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ASSUNTO
Regulamenta as disposições relativas ao ISS, às taxas de
licença para localização, para funcionamento e de
publicidade constante na lei n.º 3359/83
REGULAMENTA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
TAXISTA, DE QUE QUE TRATA O ARTIGO 10 DA LEI
8.626, DE 14 DE MAIO DE 2002. - TÁXI
REGULAMENTA A LEI Nº 8.822/2002 - ATIVIDADE DE
MOTO-TÁXI
Regulamenta a Lei Municipal nº 9294 de 07 de Julho de
2004, referente estabelecimento que tenham equipamentos
de controle de acesso de pessoas em suas dependências,
através de câmaras de vídeos.
Altera redação do artigo 3º, inciso I, alínea "e", do Decreto
nº. 12.319, de 02 de abril de 2004- MOTO TAXISTA
Regulamenta a Lei nº 9.393, de 20 de dezembro de 2004,
que versa sobre o Sistema de Gestão Sustentável de
Resíduos da Construção Civil e Resíduos da Construção
Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
REGULAMENTA A LEI Nº 9.563/05 - QUE INSTITUI O
TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES - PERMISSÃO
Regulamenta a Lei 9.673, de 11 de julho de 2006, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de produtos
recicláveis a manterem ficha de identificação de
fornecedores.
Institui Feira Livre no Bairro Residencial Nato Vetorazzo,
conforme disposições da Lei nº 5.591/94.
Regulamenta a Lei 9.678/2006 e suas alterações, que
estabelece o regramento para o exercício do comércio e
prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros
públicos do Município de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre a proibição de venda, distribuição e utilização
de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, ginásios de
esporte e congêneres no Município.
Dispõe sobre a proibição de festas Rave e Eletrônicas no
Município e estabelece condições para a outorga de uso de
bens públicos para a realização de eventos.
Altera a redação do Decreto nº 15.505/10 e estabelece
condições para a outorga de uso de bens públicos para a
realização de eventos
Institui feira livre vespertino - noturna no Parque Nova
Esperança, conforme disposições da Lei nº 5.591/94.
Regulamenta no âmbito da Administração Direta do
Município a aplicação da Emenda nº 47 à Lei Orgânica do
Município, de 26 de abril de 2013.
Regulamenta a Lei nº 11.313, de 15 de abril de 2013, que
obriga as casas noturnas e similares a afixarem placas
informando a capacidade máxima de lotação do
estabelecimento, atestada pelo Corpo de Bombeiros, da
forma que especifica.
Regulamenta o artigo 3º da Lei Complementar nº 309, de 1º
de abril de 2010, o Capítulo III da Lei Municipal nº10.029, de
27 de dezembro de 2007, o Capítulo IV da Lei
Complementar Municipal nº 178, de 29 de dezembro de
2003, a Lei nº 3.359, de 9 de novembro de 1983
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relativamente à inscrição e concessão de licença de
funcionamento, a Lei nº 4148 de 19 de outubro de 1987 no
que concerne à obtenção do alvará de licença extraordinária
e Lei Complementar nº 17, de 17 de dezembro de 1992 no
que dispõe sobre cassação da Licença de funcionamento e
dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 11.378, de 30 de setembro de 2013,
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
que servem e vendem bebida alcoólica a manterem em local
visível cartaz ou placa informando o número de telefone de
cooperativas ou centrais de táxi, e dá outras providências.
Institui Feira Orgânica no estacionamento do Centro
Regional de Eventos, conforme disposições da Lei nº
5.591/94.
Regulamenta a Lei nº 11.403/13, alterada pela Lei
11.461/14, que determina que seja afixado externamente,
nos veículos destinados ao transporte escolar, cartaz
exibindo o nome e o número de telefone do serviço de
reclamações dos órgãos responsáveis pela fiscalização
dessa atividade e dá outras providências.
Altera a redação do § 7º do artigo 3º do Decreto nº16.888, de
27 de setembro de 2013.
Regulamenta a Lei Municipal nº 11.807, de 15 de setembro
de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos
ingressos de shows, o horário em que o artista principal irá
se apresentar em qualquer tipo de evento no Município de
São José do Rio Preto.
Regulamenta a Lei nº11.660, de 03 de dezembro de 2014,
que dispõe sobre a proibição do abastecimento dos veículos
automotores, nos postos de combustíveis, após o
acionamento da trava automática de segurança das bombas
de abastecimentos, e dá outras providências.
Da nova redação ao § 7º do artigo 3º do Decreto Municipal
nº 16.888, de 27 de setembro de 2013.
Regulamenta a Lei 11.840 que dispõe sobre a comprovação
de origem dos fios de cobre adquiridos pelas pessoas e
entidades naquela referidas.
Regulamenta a Lei nº 1.118, de 17 de janeiro de 2012, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de estacionamentos
