscinas ou espelhos d'água localizados em logradouros
públicos;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXIV - retirar areia das m argens dos rios e arroios, f azer escavações, lançar condutos de águas servidas ou afluente cloacal ou
detritos de qualquer natureza nas praias;
Pena: m ulta de 14,00 a 21,00 URMs
XXV - banhar anim ais ou lavar veículos nas zonas de
balneários;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXVI - soltar balões, com m echa acesa, em toda a e xtensão do Município;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XXVII - acender fogo fora dos locais determ inados;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXVIII -queim ar fogos de artifícios, bom bas, fogu etes,
busca-pés, m orteiros e outros fogos explosivos, perigosos ou ruidosos nos
logradouros públicos ou em janelas e portas que deitarem para os m e sm os;
Pena; m ulta de 10,50 a 17,50 URMs
XXIX - causar dano a bem do patrim ônio público m unic ipal.
Pena: m ulta de 24, 00 a 35,00 URMs
XXX – reservar vagas e guardar autom óveis nas vias
públicas, exceto a guarda para atendim ento da Lei nº 5.738, de 7 de jane iro de 1986, alterada pela Lei nº 6.602, de 7 de m aio de 1990.
Pena: m ulta de 10,00 a 50,00 UFMs (inciso acrescid o
pela LC 642/10)
§ 1º - A Multa disposta no inc. XX deste artigo será
com putada por dias, contados a partir da data da notificação, até a retir ada do m aterial de publicidade exposto irregularm ente. (acrescido pela LC
590/08)
§2º - Excetuam -se das disposições do inc. XX deste a rtigo as publicidades de eventos ou cam panhas de assistência social, de
saúde, de program as governam entais e aquelas refere ntes à adoção de
praças, parques, jardins e áreas esportivas perm itidas nos term os da r egulam entação do Poder Executivo Municipal. (acrescido pela LC 590/08)
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§3º - A venda de m ercadorias nos logradouros públ icos,
sem prévia autorização do Município, tem a respectiva penal idade prevista
na legislação que dispõe sobre o com ércio e a prestação de serviços a m bulantes. (acrescido pela LC 620/09)
Art. 19 - Durante o período de execução de obras ou
serviços em logradouros públicos, deverão ser m antidas, em local visível,
placas de identificação onde constarão: o órgão ou entidade responsável,
a firm a em preiteira, o responsável técnico, a data de início dos trabalhos
e a data prevista para sua conclusão. (acrescido pela LC 368/96, ren umerando-se os demais artigos).
Parágrafo único - O não cum prim ento do disposto neste
artigo im plicará sanções adm inistrativas, p or parte da Prefeitura Munic ipal. (acrescido pela LC 368/96)
Art. 20 - Nos logradouros públicos são perm itidas co ncentrações para realização de com ícios políticos, festividades rel igiosas,
cívicas ou de caráter popular, com ou sem arm ação de coretos ou palanques, desde que sejam observadas as seguintes co ndições:
I - serem aprovados pelo Município quanto à localiz ação;
II - não pertubarem o trânsito público;
III - não prejudicarem o calçam ento, ajardinam ento, nem
o escoam ento das águas pluviais, co rrendo por conta dos re sponsáveis
pelas festividades os estragos por acaso verificados;
IV - serem rem ovidos, no prazo m áxim o de vinte e qu atro horas, a contar do encerram ento dos festejos.
Parágrafo único - Um a vez findo o prazo estabelec ido no
inciso IV, o Município prom overá a rem oção do coreto ou palanque, c obrando do responsável as despesas de rem oção e dando ao m aterial o
destino que entender.
Art. 20-A Os logradouros públicos, tais com o largos e
parques, som ente poderão receber cercam ento m edia nte parecer perm i ssível do Conselho Municipal de Desenvolvim ento Urbano Am biental –
CMDUA – ao projeto, adequadam ente, após aprovação por consulta à população, m ediante plebiscito.
§ 1º No caso de logradouros públicos recebidos pelo
Município, a partir de 1º de janeiro de 2005, em decorrência de loteam e ntos de iniciativa pr ivada:
I – a consulta será feita unicam ente ao Conselho Mun icipal do Meio Am biente – COMAM – e ao CMDUA, com pareceres prévios
das Secretarias co m petentes;
II – as custas da obra de cerc am ento ficarão totalm e nte
a cargo de seus em preendedores; e
III – os em preendedores deverão dar ciência à popul ação de Porto Alegre, com antecedência de, no m ínim o, um a sem ana, co ntada da inauguração do logradouro, por m eio dos principais veíc ulos de
com unicação escrita, falada e televisionada da Cidade, no m ín im o 03

6

(três), com unicando que o espaço é de uso com unitário e pertence ao p ovo de Porto Alegre.
§ 2º O CMDUA deverá m anifestar -se com base em pr ojeto paisagístico, elaborado por profissional credenc iado pelo CREA -RS, e
considerando os pareceres técnicos dos órgãos com pete ntes do Poder
Executivo.
§ 3º VETADO.
§ 4º Os logradouros que forem cercados continuarão
sendo bens públicos de uso com um , aos quais todos os cidadãos terão
livre acesso durante os horários destinados à visitação, inform ação que
deverá estar publicada nos portões de entrada e saída dos respectivos
logradouros.
(artigo acrescido pela LC 507/04 e alterado pela LC
541/06)

