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LEI MUNICIPAL n° 537, DE 07 DE AGOSTO DE 2.015. 
 

 
“DISPOE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE E 
PREVENÇÃO À DENGUE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” 
 

RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO, 
Prefeito do Município de Itaóca/SP., usando 
de suas atribuições legais,  
 
FAZ SABER que a CAMARA MUNICIPAL 
DE ITAOCA aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei municipal : 

 
 
  

ARTIGO 1º - Fica instituído no Municipio de Itaoca, Estado de São Paulo, o Programa 
Municipal de Combate e Prevenção a Dengue, coordenado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, através da Coordenadoria e Equipe de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica. 
 
ARTIGO 2º - A Secretaria Municipal de Saúde manterá serviço permanente de 
esclarecimentos sobre as formas de prevenção à dengue. 
 
ARTIGO 3º -  Os munícipes e os responsáveis pelos estabelecimentos públicos e 
privados em geral, proprietários, posseiros ou locatários, são obrigados a adotar as 
medidas necessárias á manutenção de seus imóveis limpos, sem acúmulo de objetos 
e materiais que se prestem a servir de criadouros, evitando condições que propiciem a 
instalação e proliferação dos vetores causadores da dengue, ou seja, dos mosquitos 
do gêneros Aedes. 
 
 Parágrafo Único – são considerados criadouros todos os objetos, recipientes, 
equipamentos, utensílios, dispositivos, vasilhames, pneumáticos, artefatos, acessórios 
e sucatas, bem como lajes, calhas, vasos, e eventuais desníveis nestes itens 
construtivos que devido a sua natureza, sirvam para o acumulo de água. 
 
ARTIGO 4º - Os responsáveis por borracharias, empresas de recauchutagem, 
recicladoras de sucatas e afins, depósitos de veículos, desmanches e ferros-velhos e 
estabelecimentos similares são obrigados a adotar medidas que visem a eliminar os 
criadouros dos vetores citados no artigo anterior desta lei. 
 
ARTIGO 5º - Os responsáveis por cemitérios, públicos ou privados, são obrigados a 
exercer rigorosa fiscalização em suas áreas, determinando a imediata retirada de 
quaisquer vasos ou recipientes que contenham ou retenham água em seu interior, ou 
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ainda, incrementar quaisquer outros métodos eficientes que não permitam o acúmulo 
de água em seu interior. 
 
ARTIGO 6º - Os responsáveis por obras de construção civil e por terrenos são 
obrigados a adotar medidas tendentes à drenagem permanente de coleções liquidas, 
originadas ou por chuvas, bem como a limpeza das áreas sob sua responsabilidade, 
providenciando o descarte de materiais inservíveis que possam acumular água. 
 
ARTIGO 7º - Os responsáveis por imóveis dotados de piscinas são obrigados a manter 
tratamento adequado da água de forma a não permitir a instalação ou proliferação de 
mosquitos. 
 
ARTIGO 8º - Nas residências, nos estabelecimentos industriais, comerciais e 
prestadores de serviços, em instituições públicas e privadas, bem como em terrenos 
nos quais existam caixas de água, ficam os responsáveis obrigados a mantê-las 
permanentemente tampadas, com vedação segura, impeditiva da proliferação de 
mosquitos. 
 
ARTIGO 9º - Os estabelecimentos que comercializem produtos de consumo imediato 
contidos em embalagens descartáveis ficam obrigados a instalar, nos próprios 
estabelecimentos, em local de fácil acesso e visualização e devidamente sinalizado, 
recipientes suficientes para o descarte destas embalagens. 
 
 Parágrafo Único – As embalagens descartáveis armazenadas deverão ser 
encaminhadas preferencialmente, pelos estabelecimentos comerciais, a entidades 
publicas ou privadas, cooperativas e associações que recolham materiais recicláveis. 
 
ARTIGO 10 – Quando a situação epidemiológica no local o indicar, ficam os agentes 
de controle de endemias e as autoridades sanitárias lotados na Secretaria Municipal 
de Saúde, autorizados a adentrarem as áreas externas de imóveis desocupados ou 
abandonados para o encaminhamento de ações de limpeza e remoção de criadouros 
ou quaisquer outras que objetivem a eliminação de mosquito do gênero Aedes. 
 
 Parágrafo Único – O Executivo poderá cobrar dos responsáveis por imóveis 
desocupados ou abandonados as eventuais despesas decorrentes da limpeza e 
remoção de criadouros de mosquitos do gênero Aedes. 
 