divulgarem a Apólice de Seguro para garantia dos usuários.
Regulamenta a Lei Complementar nº 536, de 20 de abril de
2017, que dispõe sobre o exercício de atividade econômica
na modalidade "Food Truck" na cidade de São José do Rio
Preto - SP.
institui o Código Tributário do Município, dispondo sobre
fatos geradores, contribuintes, responsáveis, bases de
cálculo, alíquotas, lançamento e arrecadação de cada
tributo, disciplinando a aplicação de penalidades, a
concessão de isenções e administração tributária.
Os alvarás de funcionamento para discotecas, lanchonetes
fixas ou ambulantes, dançantes ou não, só poderão ser
expedidos pela Prefeitura Municipal, a título precário,
podendo ser cassados.
E proibido embarcar ou impedir, por qualquer meio o livre
trânsito de pedestres ou veículos nas Ruas, passeios,
Avenidas, praças estradas e caminhos públicos exceto para
efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o
determinarem.
Todos os estabelecimentos comerciais, financeiros, de
prestação de serviços e órgãos públicos, devem manter
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afixados, junto ao caixa de recebimento de pagamento, a
relação dos órgãos públicos e privados de defesa do
consumidor, indicando o telefone e endereço.
Os proprietários de imóveis, edificados ou não, situados em
vias ou logradouros públicos dotados de guias e sarjetas,
são obrigados a construir ou reconstruir os respectivos
passeios e mantê-los em perfeito Estado de conservação.
Fica proibida a venda de cigarros a menores de 18 anos, em
todos os estabelecimentos comerciais de São José do Rio
Preto.
A concessão de alvará de funcionamento para
estacionamentos de veículos automotores fica condicionada
a apresentação da apólice de seguro - tipo R.C.G.
Responsabilidade Civil Geral, garagista, bem como a
instalação, na entrada e saída dos equipamentos de
segurança para pedestres. VER LEI 9522/05
As instituições financeiras no Município de São José do Rio
Preto ficam obrigadas a afixar em suas agências e postos de
serviços, em locais visíveis aos usuários, cartazes com a
discriminação dos valores de todos os serviços bancários
cobrados.
Nos estabelecimentos autorizados a comercializar bebidas
alcoólicas será fixado, em local visível placa contendo a
seguinte advertência: "atenção, o abuso no consumo de
bebidas alcoólicas é prejudicial a saúde, a família e a
sociedade. ".
Em cumprimento aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor
de Desenvolvimento, fica aprovado o presente zoneamento e
respectiva regulamentação de uso,e ocupação do solo e
edificações, nas diversas Zonas em que fica dividido o
Município.
A instalação ou recolocação de postos revendedores de
combustíveis para fins automotivos, terá sua planta
aprovada, mediante cumprimento da legislação específica
vigente sobre construção e zoneamento desde que seja
obedecido instruções constantes nesta Lei.
Estabelece as regras de cobranças de taxas e a
obrigatoriedade de exibição do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros.
Em cumprimento aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor
de Desenvolvimento, fica aprovado o presente zoneamento e
respectiva regulamentação de uso, e ocupação do solo e
edificações, nas diversas Zonas em que fica dividido o
Município.
Todos os estabelecimentos comerciais, darão tratamento
diferenciado a gestantes, mães com crianças de colo, idosos
e pessoas portadora de deficiências.
Fica delegado ao Secretário Municipal de abastecimento e
agricultura, competência para criar novas feiras livres.
Fica os proprietários de terrenos obrigados a limpeza dos
terrenos localizados na Zona urbana, não observados o
disposto, a Prefeitura executara cobrando depois do
proprietário.
Inclui-se parágrafos na Lei 4290, referentes a rebaixamento
de guias e calçadas e guias como também rebaixamento de
guias.
O S.M.T.T.P, nos casos de estacionamentos especiais
determinará sua posição na via em função do tráfego local
não sendo necessariamente defronte ao estabelecimento
proposto.
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Fica proibido uso das calcadas e de uso exclusivo de
pedestres, para fins comerciais de qualquer natureza.
Fica vedado a comercialização de armas de brinquedo que
possuam cores, formatos e tamanhos semelhantes as
verdadeiras.
Toda notificação expedida pela Prefeitura Municipal, deverá
conter o nome por extenso, a assinatura e o RG. do
responsável pelo setor expedidor.
Ficam autorizados a comercializar gás liquefeito de petróleo
em botijões, postos de gasolina instalados no Município de
São José do Rio Preto.
Regulamenta fornecimento de alvará de funcionamento para
estabelecimentos envolvidos com drogas, estabelecendo