CAPÍTULO II
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS E DAS CASAS E LOCAI S DE ESPETÁCULOS
Art. 21 - Divertim entos públicos, para os efeitos desta
Lei, são os que se realizam em logradouros públicos ou locais quando
perm itido acesso ao povo em geral.
Art. 22 - Em todas as casas e locais de diversões públ icas serão observad as as seguintes di sposições:
I - as instalações de aparelhos de ar condicionado dev erão ser conservadas e m antidas em perfeito funcionam ento;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
II - serão tom adas todas as precauções necessárias p ara evitar incêndios, s endo obrigatória a adoção de extintores de fogo, em
perfeito estado de funcionam ento, em locais visíveis e de fácil acesso,
devendo os corredores de descargas serem convenientem ente sinalizados
com indicação clara do sentido de saída e m antidos d esobstruídos;
Pena m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
III - as lotações serão obedecidas rigorosam ente sem
que ocorra, jam ais, a venda de ingressos superior aos lugares dispon íveis.
Pena: m ulta de 10,00 a 50,00 URMs (inciso acrescido
pela LC 226/90)
Parágrafo único -É proibido fum ar, ou m anter ac esos,
nas salas de espetáculos, cigarros ou assem elhados.
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
Art. 23 - Não será perm itida a realização de jogos ou
diversões ruidosas em locais com preendidos em área form ada por um raio
de oitenta m etros de hospitais, casas de saúde ou m atern idade.
Art. 24 - Para perm itir a arm ação de circos ou ba rracas
em logradouros públicos, poderá o Município exigir, se o julgar convenie n-
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te, um depósito de até o m áxim o de três salários m ínim os com o gara ntia
de despesas eventuais de lim peza e recom posição do logradouro.
§1º - O depósito será restituído integralm ente se não
houver necessidade de lim peza esp ecial ou reparos.
§2º - A licença para o funcionam ento de circos e/ou a ssem elhados será concedida pelo Município, m ediante apresentação de
Laudo Técnico, em itido pelo Corpo de Bom beiros, após vistoria realizada
nos equipam entos e dependências, de m odo a preservar a seg urança da
população. (transformado parágrafo único em §1º e acre scido o §2º
pela LC 184/88).
§3º - (revogado pela LC 694/12 )

CAPÍTULO III
DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO OU DE CARGA
Art. 25 - Constitui infração:
I - trafegar com veículo de tração anim al em zona pe rm itida, sem adequada sinalização lum inosa e com aros de ferro em pavim ento asfáltico;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
II - fum ar ou conduzir, acesos, cigarros ou assem elh ados em veículos de transporte coletivos e táxis: (alterado pela LC
131/85)
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
III - conversar ou, de qualquer form a, pertubar o m ot orista nos veículos de transporte coletivo quando estes estiverem em m ovim ento;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
IV - não fazer uso de fones de ouvido em caso de útil ização de aparelho sonoro no interior de veículo de coletivo de pa ssageiros; (alterado pela LC 689/12*)
Pena: m ulta de 16,63 a 83,15 UFMs
* Ver t ambém na LC 689/12: Art. 2º Fic a ins tituída c ampanha permanente de c ons c ientiz aç ão da populaç ão s obre a nec es s idade de us o de fones de ouv ido em c as o
de utiliz aç ão de apar elh os s onoros no interior dos v eíc ulos de trans po r te c oletiv o
de pas s ageir os . Parágraf o único. Para os fins do dis pos to no c aput des te artigo,
as c onc es s ionár ias das linhas de trans porte c oletiv o de pas s age iros dev erão afix ar
c artaz es educ ativ os no inter ior d os v eíc ulos .

