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PREFEITURA MUNICIPAL 

DISPOE SOBRE A PROIBICAO DO USO DE 
TABACO E CONGENERES EM AMBIENTES 
FECHADOS DAS REPARTic;OES PUBLICAS 
MUNICIPAlS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do 
Espirito Santo, fa90 saber que a Cllmara Municipal 
APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica proibido o uso de cigarro, charuto, cachimbo e outros 
congeneres em ambientes fechados de reparti¢es publicas municipais, bem como 
onde existe transito ou perrnanencia, de pessoas, como: salas de conferencias e 
conven¢es; museus, sales de pro~o. bibliotecas e creches; corredores, sales e 
enferrnarias de hospitais e postos de salide; salas de aulas de escolas; veiculos 
publicos. 

Art. 2" - lncluem-se na proibiQijo locais vulneraveis a incendio: Garagem, 
estacionamentos e dep6sitos de materiais de facil combustao. 

Paragrafo Unico - Em recintos com area superior a 50 m ( cinqoenta metros 
quadrados) os cartazes ou avisos a que se refere este artigo, deverao repetir-se na 
proporQijo de 01 (um) cartaz para cada 50 m (cinqOenta metros quadrados), ou 
!raQijo excedente. 

Art. 3° - Nos locais a que aludem os artigos 1° e 2", e obrigat6ria a fixaQijo 
de cartazes ou avisos, em posiQi!o de facil visibilidade, com os seguintes dizeres: E 
proibido fumar- Lei Municipal no 702!05. 

Art. 4° - As entidades publicas poderao reservar sales ou recintos 
destinados a fumantes, desde que abertos ou ventilados, atendidas as 
recomenda¢es oficiais quanto a medidas de prevenQi!o contra incendios. 

Art. 5° - Os funcionanos pliblicos que infringirem as disposi¢es constantes 
nos artigos 1° e 2° desta lei, ficarao sujeitos a advertilncia verbal e/ou eserita, por 
parte de sua chefia imediata. 
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§ 1" - A advertencia de que !rata o caput deste artigo devera ser efetuada de 
forma discrete e polida pelo chefe imediato do infrator, que o orientara sobre os 
locais reservados para fumar, bern como as conseqOencias da reincidencia nesta 
falta. 

§ 2" - A advertencia escrita em caso de reincidencia, sera anotada na ficha 
funcional e !era efeito de avalia<;:iio discipliner, afim de fulura eleva<;:ao de nivel ou 
promo<;:ao do servidor como previsto no Estatuto do Servidores Publicos deste 
municipio 

Art. 6" - Quando qualquer visitante for visto fumando fora da area permitida 
(fum6dromo), funcionario da reparti<;:iio devers aborda-lo de forma discrete, 
orientandCHJ para que apague o cigarro ou qualquer derivado de !abaca produtor 
de fumaya, ou se dirija ao fum6dromo mais proximo. 

Art. 7" - Fica proibida a comercializa<;:iio de fumo ou tabaco em 6rgaos 
publicos e estabelecimento de ensino da rede municipaL 

Paragrafo Unico - A proibi<;:iio contida no caput e extensive! as escolas 
que, de qualquer forma, recebem auxilio ou subven<;:ao do poder publico municipal, 
sob pena de suspensao do beneficia. 

Art. 8°- Esta lei entrara em vigor na data de sua publica<;:ao, revogadas as 
disposi¢es em contrario. 

Atflio ~vacqua[ r; de ju~~o de 2005. 

HELlO HU~~ LIMA 
Prefeito Municipal 
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