punições e cassação dos mesmos.
Fica aprovado o regulamento de limpeza urbana do
Município de São José do Rio Preto.
Obriga ao comércio de venda de armas de fogo, a Exposição
de cartaz, em local visível, alertando sobre a proibição da
caça em todo território Nacional.
Obriga os estabelecimentos bancários do Município de São
José do Rio Preto, instalar bebedouros de água para uso dos
clientes.
As vídeos locadoras deverão reservar local privativo para
Exposição de filmes erótico e pornográficos.
Regulamenta o uso de caçambas no Município de São José
do Rio Preto.
Da nova redação ao artigo 8o. da Lei 5591/94, permitindo ao
Conselho Municipal de Feiras-Livres, ouvida a Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, a estipulação dos
horários de funcionamento das feiras-livres no Município.
Determina condições para a expedição de alvará para
comercialização de fogos de artificio dentro do perímetro
urbano do Município.
Revoga em todos os seus termos os artigos 11, 12 e 13 da
Lei nº 5746 de 30/12/94, dispensando exigências para
expedição de alvará de funcionamento.
Dispõe sobre alteração da Lei 5591/94 sobre feiras livres.
Obriga os estabelecimentos farmacêuticos a manterem
disponíveis cadeiras de rodas e cadeiras com braço para
atendimento.
Ficam os estabelecimentos comerciais localizados no
Município proibidos de vender bebidas alcoólicas e cigarros
a menores de 18 anos.
Obriga os estabelecimentos farmacêuticos a manterem
prateleira exclusiva para medicamentos genéricos.
Proíbe no Município de São José do Rio Preto, o
funcionamento de Máquinas caça níquel.
Proíbe a concessão de alvará especial para circos ou
congêneres, com animais ferozes.
Dispõe sobre segurança no armazenamento e no transporte
de combustíveis. - posto de gasolina - - distância - vide lei
9281/04
Estabelece a obrigatoriedade aos bares, restaurantes e
similares de oferecer cardápio em linguagem braile aos
consumidores.
Obriga as farmácias do Município a fixarem em local visível o
nome do farmecêutico responsável e seu número de
matrícula no Conselho Regional de Farmácia.
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Obriga os estabelecimentos de ensino do Município a
fixarem mensagem alertando sobre os malefícios
provocados pelo fumo, bebidas alcoólicas e drogas.
Obriga a fixar em local visível cópia do alvará de
funcionamento expedido para eventos públicos.
Dispõe sobre o exercício de transporte de passageiros por
veículos de aluguel - ponto de táxi no Município de São José
do Rio Preto.
Corrige a redação do § 1º do art. 15 da Lei 8626/02, que
dispõe sobre o exercício da atividade de transporte de
passageiros por veículos de aluguel - táxi.
SERVIÇO DE MOTO TÁXI REVOGA LEI 7776/99 regulamentada pelo Decreto 12.319- prorroga prazo lei
9371/04 - mototáxi
OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
FIXAREM EM LOCAL VISÍVEL PLACAS PROIBINDO DA
VENDA DE FOGOS ARTIFICIAIS E CONGÊNERES PARA
MENORES DE IDADE - LEI 7539 DE 1999 - CONFORME
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
REGULAMENTA CONSTRUÇÃO DE OBSTÁCULOS EM
PASSEIOS PÚBLICOS - CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE
DEGRAU - DEPRESSÃO - LOMBADA - SEGURANÇA
PEDESTRES RAMPA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
CONSTRUÇÃO REFORMA OU HABITE-SE ZONEAMENTO
OBRIGA ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM
BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA FIXAREM AUTORIZAÇÃO
DOS BOMBEIROS E LAUDO DE VISTORIA
OBRIGA BARES RESTAURANTES E SIMILARES
DISPONIBILIZAR COPOS DESCARTÁVEIS RENOVAÇÃO
DE ALVARÁ
PROMOTORES DE EVENTOS DIVERSÕES PÚBLICAS
REALIZAR PROPAGANDA DE COMBATE PERMANENTE
AS DROGAS.
CRIA O PROGRAMA ANUAL DE PODA E CONDUÇÃO
DAS ÁRVORES DE PASSEIO PÚBLICO E PRAÇAS
REGULAMENTA O USO, A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO
DE TERRENOS, MUROS E PASSEIOS NOS IMÓVEIS
SITUADOS NO MUNICÍPIO, PROPÕE SANÇÕES AO
PARTICULAR QUANTO AO SEU DESCUMPRIMENTO E
DÁ PROVIDÊNCIAS - LOTES - CALÇADA - VIDE
DECRETO 11.959/03 lei 9343/04
OBRIGA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS A
DISPONIBIZAREM BEBIDAS ALCOÓLICAS OU NÃO,
TAMBÉM EM VASILHAMES RETORNÁVEIS DESCARTÁVEIS
Dispõe sobre a limpeza de bens públicos e privados
utilizados para shows e eventos de qualquer natureza na
cidade de São José do Rio Preto.
ESTABELECE AOS RESPONSÁVEIS LEGAIS NOS
ESTÁDIOS DE FUTEBOL ESTAMPAR OS SEGUINTES
DIZERES: NÃO A VIOLÊNCIA, PAZ NO FUTEBOL.
PROIBE A COBRANÇA DE CONSUMAÇÃO OBRIGATÓRIA
OU CONSUMAÇÃO MÍNIMA EM BARES, BOATES,
DANCETERIAS, CASAS DE SHOWS E SIMILARES - SÓ
PODERÃO COBRAR VALORES A TÍTULO DE INGRESSO
OU ENTRADA
DISCIPLINA ATIVIDADES AUTORIZAÇÃO DO
FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS DE ESPETÁCULO
CIRCENSE - CIRCO - QUE UTILIZEM ANIMAIS EXÓTICOS