V - negar troco ao passageiro, tom ando -se por base a
proporção vinte por um (20/1) do valor da nota e do valor da passagem ,
respectivam ente;
Pena: m ulta de 0,70 3,50 URMs
VI - o m otorista ou cobrador de veículo de transporte
coletivo tratar o usuário com falta de urbanidade;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
VII - recusar-se, o m otorista ou cobrador, em veíc ulo de
transporte coletivo, a em barcar passageiros, sem m otivo just ificado;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
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VIII - encontrar-se em serviço, m otorista ou cobrador,
em ônibus, lotação ou táxi, sem estar devidam ente asseado e adequad am ente trajado, sendo -lhe facultado: (alterado pelas LC 34/77, LC 41/78 e
LC 568/07)
a) usar gravata; (acrescida pela LC 41/78 e alterada
pela LC 568/07)
b) usar berm uda padronizada, de com prim ento sobre o
joelho; (acrescida pela LC 41/78 e alterada pela LC 568/07)
c) usar cam isa, tipo com um ou aviador, de m angas
com pridas ou de m eias -m angas; e (acrescida pela LC 115/85 e alterada
pela LC 568/07)
d) usar calçado aberto, tipo sandália, preso ao pé.
(acrescida pela LC 568/07)
Pena: m ulta de 0,70 (zero vírgula setenta) a 3,50 (três
vírgula cinqüenta) Unidades Financeiras Municipais – UFMs. (Alterada
pela LC 568/07)
IX - perm itir, em veículos colet ivos, o transporte de
anim ais e de bagagem de grande porte ou em condições de odor ou seg urança de m odo a causar incôm odo ou perigo aos passageiros;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
X - trafegar com veículo coletivo transportando pass ageiros fora do it inerário determ inado, salvo situação de em e rgência;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XI - transportar passageiros além do núm ero lice nciado:
Pena: m ulta de dois décim os do Salário -Mínim o
XII -trafegar com pingente;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XIII - abastecer veículo de transporte coletivo porta ndo
passageiros;
Pena: m ulta de 14,00a 21,00 URMs
XIV - nos veículos de transporte coletivo, o em ba rque
ou o desem barque de passageiros pela porta que não seja para isso de stinada, conform e estab elecer a Secretaria Municipal dos Transportes: (alterado pela LC 71/82)
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XV - o m otorista interrom per a viagem sem causa just ificada;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XVI - estacionar fora dos pontos determ inados para em barque ou desem barque de passageiros ou afastado do m eio -fio, im pedindo ou dificultando a passagem de outros veículos;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XVII - abandonar na via pública veículo de transporte
coletivo com a m áquina funcionando;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XVIII - trafegar o veículo de transporte coletivo por ôn ibus sem a indicação, isolada e colocada acim a de sua parte fronte ira, do
núm ero da linha, ou com a luz do letreiro ou do núm ero da linha apagada;
(alterado pela LC 227/ 90)
Pena: m ulta de 5,00 URMs
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XIX - trafegar com as portas abertas;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XX - colocar em tráfego veículo de transporte col etivo
em m au estado de conservação ou de higiene;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
XXI - dirigir veículo de transporte coletivo com e xcesso
de velocidade, im pedindo a passagem de outro, ou, de qualquer form a,
dificultando a m archa de outros;
Pena: m ulta de 12,70 URMs
XXII - trafegar com o selo de vistoria vencido, rasur ado
ou recolhido;
Pena: m ulta de 14,00 a 21,00 URMs
XXIII - não constar nas portas laterais dos veículos de
transporte coletivo a fixação de lotação, das tarifas e do itiner ário.(alterado pela LC 24/76)
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXIV - a falta de cum prim ento da tabela horária of icial
das linhas de transporte coletivo, que constará afixada juntam ente com o
itinerário, em local determ inado pela SMT, nos term inais de linha e nas
estações dos corredores de ônibus: (alterado pela LC 92/83; alt erado
pela LC 224/90)
Pena: m ulta de 5,00 a 14,00 URMs
XXV - trafegar com carga de peso superior ao fix ado em
sinalização, salvo prévia licença do Município;
Pena: m ulta de 14,00 a 21,00 URMs
XXVI - trafegar em ruas do perím etro central com veíc ulos de m ais de seis toneladas, dif icultando a circulação ou causando a
sua interrupção;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
XXVII - carregar ou descarregar m ateriais destin ados a
estabelecim entos situados na zona central e nas radiais, fora do horário
previsto;
Pena: m ulta de 3,50 a 10, 50 URMs
XXVIII transportar, no m esm o veículo, explosivos e i nflam áveis;
Pena: m ulta de 24,50 a 35,00 URMs
XXIX - conduzir outras pessoas, além do m otorista e
dos ajudantes, em veículos de transporte de explosivos ou inflam áveis;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXX - recusar-se a exibir docum entos à fiscaliz ação,
quando exigido;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
XXXI - não atender às norm as, determ inações ou orie ntação da Fiscalização;
Pena: m ulta de 0,35 a 10,50 URMs
XXXII - trabalhar, m ot orista, cobrador, fiscal e la rgador
de ônibus, sem identidade da Secretaria Municipal dos Transportes;
(acrescido pela LC 26/76)
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XXXII - transportar engradados que contenham ga rrafas
ou latas, em veículos que não possuam dispositivos de segurança aprov ados pelo Município; (acrescido pela LC 52/80)
Pena: m ulta de 10,50 a 17,50 URMs
XXXIII - trafegar o veículo de transporte coletivo sem ter
afixada, em local visível em seu interior, a tabela horária oficial da linha;
(acrescido pela LC 92/83 e alterado pela LC 224/90)
Pena: m ulta de 1,00 a 2,00 URMs
XXXIV - trabalhar, m otorista, cobrador, fiscal e la rgador
de transporte público de passageiros, sem identidade da Secretaria Mun icipal dos transportes; (acrescido pela 299/93)
Pena: m ulta de 3,00 URMs p ara infrator prim ário, d obrando-se a penalidade a cada reincidê ncia
XXXV - trafegar veículos de carga com tripulantes ou
passageiros fora da cabine, no espaço destinado à carga ou no estribo.
(acrescido pela LC 383/96)
Parágrafo único - O inciso XXXV não se aplica no c aso
dos veículos m ilitares. (acrescido pela LC 383/96)
Pena: m ulta de 30 a 50 URMs, por passageiro ou trip ulante nessas condições
XXXVI - ingerir bebida alcoólica no interior de ônibus,
lotações ou táxis do Sistem a de Transporte Públic o de Passageiros de
Porto Alegre. (acrescido pela LC 702/12)
Pena: m ulta de 17 a 83 UFMs

CAPÍTULO IV
DAS CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES, MUROS, CERCAS E PA SSEIOS

Art. 26 - Constitui infração:
I - não ter ou deixar de exibir, quando solicitado pela
Fiscalização, no local da obra, o projeto aprovado e a licença de exec ução;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
II - não colocar nas obras as prescrições estabelec idas
no Código de Obras;
Pena: m ulta de 14,00 a 35,00 URMs
III - deixar de retirar, no prazo de dez dias,, quando n otificado pela Fiscalização, no caso de construção paralisada por m ais de
cento e oitenta dias, tapum es ou andaim es;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,00 URMs
Parágrafo único - No caso do inciso III do presente art igo, o Município, sem pr ejuízo da aplicação da pena, fará rem over os t apum es ou andaim es à conta do proprietário.
Art. 27 - Os proprietários de terrenos são obrigados a
m urá-los ou cercá-los dentro dos prazos e norm as fixados na legislação
específica, bem com o m antê -los em perfeito estado de lim peza, capinados
e drenados.
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Pena: m ulta de 3,50 a 17,00 URMs
Art. 28 - Os proprietários de terrenos, edificados ou não,
localizados em logradouros que possuam m eio -fio, são obrigados a exec utar a pavim entação do passeio fronteiro a seus im óveis dentro dos p adrões estabelecidos pelo Município e m antê -los em bom estado de co nservação e lim peza.
Parágrafo único - O não cum prim ento da obrigação d eterm inada neste artigo fará com que o Município, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, notifique o proprietário infr ator e, após 10
(dez) dias, realize o serviço que será cobrado com o acréscim o de 30%
(trinta por cento) sobre a tabela de preço da Prefeitura. (acrescido pela
LC 215/90)
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs

