
. . 

Atilio 

523 

LEI W 558/2002- DE 23 DE ABRil- DE 2002. 

DISPQE SOBRE A INSTITUH;:AO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE COMBATE E PREVEN(:AO A 
DENGUE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 
f~o saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1 o - Institui no Municipio de Atilio Vivacqua, o Programa Municipal de Combate e Prevenyiio 
i Dengue, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de SaUde. 

Art. 2° - A Secretaria Municipal de SaUde manteni serviyo permanente de esclarecimentos sabre as 
formas de prevencao a dengue., inclusive disponibilizando linhas telef6nicas para essa finalidade. 

Art. 3° - Aos municipes e aos responsilveis pelos estabelecimentos pU.blicos e privados em geral 
compete adotar as medidas necessitrias a manutenyiio de suas propriedades limpas, sem acUmulo de 
lixo e materiais inserviveis, evitando condicOes que propiciem a instalayiio e a proliferavao dos 
vetores causadores da dengue, ou seja, "aedes aegypti" e "aedes albopictus". 

Art. 4o - Ficam os responsciveis por borracharias, empresas de recauchutagem., desmanches, 
depOsitos de veiculos e outros estabelecimentos afins obrigados a adotar medidas que visem a evitar 
a existencia de criadouros dos vetores citados no artigo 3° desta lei. 

Art. 5° - Ficam os respons<iveis por cemiterios obrigados a exercer rigorosa fiscalizayao em suas 
areas, detenninando a imediata retirada de vasos ou recipientes que contenham ou retenham agua 
em seu interior, pennitindo o uso, apenas, daqueles que contenham terra. 

Art. 6° - Ficam os responsiveis por obras de construyao civil e por terrenos obrigados a adotar 
"'-" medidas tendentes a drenagem pennanente de coleyOes liquidas, originadas ou nao por chuvas, bern 

como a limpeza das areas sob sua responsabilidade, providenciando o descarte de materiais 
inserviveis que possam acumular igua. 
7 
Art. 7° - Ficam os responsaveis por im6veis dotados de piscinas obrigados a manter tratamento 
adequado de Rgua de fonna a nao pennitir a instalayao ou proliferayao de mosquitos. 

Art. 8° - Nas residencias, nos estabelecimentos comerciais, em instituiy6es pUblicas e privadas, bern 
como em terrenos, nos quais existam caixas d'Rgua, ficam os responsiveis obrigados a mante-Jas 
pennanentemente tampadas, com vedayao segura, impeditiva da proliferayao de mosquitos. 
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Art. 9° - Os estabelecimentos que comercializem produtos armazenados em embalagens 
descartitveis ficam obrigados a instalar, nos pr6prios estabelecimentos, em local de fitcil 
visualiza((3.o e adequadamente sinalizado, "containers" para recebimento das embalagens. 

Panigrafo 1° - As embalagens descartitveis armazenadas deverao ser encarninhadas, pelos 
estabelecimentos comerciais, a entidades pllblicas ou privadas, cooperativas e associa~Oes que 
recolham materiais reciclitveis. 

Panigrafo 2°- Os estabelecimentos referidos no "caput"deste artigo terao o prazo de 6 (seis) meses, 
a contar da data de publica~ao desta lei, para se adaptarem a norma ora instituida_ 

Panigrafo 3° - Em caso de descumprimento do disposto no artigo ~- desta lei, os estabelecimentos 
comerciais ali mencionados estariio sujeitos: 
a) -a notificayiio previa para regularizayiio, no prazo de 10 (dez) dias; 
b) - niio regularizada a situayiio no prazo assinalado, a aplicayiio de multa de R$ 100,00 (cern 

reais), corrigida nos termos da legislayiio municipal pertinente; 

c) - persistindo a infrayiio no prazo de 30 (trinta) dias contados da autuayiio mencionada na alinea 
anterior, a aplicayiio da multa em dobro e fechamento administrative por 01 (urn) dia. 

Art. - 10 - 0 Poder Executive Municipal promovera ayOes de policia administrativa, visando a 
impedir habitos e pr3.ticas que exponham a populayiio ao risco de contrair doenyas relacionadas ao 
"aedes aegypti" e ao "aedes albopictus". 

Art 11 -As infrayOes as disposiy6es constantes desta lei classificam-se em: 
I -!eves, quando detectada existencia de 1 (urn) a 2 (dois) focos de vetores; 
II - medias, de 3 ( tres) a 4 ( quatro) focos; 
III - graves, de 5 (cinco) a 6 ( seis) focos; 
IV - gravissimas, de 7 ( sete) ou mais focos. 

Art. 12 - As infray6es previstas no artigo anterior estariio sujeitas a imposiyiio das seguintes multas, 
corrigidas nos termos da legislayiio municipal pertinente: 
I- para as infray6es !eves: R$ 50,00 (cinquenta reais); 
II- para as infrayOes medias: R$ 100,00 (cern reais); 
III- para as infrayOes graves: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
IV- para as infray6es gravissimas: R$ 200,00 (duzentos reais). 

Par3.grafo 1°- Antecedendo a aplicayiio das multas estabe1ecidas oeste artigo, o infrator seril. 
notificado para regularizar a situayiio no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual estani sujeito a 
imposiyiio dessas penalidades. 
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Parilgrafo 2°- Na reincidencia, as multas serao sempre cobradas em dobra_ 

Art 13 - A competencia para fiscalizavao das disposivOes desta lei e para a aplicayiio das 
penalidades nela previstas cabenl a Secretaria Municipal de SaU.de, na forma a ser disciplinada em 
decreta regulamentador. 

Art. 14- A arrecadayiio proveniente das multas referidas no artigo 13 desta lei senl destinada, 
integralmente, ao Fundo Municipal de SaUde- FUNDES. 

Art. IS - 0 Poder Executive regulamentani a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 16- As despesas decorrentes da execuyiio desta lei correriio por conta das dotayOes 
on;:amentilrias da Secretaria Municipal de SaUde, suplementadas se necessitrio. 

Art. 17 - Esta lei entrant em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposi't6es em 
contnirio. 

Prefeito Municipal 
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