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DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
VISITAS E VISTORIAS PARA ORIENTAÇÃO 

 
 

1. COMÉRCIO AMBULANTE SEM ALVARÁ 

Art. 233 a 235 do Código Tributário Municipal: *comércio ambulante é exercido individualmente, sem 

estabelecimento, instalação ou localização fixa. *É também aquele exercido em instalação removível, colocada nas 

vias e logradouros públicos, como balcões, mesas, tabuleiros ou semelhantes, inclusive feiras. * Nenhuma atividade 

de comércio ambulante, feirante ou eventual é permitida sem prévia inscrição da pessoa que a exercer junto ao 

Município. *A inscrição será atualizada por iniciativa dos comerciantes, sempre que houver qualquer modificação 

nas características iniciais da atividade por eles exercida. *O ambulante não poderá exercer as suas funções em 

uma distância inferior a 100 m (cem metros) de comércio fixo, promoção estudantil, festas beneficentes, clubes 

dançantes e outros, que comercializem ou prestem o mesmo serviço, sob pena de ser multado em R$ 200,00 

(Duzentos reais) e ter apreendida a sua mercadoria. 

 

Art. 170 a 176 do Código de Postura: *O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de licença 

especial da Prefeitura; *É proibido o comércio de qualquer mercadoria ou objeto não mencionado na licença; *A 

venda de bebidas alcoólicas, armas e munições;* A venda de medicamentos ou quaisquer outros produtos 

farmacêuticos; *Os carrinhos de pipoca, sorvetes e outros só poderão estacionar a distância mínima de 5,00 m 

(cinco metros) das esquinas; *Os vendedores de alimentos preparados não poderão estacionar nas proximidades 

de locais em que seja fácil a contaminação dos produtos expostos; * O vendedor ambulante não licenciado ficará 

sujeito à apreensão das suas mercadorias e a devolução só será efetuada depois de concedida a licença e paga a 

multa a que estiver sujeito. 

 

 

 

2. PUBLICIDADE / TAXAS 

Art. 238 a 243 do Código Tributário Municipal: *A taxa de fiscalização de publicidade tem como fato 

gerador a fiscalização efetiva ou potencial das solicitações de registro de anúncios, de acordo com a legislação que 

disciplina utilização dos espaços urbanos para propaganda por  qualquer meio de divulgação visual ou audiovisual, 

inclusive as com apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, 

produtos, locais de atividades, mesmo aqueles fixados em veículos. *A taxa incidirá sobre qualquer instrumentos ou 

formas de comunicação visual ou audiovisual. Não incide a taxa de fiscalização de publicidade nos anúncios de 

propaganda eleitoral regularmente inscritos no TRE; *nos anúncios de entidades públicas, ordens e cultos religiosos, 

irmandades, asilos, orfanatos, entidades sindicais, ordens ou associações profissionais, hospitais, sociedades 

cooperativas, beneficentes, culturais, esportivas ou qualquer entidade de utilidade pública, quando colocadas nas 

respectivas sedes ou dependências; *outros anúncios obrigatórios.  *A taxa de fiscalização de publicidade terá seus 

valores majorados em 10 (dez) vezes nos anúncios que veicularem propaganda de produtos que comprovadamente 

causem malefícios à saúde, que estimulem a violência, de remédios e de armas de fogo. 

 

Art. 112  a 120 do Código de Postura: São anúncios de propaganda as indicações por meio de inscrições, 

letreiros, tabuletas, dísticos, legendas, cartazes, painéis, placas e faixas, visíveis do logradouro público, ou por 

qualquer forma expostos ao público e referente a estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços 

ou profissionais, a empresas, produtos de qualquer espécie, de pessoa ou coisa. *Nenhum anúncio poderá ser 

exposto ao público ou mudado de local sem prévia licença do Município; *Anúncios de qualquer espécie terão que 

submeter-se a aprovação do Município, mediante a apresentação de desenhos e dizeres em escalas adequadas; 

*É proibida a colocação de anúncios que obstruam vão de portas, janelas e bandeirolas; *que prejudiquem o 

aspecto das fachadas; desfigurem as linhas arquitetônicas dos edifícios; prejudiquem a paisagem da cidade; 

provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito; sejam escandalosos e atentem contra a moral; *Inscritos nas 
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folhas das portas ou janelas; Pregados, colados ou dependurados em árvores e postes; *aderentes, salvo licença 

especial do Município; *em faixas que atravessem a via pública, salvo licença especial do Município.  

