
LEI Nº 892/89 - DE 17 DE MAIO DE 1989. 
 

"Altera a Lei nº 631/79 que institui a Semana Inglesa no Município de 

Goiatuba. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Goiatuba, estado  de 

Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º) –     Fica  mantido o instituto da "Semana Inglesa" no município de     

                   Goiatuba e a observância do mencionado instituto  será  obrigatória, 

                    sujeita à fiscalização da municipalidade, com forme estabelece a 

                   Lei 375/71 que institui o “código de Posturas do município.  

 

Art. 2º) - Ressalvadas as disposições expressas no Artigo 177 do Código de 

Posturas, em vigor no município, os  horários para abertura e 

fechamento dos estabelecimentos comerciais e industriais de 

Goiatuba ficarão assim estabelecidos: 

 

a) - De segunda a sexta-feira, os estabelecimentos comerciais abrirão a 

partir das sete (07) horas e fecharão as dezoito (18) horas. 

 

b) - Aos sábados,  os estabelecimentos comerciais e industriais abrirão a 

       partir das sete (07) horas e fecharão as  doze (12) horas com 

      exceção dos supermercados, armazéns de secos e molhados e 

       máquinas de beneficiar arroz cujo  horário de fechamento, aos 

      sábados, ficara a critério dos seus proprietários. 

 

              c)Aos domingos e feriados, os estabelecimentos comerciais e industriais 

deverão permanecer fechados, inc1usive os supermercados, armazéns de secos e 

molhados e máquinas  de beneficio de arroz. 

 



Art. 3º) - A prorrogação dos horários fixados nesta Lei, fica condicionado à 

expedição de Licença Especial da Prefeitura, mediante requerimento do 

interessado ou classe representativa, para épocas de festas tradicionais ou no 

período  de 15 de dezembro de cada ano até 06 de janeiro do ano   seguinte. 

 

Art. 4º) - A presente Lei respeitara' o plantão das farmácias, devida 

mente regulamentado. 

 

Art. 5º) - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal encarregado  de oficiar ao 

Ministério Público para fiscalização e orientação da carga semanal de 44 

(quarenta e quatro) horas,  no vínculo empregatício, previsto na Constituição 

Federal. 

Art.6º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga das as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 17 (dezessete do mês de maio 

de mil novecentos e oitenta e nove (1989). 

 

 

 

 

AIRTON SEBASTIÃO ALLA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

JOSÉ WALDICI LUCATRI 

Chefe de Gabinete 