E/OU DOMÉSTICOS - ZOOLÓGICO - VETERINÁRIOS
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Dispõe sobre a obrigatoriedade de produção e veiculação de
campanha contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes.
Ficam todas as agências bancárias e repartições públicas
obrigadas a colocarem placas indicativas de localização de
bebedouros destinados ao público. Banco.
Atendimento preferencial a idosos, deficientes, gestantes ou
pessoas com crianças de colo em todos os estabelecimentos
comerciais do Município.
Acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 5º da Lei nº 8.247,
referente distância para a instalação de postos de
combustíveis.
Entidades privadas instaladas no Município, sujeitas a alvará
municipal para funcionamento, equipamentos de controle de
acesso de pessoas em suas dependências, através de
câmeras de vídeo, deverão afixar placas informativas com os
seguintes dizeres: "Este ambiente está sendo filmado. As
imagens gravadas são confidenciais e protegidas nos termos
da Lei.
Dispõe sobre a afixação de orientações sobre o DPVAT
Seguro Obrigatório de Danos Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres em estabelecimentos de
prestação de serviços de saúde públicos ou privados e
funerárias do município, e dá outras providências.
Obriga das agências bancárias disponibilizarem assentos
para idosos e outros que aguardam por atendimento nesses
locais. (ver lei 9.454/05)
Insere o § 7º ao artigo 9º da Lei nº 8.973/03, multa passeio
público - calçada - terrenos - muros - e dá outras
providências.
Dispõe sobre a colocação de placas indicativas nos locais
que especifica e dá outras providências.
Prorroga prazo do artigo 22 da Lei nº 8.822, de 18 de
dezembro de 2002, visando à atualização de veículos de
mototáxi.
Estabelece limitação para o exercício da atividade de
transporte individual de passageiros em motocicletas
mediante aluguel - moto - táxi, altera a Lei nº 8822/02 e dá
outras providências - 500 habitantes.
Institui o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos e dá outras
providências - lixo - reformas - obras - caçamba
Dispõe sobre o período de atendimento interno nos caixas
ao usuário dos estabelecimentos bancários.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação do número do
telefone do PROCON em todos os estabelecimentos,
comerciais e de prestação de serviços.
Altera a Lei nº 6882, de 10 de novembro de 1997, que
dispõe da obrigatoriedade de instalação de bebedouros nos
estabelecimentos bancários.
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
bancários localizados no Município disponibilizarem assentos
para atendimento da população, conforme especifica. (ver lei
9.304/04) - BANCOS
Dispõe sobre a cassação do alvará e a licença de
funcionamento dos postos de combustíveis que adulterarem
o produto no Município de São José do Rio Preto, e dá
outras providências.
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Obriga a instalação de dispositivos de segurança para
pedestres nas entradas e saídas de veículos de edificações
e imóveis em geral.
Altera a redação do artigo 3º da lei nº 9.428, de 18 de Abril
de 2005, que dispõe sobre o período de atendimento interno
nos caixas ao usuário dos estabelecimentos bancários.
Proíbe a venda de bebidas alcoólicas na Rodoviária.
Institui o Transporte Coletivo de Escolares no Município de
São José do Rio Preto e dá outras providências. REVOGA
as Leis Municipais nº 6.822/97, 7.131/98, 8.186/00 e
9.209/04
Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos (24 horas)
nas agências bancárias, destinados a atendimento aos
deficientes físicos, e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as edificações que
tenham portas com detector de metais, a exibir, "AVISO"
sobre os riscos do equipamento para portadores de aparelho
de marca-passo.
Dispõe sobre alteração na Lei 9428/05, referente filas nas
Agências Bancárias
Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de comércio de
produtos recicláveis a manterem ficha de identificação de
fornecedores e dá outras providências.
Estabelece o regramento para o exercício do comércio e
prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros
públicos do Município de São José do Rio Preto, conforme
os critérios que institui e dá outras providências.
Dá nova redação ao § 7º do art. 9º da Lei nº 8.973, de 25 de
junho de 2003, acrescido a esta pela Lei nº 9.343, de 19 de
outubro de 2004, conforme estabelece. - construção passeio - multa - limpeza – terreno.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Empresas Funerárias do
Município de São José do Rio Preto afixar seus preços nas
dependências de suas agências.
Altera a Lei nº 9.678/06, que dispõe sobre o exercício do
comércio e prestação de serviços ambulantes nas vias e
logradouros públicos do Município de São José do Rio Preto.
Estabelece alterações na Lei nº 8.822/02, que dispõe sobre
o regramento das atividades de moto-táxi e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 9.522, de 29 de agosto de 2.005,
estabelecendo sanções aos infratores referentes à obrigação
para a instalação de dispositivos de segurança para
pedestres nas entradas e saídas de veículos de edificações
e imóveis em geral.
Dá nova redação ao caput do artigo 1º da Lei nº 9180/04,
modificado pela Lei nº 9726/06, referente à distância para a
instalação de casas lotéricas de unidades escolares.
Dispõe sobre a divulgação da assistência religiosa a ser
prestada nos hospitais localizados no Município e dá outras
providências
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE MEIA-ENTRADA EM
ESPETÁCULOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER
Dispõe sobre as empresas de transporte que operam no
Terminal Rodoviário do Município afixarem nos guichês os
direitos dos passageiros.
Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 9.673,
de 11 de Julho de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade
das empresas comerciantes de produtos recicláveis a