CAPÍTULO V
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PROFISSI ONAIS

Art. 29 - Nenhum estabelecim ento com ercial, industr ial,
de prestação de serviços ou de entidades associativas poderá funcionar
sem prévia licença do Município.
Pena: m ulta de 3,50 a 17, 50 URMs e fecham ento do e stabelecim ento
§1º - O Alvará de Licença será exigido, m esm o que o
estabelecim ento esteja localizado no recinto de outro já m unido de A lvará.
Pena: m ulta de 3,50 a17,50 URMs
§2º - Excetuam -se das exigências deste artigo os es tabelecim entos da União, do Estado, do Município ou das entidades parae statais e os tem plos, igrejas, sedes de partidos políticos, sindicatos, fed erações ou confederações, reconhecidos na form a da Lei.
§3º - O Alvará de Licença deverá estar afixado em l ugar
próprio e facilm ente visível.
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
§4º - Sem pre que for alterado o uso do im óvel, d everá
ser requerido novo Alvará de Licença para fins de verificação de obediê ncia às leis vigentes.
Art. 30 - O Alvará de Licença será expedido m ediante
requerim ento ao Prefeito.
§1º - O Alvará de Licença terá validade enquanto não se
m odificarem quaisquer dos elem entos essenciais nele inscr itos.
§2º - O estabelecim ento cujo Alvará caducar deverá r equerer outro com os novos caracterí sticos essenciais.
Art. 31 - Todas as instalações sanitárias, tanques, b anheiros, m octórios e latrinas de uso coletivo, seus aparelhos e ace ssórios,
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serão m antidos no m ais rigoroso asseio e perfeito funcionam ento, com
papel higiênico fornecido pelo respo nsável. (acrescido pela LC 395/97,
renumerando-se os demais)
Art. 32 - A licença para funcionam ento de açougues,
padarias, confeitarias, cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e o utros estabelecim entos congêneres, será sem pre precedida do exam e do
local e aprovação da autoridade sanitária com petente.
§1º - (revogado pela LC 574/07)
§2º - (revogado pela LC 574/07)
§3º - (revogado pela LC 574/07)
§4º - (revogado pela LC 574/07)
Art. 33 - A licença de localização deverá ser cancel ada:
I - quando se tratar de negócio diferente do requer ido;
II - com o m edida preventiva, a bem da higiene, da m oral
ou do sossego e segurança pública;
III - por solicitação da autoridade com petente, pr ovados
os m otivos que fund am entam a solicitação;
Parágrafo único - Cancelada a licença, o estabelec im ento será im ediatam ente fech ado;
IV - nos casos com provados de fabricação, com ercial ização e transporte de produtos industrializados ilegalm ente, fals ificados
ou receptados de roubo. (inciso acrescido pela LC 553/ 06)
Art. 34 -É proibido depositar ou expor à venda m ercad orias sobre os passeios ou utilizando as paredes ou vãos, ou sobre as
m arquises ou toldos.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 35 -Mediante ato especial, o Prefeito poderá lim itar
o horário dos estabelecim entos, quando:
I - hom ologar convenção feita pelos estabelecim e ntos
que acordarem em horário especial para seu funcionam ento, de sde que
essa convenção seja adotada, no m ínim o, por três quartas partes dos e stabelecim entos atingidos;
II - atender a requisições legais e justificadas das aut oridades com petentes sobre estabelecim entos que perturbem o sossego ou
ofendam ao decoro público, ou que reincidam nas sa nções da legislação
do trabalho.
§1º - Hom ologada a convenção de que trata o inci so I,
passará ela a constituir postura m unicipal, obrigando os estabel ecim entos
nela com preendidos ao cum prim ento dos seus term os.
§2º - O estabelecim ento que descum prir o disposto no
parágrafo anterior incorrerá na pena de m ulta de 3,50 a 17,50 URMs

CAPÍTULO VI
DOS ANÚNCIOS DE PROPAGANDA
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Art. 36 - São anúncios de propaganda as indicações por
m eio de inscrições, letreiros, tabuletas, dísticos, legendas, cartazes, pa inéis, placas e faixas, visíveis da via pública, em locais freqüe ntados pelo
público ou por qualquer form a expostos ao público e referente a estabel ecim entos com erciais, industriais ou profissionais, a em presas, produtos de
qualquer espécie, de pessoa ou coisa. (alterado pela LC 108/84)
Art. 37 - Nenhum anúncio de propaganda poderá ser exposto ao público ou m udado de local, sem prévia licença do Munic ípio.
§1º - Anúncios de qualquer espécie, lum inosos ou não,
com pinturas decorativas ou sim plesm ente letreiros, terão de subm eter -se
à aprovação do Município, m ediante a apresentação de de senhos e dizeres em escala adequada, devidam ente cotados, em duas (2) vias, conte ndo:
a) - as cores que serão usadas;
b) - a disposição do anúncio ou onde será colocado;
c) - as dim ensões e a altura da sua colocação em rel ação ao passeio;
d) - a natureza do m aterial de que será feito;
e) - a apresentação de responsável técnico, quando ju lgado necessário;
f) - o sistem a de ilum inação a ser ad otado.
§2º - O Município, através de seus órgãos técnicos, r egulam entará a m atéria visando a d efesa do panoram a urbano.
§3º - O Município, através de seus órgãos com pete ntes
procederá à revisão gram atical do texto publicitário por técnico h abilitado
para esse fim , antes de expedição da licença a que se refere o ‘“c aput”deste artigo. (acrescentado pela LC 108/84)
Art. 38 - É proibida a colocação de anúncios:
I - que obstruam , interceptem ou reduzam o vão das
portas, janelas e bandeirolas;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
II - que, pela quantidade, proporção ou disposição, pr ejudiquem o aspecto das f achadas;
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
III - que desfigurem , de qualquer form a, as linhas arqu itetônicas dos edifícios;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
IV -que, de qualquer m odo, prejudiquem os aspectos
paisagísticos da cidade, seus panoram as, m onum entos, edifícios públicos,
igrejas ou tem plos;
Pena: m ulta de 14,00 a 21,00 URMs
V - que, pela sua natureza, provoquem aglom erações
prejudiciais ao trânsito;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
VI - que sejam escandalosos ou atentem contra a m oral.
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
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Art. 39 - São tam bém proibidos os anú ncios:
I - inscritos nas folhas das portas ou janelas;
Pena m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
II - nos logradouros públicos, nos term os do inc. XX do
art. 18 desta Lei Co m plem entar; (alterado pela LC 590/08)
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
III - confeccionados de m aterial não resistente às i ntem péries, exceto os que forem para uso no interior dos estabelecim e ntos, para distribuição a dom icílio ou em avulsos;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
IV - aderentes, colocados nas fachadas dos prédios,
paredes ou m uros, salvo licença especial do Município;
Pena:
V - ao ar livre, com base de espelho;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
VI - em faixas que atravessem a via pública , salvo licença especial do Município;
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 40 - A toda e qualquer entidade que fizer uso de
faixas e painéis afixados em locais públicos, cum pre a obrigação de r em over tais objetos até setenta e duas (72) horas após o encerram ento dos
atos a que aludirem .
Parágrafo único - A infração do disposto neste artigo
acarreta a pena de m ulta de ,70 a 3,50 URMs
Art. 41 - Será facultado às casas de diversões, te atros,
cinem as e outros a colocação de program as e de cartazes a rtísticos na
sua parte externa, desde que colocados em lugar próprio e se refiram e xclusivam ente às diversões nelas exploradas.
§1º - Nos locais a que se refere o ‘“caput” deste art igo,
fica proibida a fixação de cartazes e fotografias de film es de sexo explícito e de pornografia em geral, bem com o de quaisquer espetáculos do g ênero.
§2º - Nas partes externas, ocorrendo a hipótese do p arágrafo anterior, som ente será perm itida a apresentação dos seguintes
dizeres: “Film e de sexo explícito” ou “Film e porn ográfico”, sendo perm it ido, tam bém , o anúncio de que os cartazes respectivos podem ser vistos
nas suas dependências internas. (acrescidos pela LC 149/87)
Art. 42 - Aplicam -se, ainda, as disposições deste cód igo:
I - As placas ou letreiros de escritóri os, consultórios,
estabelecim entos com erciais, indu striais, profissionais e outros;
II - a todo e qualquer anúncio colocado em lugar estr anho à atividade ali realizada.
Parágrafo único - Fazem exceção ao inciso I deste art igo placas ou letreiros que, n as suas m edidas, não excedam 0,30m x
0,30m e que contenham apenas a indicação da atividade exercida pelo
interessado, nom e, profissão e horário de trabalho.
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Art. 43 - Qualquer alteração em anúncio de propaga nda
deverá ser precedida de autorização do Mun icípio.