Aplicam-se ainda à: *As placas ou letreiros de escritórios, consultórios, estabelecimentos comerciais, industriais, 

profissionais e outros; *A todo e qualquer anúncio colocado em lugar estranho a atividade ali realizada; *placas ou 

letreiros com medidas que não excedem 0,60 cm x 0,60 cm e que contenham apenas a indicação da atividade ali 

exercida pelo interessado, nome, profissão e horário de trabalho. 

 

Art. 19 e 20 do Código de Postura: Estará sujeita à licença municipal a colocação de qualquer elemento de 

publicidade voltado para uma via pública, mesmo que inteiramente contido em terreno particular;  *Estende-se a 

licença a placas ou painéis colocados transversalmente à fachada, sobre os passeios, desde que não ocupem mais 

do 1,20m ou que 50% da largura do passeio, o que for menor, mantendo altura livre de 3,00m sobre a calçada. 

 

 

 

3. POLUIÇÃO SONORA 

Art. 73 a 78 do Código de Postura: É vedado perturbar o bem estar e o sossego público ou de vizinhanças 

com ruídos, barulhos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma a que 

ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados na legislação pertinente; *poderá o Município impedir a 

localização de estabelecimentos que produzam sons excessivos ou incômodos em zonas residenciais; *Impedir o 

uso de qualquer aparelho, dispositivo ou motor de explosão que produza ruídos incômodos ou sons além dos limites 

permitidos; * Sinalizar convenientemente as áreas próximas a hospitais, casas de saúde e maternidades; *Impedir 

a localização, em zona de silêncio ou em zona residencial, de casas de divertimentos públicos; *É proibida a 

utilização de auto-falantes, fonógrafos, rádios e outros aparelhos sonoros usados como meio de propaganda, 

mesmo em casas de negócios, ou para outros fins, desde que se façam ouvir fora do recinto onde funcionarem. *Os 

proprietários de estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem 

dos mesmos, estando sujeitos a multa, podendo nas reincidências ser cassada a licença para funcionamento; *Não 

podem funcionar aos domingos e feriados e no horário compreendido entre 22:00 (vinte e duas) horas e 06:00 (seis) 

horas, máquinas, motores e equipamentos eletroacústicos em geral, que não apresentem diminuição sensível das 

perturbações ou ruídos; *O funcionamento nos demais dias e horários dependerá de autorização prévia do setor 

competente do Município.  

Art. 9º do Código de Posturas: A emissão de sons ou ruídos de qualquer natureza fica limitada, conforme 

a zona de uso e ocupação do solo, conforme a via pública e conforme o horário do dia, aos valores limites constantes 

do Quadro 01 a seguir: 

Quadro 01 Limites máximos de pressão sonora 

Zona                                             Tipo de via pública                               Limite de pressão sonora 

                                                                                            Das 7:00 às 20:00 Das 20:00 às 24:00 Das 24:00 às 7:00 

Zonas industriais (ZIL e ZIP)       Todas as vias                      60 dB                       55 Db                            50 dB 

Zona de alta densidade (ZAD)    Vias arteriais e coletoras     55 dB                       50 dB                            45 dB 

                                                    Vias locais                           55 dB                        50 dB                            45 dB 

Todas as demais zonas              Vias arteriais e coletoras      55 dB                       50 dB                            45 dB 

                                                    Vias locais                            50 dB                       45 dB                           40 dB 

 

* É  proibida a utilização de alto-falantes, inclusive carros de som, em todos os perímetros urbanos, exceto em 

ocasiões festivas e no período de campanha eleitoral estabelecido por lei federal, sob licença especial, com horário 

limitado. 
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DEMAIS ATOS PASSÍVEIS DE FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO CASO NÃO SEJA 

REGULARIZADO - RESUMIDO 

 

Atividade sem alvará de Licença 
Art. 206 do Código Tributário Municipal: Nenhum estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços 

poderá se localizar no Município, sem prévio exame e fiscalização das condições de localização. 