manterem ficha de identificação de fornecedores.
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Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos
comerciais manterem o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor disponível para consulta.
Obriga a colocação de placas de alerta aos usuários, nos
Clubes e Piscinas públicas do Município de São José do Rio
Preto, sobre os malefícios da exposição ao sol.
Dispõe sobre a punição para empresas que usem critérios
discriminatórios para efeito de seleção, e dá outras
providências.
Dispõe sobre o uso de crachá de identificação para
funcionários que prestam serviços de segurança em casas
noturnas, bares, restaurante e eventos.
Os cardápios dos restaurantes, bares, lanchonetes e
congêneres ficam obrigados a apresentar os valores
calóricos dos alimentos que compõem as refeições servidas
aos clientes, e dá outras providências.
Estabelece normas gerais conferindo tratamento
diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, no âmbito do município, e dá outras
providências.
Dispõe sobre alterações na Lei nº 9.563, de 02 de dezembro
de 2005, que regulamenta o transporte coletivo de escolares
no Município de São José do Rio Preto.
Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 10.007, de 05 de
dezembro de 2.007, referente à disponibilização, pelos
comerciantes proprietários de bares, restaurantes,
lanchonetes e congêneres, do cardápio com os valores
calóricos aos clientes.
Altera dispositivos da Lei nº 8.822/02, alterada pela Lei nº
9.722/06, que regulamenta o serviço de moto-táxi no
Município
Altera a Lei nº 9.678/06, que estabelece o regramento para o
exercício do comércio e prestação de serviços ambulantes
no Município.
Dispõe sobre a utilização de desfibrilador cardíaco em locais
onde existam concentrações de pessoas.
Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 1º da Lei 9.563, de 02 de
dezembro de 2005, que institui o transporte de escolares no
Município.
Institui a obrigatoriedade da colocação de uma cadeira de
rodas na portaria dos condomínios, prédios comerciais e
multifamiliares em sentido vertical
Dispõe sobre a inclusão do atendimento preferencial às
pessoas com obesidade mórbida em caixas dos
estabelecimentos do município.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de orientação de segurança
e procedimento de emergência nos recintos onde são
realizados eventos que reúnam o público em geral.
Dispõe sobre o disparo acidental ou aleatório dos sistemas
de alarmes sonoros residenciais e comerciais
Revigora e estende os prazos de que dispõe o § 1º do artigo
2º da Lei nº 9.563/05, que instituiu o Transporte Coletivo de
Escolares do Município, e dá outras providências
Dispõe sobre a distância mínima obrigatória para a
instalação de estabelecimentos que comercializem bebidas
alcoólicas para pronto consumo, revoga a Lei 7.704 de 21 de
outubro de 1999, e suas alterações e dá outras providências.
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Dispõe sobre a obrigatoriedade dos clubes, centros
esportivos, academias de ginástica e afins, estabelecimentos
comerciais de nutrição esportiva, de suplemento alimentar e
produtos correlatos à atividade física, de exibir nos locais de
permanência dos seus frequentadores, placa ou cartaz de
advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes.
Dispõe sobre a obrigação dos supermercados e
hipermercados do Município assegurar atendimento tipo
"caixa-rápido" aos clientes que estejam com até 15 (quinze)
itens.
Dispõe sobre a proibição da realização de feiras comerciais
em período que antecedam a datas comemorativas no
Município de São Jose do Rio Preto, e dá outras
providencias.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informações pelos
estabelecimentos hospitalares e casas de saúde aos
familiares de pessoas falecidas
Obriga a exibição, nos cinemas instalados no Município de
São José do Rio Preto, antes das sessões principais, de
mensagens publicitárias, de caráter educativo, de combate à
pedofilia e ao abuso sexual de crianças e adolescentes e dá
outras providências.
Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de telefonia
celular e congênere dentro das agências bancárias e
instituições assemelhadas, excetuando-se os seguranças em
serviço e os funcionários.
Dispõe sobre prazos para apresentação de defesa e recurso,
por infração à legislação de posturas, bem como sobre a
redução do valor da multa em caso de renúncia destes e dá
outras providências.
Dispõe sobre a instalação de sistema de filmagem das áreas
externas das Agências bancárias e Casas lotéricas do
Município de São José do Rio Preto e dá outras
providências.
Dá nova redação ao artigo 8º-B da Lei nº 8.822/02, incluído
através do artigo 10 da Lei nº 9.722/06, que dispõe sobre o
regramento da atividade de Mototáxi.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Agências Bancárias
localizadas no Município de São José do Rio Preto a instalar
divisórias entre as caixas e o espaço reservado para as filas
de clientes que aguardam o atendimento.
Altera a Lei nº 9.563, de 02 de dezembro de 2005, que
institui o Transporte Coletivo de Escolares e legislação
posterior.
Institui na cidade de São José do Rio Preto a meia entrada
para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade em
estabelecimentos culturais e de lazer que promovam
diversão e entretenimento.
Dispõe sobre o serviço médico emergencial, em locais de
grande concentração e/ou circulação de pessoas, no
Município de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre anúncio de vendas de imóveis e dá outras
providências.
Altera dispositivo da Lei nº 8.822, de 18 de dezembro de
2002, que disciplina a atividade relativa aos serviços de
transporte individual de passageiros em motocicletas
mediante aluguel - moto táxi.
Fica a critério do Poder Público Municipal de São José do
Rio Preto o recolhimento de veículos abandonados nas vias
públicas em estado precário de conservação, sucatas, ou
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apenas partes deterioradas, que estejam no leito carroçável
ou sobre o passeio.