CAPÍTULO VII
DOS ELEVADORES

Art. 44 - Os elevadores, as escadas rolantes e m o ntacargas são aparelhos de uso público e seu funcionam ento dependerá de
licença e fiscalização do Município.
Art. 45 - Fica o funcionam ento desses aparelho s condicionado à vistoria, devendo o pedido ser instruído com certificado exped ido pela firm a instaladora em que se declarem estarem em perfeitas co ndições de funcionam ento, terem sido testados e obedecerem às norm as
da Associação Brasileira de Norm as Técn icas e disposições legais vige ntes.
Art. 46 - Nenhum elevador, escada rolante ou m o ntacargas poderá funcionar sem assistência e responsabilidade técnica de
em presa instaladora, registrada no Conselho Regional de Engenharia, A rquitetura e Agronom ia.
Pena: m ulta de 3,50 A 17,50 URMs
Art. 47 - Junto aos aparelhos e à vista do público, col ocará o Município um a ficha de inspeção que deverá ser rubricada, ao m enos m ensalm ente, após a revisão pela em presa responsável pela sua
conservação.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
§1º - Em edifícios residenciais que contem com port aria
ou recepção, é facultada a guarda da ficha de inspeção junto a e ssas.
§2º - A ficha conterá, no m ínim o, a denom inação do ed ifício, núm ero do elevador, sua capacidade, firm a ou d enom inação da em presa conservadora com endereço e telefone, data da inspeção, result ados e assinatura do responsável pela inspeção.
§3º - O proprietário ou responsável pelo prédio d everá
com unicar anualm ente, até o dia 31 de dezem bro, à Fiscalização Muni cipal, o nom e da em presa encarregada da conservação dos aparelhos, que
tam bém assinará a com unicação.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
§4º- No caso de vistoria para “habite -se”, a com unic ação deverá ser feita dentro de trinta dias a contar da expedição do certif icado de funcionam ento.
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Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
§5º - A prim eira com unicação após a publicação desta
Lei deverá ser feita no prazo de tri nta dias.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
§6º - As com unicações poderão ser enviadas pela e m presa conservadora, quando, para tanto, for autorizada pelo propri etário
ou responsável pelo edifício.
§7º - Sem pre que houver substituição da em presa co nservadora, a nova responsável deverá dar ciência ao Município, no prazo
de dez dias, dessa a lteração.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 48 - Os proprietários ou responsáveis pelo ed ifício e
as em presas conservadoras responderão perante o Município pela co nservação, bom funcionam ento e segurança da instalação.
Parágrafo único - A em presa conservadora deverá c om unicar, por escrito, à Fiscalização, a recusa do proprietário ou respo nsável em m andar efetuar reparos para a correção de irregularidades e d efeitos na instalação que prejudiquem seu funcionam ento ou com prom etem
sua segurança.
Art. 49 - A transferência de propriedade ou retirada dos
aparelhos deverá ser com unicada, por escrito, à fiscalização de ntro de
trinta (30) dias.
Parágrafo único - Cabe ao proprietário, tam bém , o prazo
de trinta (30) das, para fazer com unicação em atendim ento ao s fins previstos no art. 45.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 50 - Os elevadores deverão funcionar com obrigat ória e perm anente assistência de a scensorista, quando:
I - o com ando não for autom atizado;
II - em bora com com ando autom atizado, o elevador est iver instalado em hotel, edifício de escritórios, consultórios ou m istos. (artigos e incisos alterados pela LC 88/83)
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 51 - Do ascensorista é exigido:
I - pleno conhecim ento das m anobras de condução;
II - exercer rigorosa vigilância sobre as portas da ca ixa
e do carro do elevador, de m odo que se m antenham totalm ente f echadas;
III -só abandonar o elevador em condições de não poder
funcionar, a m enos que o entregue a outro ascensorista habil itado;
IV - não transportar passageiros em núm ero superior à
lotação.
Pena: m urta de 0,70 a 3,50 URMs
Art. 52 - É proibido fum ar ou conduzir, acesos, ciga rros
ou assem elhados”
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
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Art. 53 - As instalações são sujeitas à fis calização, de
rotina ou extraordinária, a qualquer dia ou hora.
Art. 54 - É obrigatório colocar no interior do elev ador à
vista do público, lanterna de quatro pilhas em perfeito estado de funci onam ento.
Pena: m ulta de 0,70 a 3,50 URMs
Art. 55 - Além das m ultas, serão interditados os apar elhos em precárias condições de segurança ou que não atendam o que
preceitua o art. 46.
§1º - A interdição será precedida pela am arração com
aram e ou selo de chum bo, de m aneira a im pedir o funcion am ento.
§2º - O desrespeito à interdição será punido com m ulta
em dobro e outras m edidas aplic áveis.
Art. 56 - A interdição poderá ser levantada para fins de
consertos e reparos, m ediante pedido escrito da em presa instal adora ou
conservadora, sob cuja responsabilidade passarão a funcionar os apar elhos, fornecendo, após, novo certificado de funcion am ento.
Art. 57 - Som ente será perm itido o uso de elevador de
passageiros para o transporte de cargas, uniform em ente distribuídas e
com patíveis com a capacidade do m esm o, a ntes das 8 horas da m anhã e
após as 19 horas, ressalvadas casos de urgência a critério da adm inistr ação do edifício.