Art. 162 do Código de Posturas: Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço poderá 

funcionar sem prévia licença.  

 

Endereço, razão social ou atividade em desconformidade no licenciado no alvará 
Art. 210 do Código Tributário Municipal: O contribuinte é obrigado a atualizar endereço, razão social, ramo de 

atividade ou quadro societário dentro de 30 dias, para atualização cadastral. 

Art. 165 do Código de Posturas: Para mudança de local de estabelecimento deverá ser solicitada a necessária 

permissão. 

 

Irregularidade com a inscrição 
Art. 140 a 142 do Código Tributário Municipal: Todas as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem estabelecimento 
fixo, que exerçam, atividades comerciais, industriais, prestação de serviços e, outras não especificadas, ficam 

obrigadas à inscrição no Cadastro de Atividades do Município de União da Vitória. 

 

Irregularidade com a TFR 
Art. 212 a 215 do Código Tributário Municipal: A taxa de funcionamento regular tem como fato gerador a 

fiscalização, o controle permanente, efetivo ou potencial das atividades já licenciadas e decorrentes do exercício do 

poder de polícia do Município. 

 

Irregularidade com ISS 
Art. 108 a 164 do Código Tributário Municipal: Capítulo sobre ISS 

Art. 167 do Código Tributário Municipal: Capítulo sobre Processo Tributário de ISS 

Art. 168 a 171 do Código Tributário Municipal: Infrações e penalidades do ISS 

Art. 8º da NFSE – Lei 3848/2010: multas 

 

Higiene de Logradouros Públicos 

Art. 33 e 34 do Código de posturas: A limpeza do passeio e sarjetas fronteiriças às residências ou 

estabelecimentos serão de responsabilidade de seus ocupantes; *é proibido impedir ou dificultar o livre escoamento 

das águas;  Permitir o escoamento de águas servidas das residências ou estabelecimentos para as ruas; Conduzir 

materiais ou produtos que possam comprometer o asseio dos logradouros públicos; Queimar lixo ou quaisquer 

detritos ou objetos em quantidade capaz de molestar a vizinhança e produzir odor e fumaça nociva; Aterrar 

logradouros públicos, quintais ou terrenos baldios com lixo, materiais velhos ou detritos; Fazer varredura de lixo do 

interior das residências, estabelecimentos, terrenos ou veículos para os logradouros públicos; Lavar, reformar, pintar 

ou consertar veículos nos logradouros públicos; Abrir engradados ou caixas nos logradouros públicos; Lavar roupas 

e tomar banhos em chafarizes, fontes ou tanques que não se destinam a esse fim; Lançar nas vias públicas, nos 

terrenos sem edificação, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, 

fragmentos pontiagudos ou qualquer material que possa causar incomodo a população; Embaraçar ou impedir o 

livre transito de pedestres ou veículos nos logradouros públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando 

exigências policiais o determinarem; Danificar ou retirar sinais de trânsito colocados nas vias, estradas ou caminhos 

públicos. 

 

Art. 4º Código de Posturas: É vedado o depósito de materiais de construção de qualquer tipo sobre o espaço 

das vias públicas, calçadas, devendo tais materiais ser dispostos no espaço interno aos tapumes ou fechamentos, 

tolerando-se, nos casos de canteiros exíguos, permanência máxima de seis horas sobre o espaço da via pública. 
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APRRENSÃO DE LIVROS FISCAIS, DOCUMENTOS E COISAS 
Art. 360 e 361 do Código Tributário Municipal: Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias 

existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação tributária. 

A apreensão será objeto de lavratura de termo de apreensão, devidamente fundamentado. 

 

 

TRÂNSITO/OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

Art. 89 e 90 do Código de Postura: É proibido embaraçar ou impedir o livre transito de pedestres ou 

veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeitos de obras públicas ou 

quando exigências policiais o determinarem; Sempre que houver necessidade de interromper o transito, deverá 

ser colocada sinalização claramente visível de dia e luminosa a noite;   

Art. 11 Código de Postura: A urbanização dos passeios, obedecidas as dimensões, tipo de materiais, 

características geométricas e proibições de que trata a Lei do Sistema Viário, é obrigação dos proprietários dos 

lotes fronteiriços, os quais serão também responsáveis pela sua manutenção e limpeza.  
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