Estabelece a obrigatoriedade do mototaxímetro para
motocicletas de aluguel utilizadas para transporte individual
de passageiro - moto táxi
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hotéis, motéis, casas
noturnas e similares de anexar aviso em local visível sobre
os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas
penas, e dá outras providências.
Dispõe sobre a utilização das áreas públicas situadas
próximas ao Recinto de Exposições "Alberto Bertelli Lucatto"
em estacionamento, e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
bancários afixarem placas identificando os sanitários
masculinos e femininos, e dá outras providências.
Institui que no Município de São José do Rio Preto nos
grandes eventos realizados deverão oferecer, entre os
banheiros químicos instalados, modelos individuais
adaptados para pessoas com deficiência e/ou com
mobilidade reduzida, na proporção de, no mínimo, 10% (dez
por cento) do total oferecido.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de estacionamentos
divulgarem a Apólice de Seguro para garantia dos usuários,
e dá outras providências.
Dispõe sobre o período de atendimento interno nos guichês
aos usuários da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
e da Cooperativa Eletrificação Rural da Região de Rio Preto
- CERP.
Altera a redação do parágrafo único e acrescenta parágrafos
ao artigo 1º da Lei nº 10.813, de 16 de novembro de 2010,
dispondo sobre o serviço médico emergencial, em locais de
grande concentração e/ou circulação de pessoas.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que
administram os cinemas instalados no município de São
José do Rio Preto, a ceder, gratuitamente, 02(dois) minutos
antes das sessões ao Poder Público Municipal, para
realização de campanhas sócio-educativas referente à
saúde, educação, meio ambiente, cultura e assuntos de
interesse da coletividade.
Obriga as instituições bancárias e financeiras que mantêm
caixas eletrônicos, a adaptá-los de modo a permitir seu
acesso e uso por pessoas com deficiência físico-motora, e
dá outras providências.
Proíbe o uso de sinalizadores pirotécnicos, bem como a
apresentação de shows de pirófagos, em recintos fechados.
Obriga as casas noturnas e similares a afixarem placas
informando a capacidade máxima de lotação do
estabelecimento, atestada pelo corpo de bombeiros, da
forma que especifica.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das existências de cadeiras
de rodas no interior dos estabelecimentos bancários, e dá
outras providencias.
Proíbe a remoção de corpos, do interior dos hospitais para
as viaturas, em local aberto e com acesso ao público.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de treinar e realizar
simulação de incêndio nas Escolas Públicas e particulares
no Município de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre instalação ou adequação de caixas ou guichês
em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos
do Município, e dá outras providências.
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Torna obrigatório que as Agências Bancárias do município
acomodem todos os seus clientes dentro do estabelecimento
bancário.
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que
servem e vendem bebida alcoólica a manterem em local
visível cartaz ou placa informando o número do telefone de
cooperativas ou centrais de táxi, e dá outras providências.
Para que a CPFL fique responsável pela limpeza, roçada,
retirada de entulho e colocação de placas de sinalização por
toda área em que passar a torre de rede de energia elétrica
com fiação em nossa cidade.
Determina que seja afixado externamente, nos veículos
destinados ao transporte escolar, cartaz exibindo o nome e o
número de telefone do serviço de reclamações do órgão
responsável pela fiscalização dessa atividade, e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 10.647, de 10 de junho de 2010, que obriga a
exibição, nos cinemas instalados no Município de São José
do Rio Preto, antes das sessões principais, de mensagens
publicitárias, de caráter educativo, de combate à pedofilia e
ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e dá outras
providências
Dispõe sobre o período de atendimento interno nos caixas
ao usuário das Agências dos Correios e suas franquias
Obriga os estabelecimentos comerciais instalados no
Município de São José do Rio Preto a afixarem, nos seus
caixas, placa de incentivo à doação de cupons e/ou notas
fiscais sem identificação a entidades civis com fins não
econômicos.
Altera a Lei nº 11.403/2013, que determina que seja afixado
externamente, nos veículos destinados ao transporte
escolar, cartaz exibindo o nome e o número de telefone do
serviço de reclamações do órgão responsável pela
fiscalização dessa atividade, e dá outras providências
Altera a redação do artigo 1º, da Lei nº 11.181 de 02 de
março de 2012. (período de atendimento interno nos guichês
da CPFL)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de tarja
sinalizadora em vitrines e assemelhados, em todos os
estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, shopping
centers, agências bancárias, prédios públicos e privados e
dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Agências Bancárias
disponibilizar caixas eletrônicos para atendimento
preferencial para idosos.
Determina que as agências bancárias, casas lotéricas,
supermercados e bares, exibam em seu interior, cartazes
apelativos para que a população não descarte no chão do
estabelecimento ou nas imediações, papéis de qualquer
natureza e tamanho.
Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei nº
8.626, de 14 de maio de 2002.
Obriga os salões de beleza e estabelecimentos congêneres
a fixarem placas de alerta, informando os usuários sobre a
proibição do uso de formol, conforme especifica.
Determina que os estabelecimentos que comercializam
refeições por quilo ou a vontade deverão afixar em locais
visíveis a opção mais vantajosa para o consumidor.
Altera a Lei nº 6882/1997, a qual os estabelecimentos
bancários do Município de São José do Rio Preto devem,