CAPÍTULO VIII
DAS PEDREIRAS, CASCALHEIRAS E DEPÓSITOS DE AREIA E SA IBRO
Art. 58 - A exploração das jazidas de substâncias m in erais de em prego im ediato na construção civil, tais com o ardósias, areias,
cascalhos, gnaisses, granitos, quartzitos e saibros, d ependerá de licença
especial do Município.
Parágrafo único - Os elem entos que deverão instruir o
pedido de licença serão estabelecidos pela autoridade m unicipal.
Pena: m ulta de 14,00 a 35,00 URMs e a interdição,
quando for julgada necessária
Art. 59 - A licença para exploração das jazidas m inerais
a que se refere o artigo anterior será concedida, observando -se o seguinte:
I - não estar situada a jazida em topo de m orro ou em
área que apresente potencial turístico, im portância paisagística ou ecol ógica;
II - A exploração não exceda a cinco sextos (5/6) da c ota m áxim a da elevação existente na área requerida, calculada em relação
ao nível do m ar;
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III - a exploração m ineral não se constitua am eaça à s egurança da população nem com prom eta o desenvolvim ento urb anístico da
região;
IV - a exploração não prejudique o funcionam ento no rm al de escola, hospital, instituição científica, am bu latório, casa de saúde
ou repouso ou sim iliar.
Art. 60 - A licença para o exercício das atividades de
que trata esta capítulo será intransf erível.
Art. 61 - O licenciam ento será concedido por prazo d eterm inado, sendo renovável através de requerim ento do interessado dir igido à autoridade m unicipal, observadas as condições estabelecidas no
regulam ento da m atéria.
Art. 62 - As m edidas de segurança, horário de funci onam ento, a natureza do equipam ento utilizado, o uso de explosivos e o utras condições pa ra exploração de pedreiras ou outras jazidas m inerais
deverão atender a um plano geral que será subm etido à aprovação da a utoridade m unicipal com petente.
Parágrafo único - A m atéria de que trata o presente a rtigo será definida através de regulam e ntação.
Art. 63 - Durante a fase de tram itação do requerim e nto
só poderão ser extraídas da área substâncias m inerais para análise e e nsaios tecnológicos e desde que se m antenham inalteradas as co ndições
do local.
Art. 64 - Após a obtenção do licenciam ento, t erá o seu
titular o prazo de um ano para requerer o registro desta licença no Depa rtam ento Nacional de Produção Mineral e apresentar este registro à autor idade m unicipal, sob pena de sua caducidade.

Art. 65 - O titular da licença ficará obrigado a:
I - executar a exploração de acordo com o plano apr ovado sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs
II - extrair som ente as substâncias m inerais que con stam da licença outorgada sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs
III - com unicar ao Departam ento Nacional de Prod ução
Mineral e à autoridade m unicipal o descobrim ento de qualquer outra sub stância m ineral não incluída na licença de exploração, sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs
IV - confiar a direção dos trabalhos de exploração a té cnicos legalm ente habilitados ao exercício da profissão, sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,0 URMs e a interdição, qua ndo for
julgada necessária.
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V - im pedir o extravio ou obstrução das águas e dr enar
as que possam ocasionar prejuízos aos vizinhos, sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs e a interdição qua ndo for
julgada necessária.
VI -im pedir a poluição do ar ou das águas que po ssam
resultar dos trabalhos de desm onte ou beneficiam ento, sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs e interdição, quando for
julgada necessária.
VII -proteger e conservar as fontes e a vegetação nat ural, sob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs e a interdição, qua ndo for
julgada necessário.
VIII proteger com vegetação adequada as encostas de
onde foram extraídos m ateriais, s ob pena de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs
IX - m anter a erosão sob controle de m odo a não causar
prejuízos a todo e qualquer serviço, bem público ou partic ular, sob pena
de:
Multa de 14,00 a 35,00 URMs e a interdição qua ndo for
julgada necessária.
Art. 66 - A licença será cancelada qua ndo:
I - forem realizadas na área destinada à exploração
construções incom patíveis com a natureza da atividade;
II - se prom over o parcelam ento, arrendam ento, ou
qualquer outro ato que im porte na redução da área exp lorada;
III - for determ inado pelo poder público m unicipal, est adual ou federal.
Parágrafo único - Será interditada a pedreira ou pa rte
da pedreira, em bora licenciada a exploração de acordo com esta Lei, de sde que posteriorm ente se verifique que a sua exploração acarrete perigo
ou dano à vida ou à propriedade.
Art. 67 - O Município poderá, em qualquer tem po, d eterm inar a execução de obras na área ou local de exploração das jazidas
m inerais definidas no art. 58 deste Capítulo, para proteção das propri edades circunvizinhas ou para evitar a obstrução de cursos ou m ananciais de
águas.
Art. 68 - Os atuais titulares de licença de explor ação de
jazidas a que se refere este Capítulo deverão no prazo de sessenta dias
solicitar a sua renovação na form a da pr esente Lei.

CAPÍTULO IX
DAS MEDIDAS REFERENTES A ANIMAIS

Art. 69 - (revogado pela LC 694/12)
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Art. 70 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 71 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 71-A - (revogado pela LC 694/12)
Art. 72 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 73 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 74 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 74-A. Para os fins do disposto no parágrafo único do
art. 74 desta Lei Com plem entar, fica perm itida a instalação de est ações
de transbordo necessárias para a adaptação e a m anutenção de colm e ias.
(acrescido pela LC 676/11)
§ 1º Nas estações de transbordo, poderão ser al ocadas,
por prazo não superior a 30 (trinta) dias, colm eias oriundas da re m oção
de enxam es de áreas im próprias para a criação no Município de Porto
Alegre. (acrescido pela LC 676/11)
§ 2º A estação de transbordo deverá apresentar condições
de segurança que im peçam o acesso de pessoas estranhas ao local.
(acrescido pela LC 676/11)
§ 3º A estação de transbordo deverá possuir 1 (um ) re sponsável técnico da área am biental com a devida Anotação de Respons abilidade Técnica (ART). (acrescido pela LC 676/11)
§ 4º O responsável técnico por estação de transbordo deverá com unicar ao órgão responsável a localização dessa. (acrescido p ela LC 676/11)
§ 5º O não cum prim ento do disposto nos parágrafos deste
artigo sujeitará o responsável à penalidade a ser estabelecida pelo Exec utivo Municipal. (acrescido pela LC 676/11) )
Art. 75 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 76 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 77 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 78 - (revogado pela LC 694/12)
Art. 79 - (revogado pela LC 694/12)

TÍTULO III
CAPÍTULO I
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I -

DA POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Art. 80 -Para im pedir ou reduzir a poluição do m eio a m biente, o Município prom overá m edidas para preservar o estado de sal ubridade do ar, evitar os ruídos e sons excessivos e a cont am inação das
águas.
Art. 81 - Ao Município incum be im plantar program as e
projetos de localização de em presas que produzam fum aça, odores des agradáveis, nocivos ou incôm odos à população.

CAPÍTULO II
DA POLUIÇÃO DO AR
Art. 82 - Os estabelecim entos que produzam fum aça,
desprendam odores de sagradáveis, incôm odos ou prejudiciais à saúde,
deverão instalar dispositivos para elim inar ou reduzir ao m ínim o os fat ores da poluição, de acordo com os program as e projetos im plant ados ou
aprovados pelo Município.