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obrigatoriamente, ser dotados de bebedouros para uso dos
clientes.
Cria o inciso II, no art. 1º, na Lei Municipal nº10.642 de 09 de
Junho de 2.010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informações pelos estabelecimentos hospitalares e casas de
saúde aos familiares de pessoas falecidas.
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais da rede pública
e privada afixarem placas ou cartazes informando sobre o
“Direito dos Idosos de terem acompanhante em caso de
internação ou observação”, e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de
monitoramento, por câmeras de vídeo, nas áreas internas e
externas das boates, casas de diversões e similares.
Dispõe sobre a proibição do abastecimento dos veículos
automotores, nos postos de combustíveis, após o
acionamento da trava automática de segurança das bombas
de abastecimentos, e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9678/06, que estabelece o regramento para o
exercício do comércio e prestação de serviços ambulantes
no Município
Dispõe sobre a fixação de tabela de preços pelas empresas
e estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis,
e dá outras providências.
Dispõe sobre o período de atendimento interno nos guichês
de atendimento aos clientes das Empresas NET, e
Telefonias Celulares das Operadoras Claro, Tim, Vivo e Oi,
instaladas no Município de São José do Rio Preto.
Cria o Parágrafo Único, no art. 1º, na Lei Municipal nº
10.642/ 2010, que versa sobre a obrigatoriedade de
informações pelos estabelecimentos hospitalares e casas de
saúde aos familiares de pessoas falecidas sobre as
funerárias existentes no Município.
Ficam os supermercados, hipermercados e casas de
material de construção obrigados a disponibilizarem
funcionário para auxiliar pessoas com deficiência quando
solicitado, e da outras providencias
Dispõe sobre a proibição a estabelecimentos de comércio
deste município de proceder a conferência das mercadorias
após o pagamento e liberação nos caixas registradores.
Dispõe sobre a proibição de comercialização de bebidas
para crianças com forma de apresentação semelhante à de
bebidas alcoólicas, no âmbito do Município de São Jose do
Rio Preto, e dá outras providências.
Altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 11.697/2014,
que dispõe sobre o período de atendimento interno nos
guichês aos clientes, nas lojas de revenda e prestação de
serviços das empresas de TV a Cabo e Telefonia Celulares,
instaladas no Município de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de
contagem de pessoas presentes em casas noturnas, shows,
boates, festas pagas e similares.
Dispõe sobre o direito ao livre aleitamento materno em
estabelecimentos públicos ou privados, no município de São
José do Rio Preto, e dá outras providências.
Dispõe sobre o período de atendimento interno ao usuário
dos estabelecimentos bancários do Município de São José
do Rio Preto.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibir em locais visíveis
cartazes da empresa que realiza a segurança em casas
noturnas e eventos na cidade.
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Obriga os estabelecimentos bancários do Município de São
José do Rio Preto – SP a manterem disponíveis os serviços
dos caixas eletrônicos, diariamente, no período das 06:00 e
22:00 horas.
Dispõe sobre a divulgação dos Postos de Coleta de Leite
Materno nas Maternidades, nos ambulatórios e Consultórios
de Ginecologia e Pediatria, Públicos e Privados do Município
de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeos
educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos
culturais no Município de São José do Rio Preto e dá outras
providências
Dispõe a obrigatoriedade de constar nos ingressos de show,
o horário em que o artista principal, irá se apresentar em
qualquer tipo de evento no Município de São José do Rio
Preto SP.
Obriga os estabelecimentos bancários a instalarem, na área
externa das agências do município de São José do Rio
Preto, iluminação e câmeras de vídeo integradas ao sistema
de monitoramento de segurança.
Dispõe sobre o direito a acessibilidade das pessoas
ostomizadas aos banheiros de uso público mediante a
instalação de equipamentos adequados para a sua
utilização, no município de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartaz
contendo os dizeres “Denúncias à Vigilância Sanitária: Disk
Saúde 0800-7717123”, em todos os estabelecimentos
enquadrados nas categorias passíveis de fiscalização.
Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 11.781/2015,
acrescentando o § 5º no artigo 1º, referente o período de
atendimento interno aos usuários dos estabelecimentos
bancários do Município de São José do Rio Preto.
Obriga as empresas, cooperativas e qualquer comércio afim,
recicladores do Município de São José do Rio Preto a
exigirem a comprovação da origem dos fios de cobre que
adquirirem e dá outras providências.
Altera a redação do §2º do artigo 1º da Lei nº 10.711 de 16
de agosto de 2010.
Dispõe sobre a instalação de avisos e itens de seguranças
nas escadas e esteiras e rampas rolantes nos locais que
menciona, e dá outras providências.
Determina aos postos de combustíveis a utilização de
painéis eletrônicos para indicar a quantidade e o valor do
combustível que está sendo abastecido no veículo.
Proíbe a concessão de alvará para circos que se utilizem de
animais em seus espetáculos
Dispõe sobre a entrada de alimentos adquiridos em outros
locais nas dependências de Salas de Cinema e Teatro e dá
outras providências.
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EXIBIÇÃO DE
VÍDEOS EDUCATIVOS EM FAVOR DO COMBATE A
DENGUE EM TODAS AS SALAS E SESSÕES DE CINEMA
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Proíbe os estabelecimentos de comércio e serviço deste
Município a fazerem publicidade divulgando o valor do
produto parcelado, com a escrita do valor de cada parcela,
em tamanho maior que a quantidade das prestações.
Proíbe festas conhecidas como "open bar", no Município de
São José do Rio Preto.
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12730

13/06/2017

Cria a campanha “SUA MOEDA VALE UMA NOTA”, de
incentivo a circulação de moedas e sua troca por dinheiro de
papel no comércio de São José do Rio Preto e dá outras
providências.
Proíbe a fabricação, a comercialização, distribuição e o uso,
a qualquer título, de buzina de pressão à base de gás
propanobutano, envasado em tubo de aerossol, em São
José do Rio Preto e dá outras providências.
Regulamenta sobre a disponibilização de álcool em gel em
locais públicos e particulares.
Obriga as empresas que executam obras no município a
atualizarem nas placas informações dos valores concedidos
no tocante a aditivos.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Instituições de Ensino
Superior de afixar placa ou cartaz com informações sobre a
gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar na
forma que especifica, e dá outras providências.
Dispõe sobre a presença de “doulas” durante o parto, todos
os estabelecimentos hospitalares congêneres situados no
município de São José do Rio Preto e dá outras
providências.
Acrescenta-se o inciso V ao artigo 2° da Lei n° 10.633/2010,
que dispõe sobre a proibição da realização de feiras
comerciais em período que antecedam a datas
comemorativas no Município de São Jose do Rio Preto e dá
outras providencias.
Altera a redação do Artigo 2º da Lei nº 5591/1994, que
dispõe sobre as feiras-livres e suas instalações,
classificações e adequações.
Dispõe sobre o licenciamento de atividades econômicas
temporárias, em locais públicos ou privados, disponibilizados
para essa finalidade.
Dispõe sobre a obrigatoriedade em Eventos, Festas e
Shows, etc. para que se faça Advertência sobre risco do
alcoolismo, no Município São José do Rio Preto.
ALTERA A LEI Nº 9.241, DE 26 DE ABRIL DE 2004, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Obriga clínicas geriátricas, casas de repouso e outras
instituições privadas destinadas ao atendimento de idosos a
instalarem, em suas dependências internas, sistema de
monitoramento com câmeras de vídeo que possibilitem o
acompanhamento de idosos em tempo real pela internet e dá
outras providências.
Dispõe sobre a instalação e o uso de extensão temporária de
passeio público, denominada Parklet no Município de São
José do Rio Preto/SP e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Bancas de Revista
destinar local reservado para a exposição de revistas
eróticas e pornográficas e revoga a lei 11.564/14.
Proíbe a fabricação, a comercialização e a distribuição de
“linha chilena” e artefatos similares em São José do Rio
Preto e dá outras providências.
Dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nos
postos de combustíveis, e dá outras providências.
Obriga os estabelecimentos públicos e privados no município
a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo
mundial do autismo e dá outras providências.
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Altera o artigo 2º da Lei nº 8.637 de 28 de Maio de 2.002.
Altera a Lei nº 9.530, de 27 de setembro de 2.005, dispondo
sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas nas
dependências do Terminal Rodoviário de São José do Rio
Preto.
Dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos
logradouros públicos do Município de São José do Rio Preto,
e dá outras providências.
Revoga-se na integra a lei nº 8.637, de 28 de maio de 2002,
lei nº 9005, de 30 de julho de 2003, e §4º, do artigo 5º, da Lei
nº 8.247, de 11 de dezembro de 2000.
Permite a utilização de containers para fins comerciais e dá
outras providências.
Dispõe sobre a oferta e cobrança de serviços do tipo
“COUVERT ARTÍSTICO” no município de São José do Rio
Preto, e dá outras providências.
Altera a ementa e o art. 1º da Lei Municipal nº 8.390, de 5 de
junho de 2001.
Dispõe sobre a exibição de percentuais de diferença de
preços de combustíveis (etanol e gasolina) no âmbito do
município de São José do Rio Preto.
Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 11.379, de 03
de outubro de 2013.
A comercialização e a distribuição do spray antirrespingo de
solda, em São José do Rio Preto - SP, poderá ser feita por
pessoas credenciadas e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de adesivo, cartaz
ou quadro contendo os dizeres “Disque-Denúncia - 197 (24
horas): abuso sexual (pedofilia), violência e maus-tratos,
cometidos contra crianças e adolescentes.
Dispões sobre o funcionamento de Templos Religiosos em
Distritos e Mini Distritos Industriais deste Município e dá
outras providências.
Dispõe sobre análise técnica para emissão do alvará de
funcionamento para edifícios antigos construídos sem
adaptação.
Altera a Lei nº 10.976, de 03 de setembro de 2011, que
dispõe sobre a disponibilização de banheiros químicos para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida em
eventos.
Dispões sobre a publicidade dos estabelecimentos
comerciais e bancários do direito de prioridade dos idosos
acima de 80 anos, em conformidade com a Lei Federal
10.741/03.
Obriga os supermercados, hipermercados, atacadistas e
casas de material de construção no âmbito do município de
São José do Rio Preto disponibilizar carrinhos de compras
adaptados às pessoas com deficiência acompanhantes de
seus clientes.
Altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 5.591, de 14 de julho de
1994 e suas alterações.
Regulamentação e aplicação do art. 5º e 18 da Lei nº
9678/06, que estabelece o regramento para o exercício do
comércio e prestação de serviços ambulantes no Município.
Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos adaptados
nas instituições financeiras do município, e dá outras
providências.
Proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos que causem poluição, e dá outras

providências.
Lei
Complementar

296

13/11/2009

Transfere da Secretaria Municipal da Fazenda para
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo as atribuições previstas na Lei nº
9.678/06, e dá outras providências.

Lei
Complementar

504

11/03/2016

Dispõe sobre a conservação de limpeza urbana.

Lei
Complementar

533

29/03/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma
brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos
estabelecimentos que menciona, e dá outras providências

Lei
Complementar

536

20/04/2017

Dispõe sobre a exploração do comércio de bebidas,
refeições, lanches e assemelhados, por equipamentos
móveis de qualquer natureza, conhecidos popularmente
como “food trucks”, em áreas privadas do município de São
José do Rio Preto, e dá outras providências.

Lei
Complementar

588

01/03/2019

Dispõe sobre a Fase Contenciosa do Processo
Administrativo de natureza tributária, fiscal e de posturas, no
âmbito do Município e dá outras providências.