CAPÍTULO III
DA POLUIÇÃO SONORA
Art. 83 - É vedado perturbar o bem estar e o sossego
público ou de vizinhanças com ruídos, barulhos, sons excessivos ou i ncôm odos de qualquer natureza, produzidos por qualquer form a e que u ltrapassem ou não os níveis m áxim os de intensidade fixados nesta Lei .
(alterado pela LC 392/96)
Parágrafo único -Em se tratando de casas de com é rcio
ou locais de diversões públicas referidos no art. 88, desta Lei Com pl em entar, o infrator será penalizado com m ulta de 210 Unidades F inanceiras
Municipais quando for prim ário , com 420 Unidades Financeiras do Munic ipais na reincidência e com a cassação do Alvará de Localização e Fu ncionam ento quando de nova reincidência ou, na hipótese de não possuir
Alvará, com o im ediato fecham ento. (acrescido pela LC 356/95)
Art. 84 - Para im pedir ou reduzir a poluição proven iente
de sons ou ruídos excessivos, i ncum be ao Município;
I - im pedir a localização de estabelecim entos industr iais, fábricas e oficinas que produzam ruídos, sons excessivos ou incôm odos em zonas res idenciais;
II - im pedir o uso de qualquer aparelho, dispositivo ou
m otor de explosão que produza ruídos incôm odos ou sons além dos lim ites perm itidos;
III - sinalizar convenientem ente as áreas próxim as a
hospitais, casas de saúde e m aternid ades;
IV - disciplinar o horário de funcionam ento noturno das
construções;
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V - im pedir a localização, em local de silêncio ou na z ona residencial, de casas de divertim entos públicos, que, pela nat ureza de
suas atividades produzam sons excessivos ou ruídos inc ôm odos.
Art. 85 - Não poderão funcionar aos dom ingos e feri ados
e no horário com preendido entre 22h e 6h, m áquinas, m otores e equip am entos eletroacústicos em geral, de uso eventual, que, em bora utilizando
dispositivos para am ortecer os efeitos de som , não apresentem dim inu ição sensível das perturbações ou ruídos.
Parágrafo único - O funcionam ento nos dem ais dias e
horários dependerá de autorização prévia do setor com petente do Munic ípio.
Pena: Multa de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 86 -Fica proibido;
I - queim ar ou perm it ir a queim a de foguetes, m o rteiros,
bom bas ou outros fogos de artifícios, explosivos ou ruidosos nos estádios
de futebol ou em qualquer praça de esportes;
Pena: Multa de 3,50 a 17,50 URMs
II - a utilização de buzinas, trom pas, apitos, tím panos,
sinos, cam painhas e sirenas ou de quaisquer outros aparelhos sem elha ntes;
Pena: Multa de 3,50 a 17,50 URMs
III - a utilização de m atracas, cornetas ou de outros s inais exagerados ou contínuos, usados com o anúncios por am bulantes p ara venderem seus pr odutos;
Pena: Multa de 3,50 a 17,50 URMs
IV - a utilização de anúncios de propaganda prod uzidos
por alto-falentes, am plificadores, bandas de m úsica e tam b ores;
Pena: Multa de 3,50 a 10,50 URMs
V - a utilização de alto -falantes, fonógrafos, rádios e
outros aparelhos sonoros usados com o m eio de propaganda, m e sm o em
casas de negócios, ou para outros fins, desde que se façam ouvir fora do
recinto onde funcionam ;
Pena: m ulta de 3,50 a 10,50 URMs
VI - a utilização de aparelhos de telefone celular ou de
em issão sonora pessoal no interior de casas de espetáculos e de eventos
culturais, com o cinem as e teatros, ressalvada a utilização de celular com
“vibration call” no Plenário da Câm ara Municipal de Porto Alegre.
Pena: m ulta de 285 UFIR (duzentos e oitenta e ci nco
Unidades Fiscais de Referência) a 425 UFIR (quatrocentos e vinte e cinco
Unidades Fiscais de Referência); (acrescido pela LC 392/96 e alterado
pela LC 475/02)
VII - a utilização de aparelhos de telefone celular por
condutores de veículo individual ou coletivo, quando em m ovim ento ou
circulação na área de jurisdição do Município de Porto Alegre. (acrescido
pela LC 392/96)
VIII - em itir sinal sonoro por alarm es de segurança res idenciais, com erciais ou veiculares por período superior a 5 (cinco) m in utos.
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Pena: m ulta de 83 a 415 UFMs. (acrescido pela LC
651/10)
Art. 87 - Não se com preendem nas proibições ao art igo
anterior os sons produzidos por:
I - vozes ou aparelhos usados na propaganda eleit oral,
de acordo com a legislação própria;
II - sinos de igreja ou tem plos, desde que sirvam excl usivam ente para indicar as horas ou para anunciar a realização de atos ou
cultos religiosos;
III - bandas de m úsica, desde que em procissões, cort ejos ou desfiles públicos;
IV - sirenas ou aparelhos de sinalização sonora de a m bulância, carros de bom beiros ou assem elhados;
V - apitos, buzinas ou outros aparelhos de adve rtência
de veículos em m ovim ento, dentro do período com preendido entre as 6h e
20h;
VI - explosivos em pregados no arrebentam ento de p edreiras, rochas ou nas dem olições, desde que detonados em horário pr eviam ente deferidos pelo setor com petente do Município;
VII - m anifestações em recintos destinados à prática de
esportes, com horário previam ente licenciado;
VIII - aparelhos de telefo ne celular ou de em issão son ora pessoal, quando em uso no interior das casas de espetáculos de eve ntos culturais, fora das salas de exibições de film es, peças teatrais, m us icais, danças, palestras, conferências e dem ais atividades culturais ou a rtísticas do gênero. (acrescido pela LC 392/96)
Art. 88 - Durante os festejos carnavalescos e de Ano
Novo, são tolerados, excepcionalm ente, as m anifestações tradicionais,
norm alm ente proibidas por esta Lei.
Art. 89 - Casas de com ércio ou locais de diversões p úblicas com o parques, bares, cafés, restaurantes, cantinas e bo ates, nas
quais haja execução ou reprodução de núm eros m usicais por orquestras,
instrum entos isolados ou parelhos de som , deverão adotar instalações
adequadas a reduzir sensivelm ente a intensidade de suas execuções ou
reproduções, de m odo a não perturbar o sossego da v izinhança.
Pena: m ulta de 3,50 a 17,50 URMs
Art. 90 - Os níveis m áxim os de intensidade de som ou
ruído perm itidos, são os seguintes:
a) - em zonas residenciais: 60 decibé is (60 db) no hor ário com preendido entre 7h e 19h, m edidos na curva “b” e 45 decibéis (45
db) das 19h às 7h, m edidos na curva “A”;
b) - nas zonas industriais: de 85 decibéis (85 db) no h orário com preendido entre 6h e 22h, m edidos na curva “B” e 65 dec ibéis
(65 db) das 22h às 6h, m edidos na curva “B”;
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c) - em zonas com erciais: de 75 decibéis (75 db), no h orário com preendido entre 7h e 19h, m edidos na curva “B”, e 60 dec ibéis
(60 db) das 19h às 7h, m edidos na curva “B”.

CAPÍTULO IV
DA POLUIÇÃO DAS ÁGUA S

Art. 91 - Para im pedir a poluição das águas, é pro ibido:
I - as indústrias e oficinas depositarem ou encam inh arem a cursos d’água, lagos e reservatórios de água os resíduos ou detr itos provenientes de suas atividades, sem obediência a regulam ento s m unicipais.
Pena: m ulta de 17,50 a 35,00 URMs
II - canalizar esgotos para a rede destinada ao esco am ento de águas pluviais.
Pena: m ulta de 17,50 a 35,00 URMs
III - localizar estábulos, pocilgas e estabelecim entos
sem elhantes nas proxim idades de c ursos de água, fontes, represas e l agos, de form a a propiciar a poluição das águas;
Pena: m ulta de 17,50 a 35,00 URMs
IV - acrescer terrenos descobertos, por m eio de depós itos e aterros artificiais, em detrim ento das atuais m argens do Rio Guaíba.
Pena: m ulta de 10,5 a 16,50 URMs, quando o infr ator for
prim ário, e de 35,00 a 70,00 URMs, quando for reincidente. (acrescido
pela LC 56/81).

CAPÍTULO V
DA POLUIÇÃO CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O
PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 91-A. Fica proibido pi char ou, por qualquer outro
m eio, conspurcar m onum ento ou edificação, público ou partic ular.
Pena: m ulta de 150 (cento e cinqüenta) a 750 (setece ntos e cinqüenta) UFMs (Unidades Financeiras Municipais) e repar ação do
dano.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo acarretará lavr atura
de auto de infração, nos term os do art. 6º desta Lei Com plem entar. (artigo acrescido pela LC 471/02)

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 92 - Este Código entre em vigor no dia 1º de m arço
de 1975.
Art. 93 - Revogam -se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 07 de
janeiro de 1975.

Telm o Thom pson Flores,
Prefeito.

Antenor W ink Brum
Secretário Municipal da Fazenda.
Plínio Oliveira Alm eida ,
Secretário Municipal de Obras e Viação.
Hélio Costa Meira,
Secretário Municipal dos Transpo rtes.
Osm ar Francisco Liz Alfonso,
Secretário Municipal da Produção e
Abastecim ento.

Registre-se e publique-se.
Roberto Geraldo Coelho Silva,
Secretário do Governo Municipal.
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