ARTIGO 11 – Os responsáveis por imobiliárias, instituídas ou a serem instituídas, 
deverão colaborar com as autoridades sanitárias, sempre que solicitados, fornecendo 
informações que possibilitem encaminhar notificações e autos aos responsáveis por 
imóveis desocupados e que estejam sob sua administração. 
 
ARTIGO 12 – A eventual negativa de acesso aos imóveis por parte de seus 
respectivos responsáveis, para os fins pretendidos nesta legislação, ensejará a adoção 
das medidas necessárias à obtenção de autorização judicial. 
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ARTIGO 13 -  A inobservância ao disposto neste lei constitui infração sanitária, 
sujeitando o infrator às seguintes sanções, alternativa ou cumulativamente:- 

I- Advertência; 
II- Multa de 5 (cinco) a 100 (cem) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São 

Paulo); 
III- Interdição, apreensão e/ou inutilização de recipientes que sirvam de criadouros 

de mosquitos do gênero Aedes; 
IV- Interdição da empresa, serviço ou obra de construção civil. 

 
ARTIGO 14 – Para a graduação e imposição da penalidade a autoridade deverá 
considerar:- 

I- As circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II- O número de focos de vetores criados em decorrência da infração; 
III- A capacidade econômica do infrator. 

 
ARTIGO 15 – São circunstâncias atenuantes:- 

I- O infrator, por espontânea vontade, imediatamente reparar ou minorar as 
consequências do ato lesivo à saúde pública; 

II- A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 
III- Ser o infrator primário. 

 
ARTIGO 16 – São circunstâncias agravantes:- 

I- Agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé; 
II- Cometido infração para obter vantagem pecuniária decorrente de ação ou 

omissão que contrarie as disposições contidas nesta lei; 
III- Deixado de tomar providências de sua alçada, tendentes a sanar a situação; 
IV- Reincidido. 

 
ARTIGO 17- As infrações às disposições nesta lei serão apuradas em processo 
administrativo próprio, observando o seguinte rito e prazos:- 

I- Lavratura de auto de infração que conterá a identificação da pessoa física ou 
jurídica, o ato ou fato constitutivo da infração, a disposição desta lei 
transgredida, a penalidade que está sujeito o infrator, nome, cargo e 
assinatura da autoridade autuante e o nome e assinatura do autuado ou seu 
representante; 

II- O autuado terá o prazo de 02 (dois) dias para apresentar defesa ou impugnação 
do auto de infração; 

III- A defesa ou impugnação será julgada pela autoridade hierarquicamente ao 
servidor autuante, que decidirá no prazo de 01 (um) dia, seguindo-se a 
lavratura do auto de imposição de penalidade; 

IV- O auto de imposição de penalidade de multa abrirá o prazo de 07 (sete) dias 
para recolhimento; 

V- Após o prazo estabelecido no inciso anterior, caso não haja pagamento, a multa 
será inscrita em dívida ativa para cobrança executiva. 

§ 1º - Caso o autuado ou seu preposto se recuse a assinar o auto de infração ou o 
auto de imposição de penalidade, a ciência do ato administrativo será efetivada 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 
               ESTADO DE SÃO PAULO 
               CNPJ 67.360.362.0001-64 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Prof. Elias Lages de Magalhães,20 Fone/Fax (0xx15) 557-1118-CEP 18360-000- ESTADO DE SÃO PAULO 

Site:- www.itaoca.sp.gov.br  e-mail:- pmitaoca@ig.com.br  
 

4

através da assinatura de duas testemunhas, quando for possível, através de 
notificação por carta registrada ou publicação na imprensa oficial do município de 
Itaoca e na falta deste em jornal de circulação regional. 
§ 2º - Se a irregularidade for sanada durante o prazo de defesa, mesmo que não tenha 
sido apresentada, a autoridade poderá optar pela imposição de penalidade de 
advertência. 
 
ARTIGO 18 – A critério das autoridades de saúde, sempre levando em conta o risco 
epidemiológico, poderá preceder à instauração de processo administrativo, a lavratura 
de notificação, concedendo prazo de 02 (dois) a 10 (dez) dias, para que o infrator sane 
a irregularidade. 
 
ARTIGO 19 – A competência para a fiscalização das disposições desta lei e para a 
aplicação das penalidades nela previstas caberá aos profissionais das Ações Coletivas 
(Vigilância Sanitária e Epidemiológica), devidamente credenciados em atendimento a 
legislação específica. 
 
ARTIGO 20 – A arrecadação proveniente das multas referidas nesta legislação será 
destinada ao Fundo Municipal de Saúde, podendo serem utilizadas preferencialmente 
à implementação de ações relativas ao combate aos vetores da Dengue. 
 
ARTIGO 21 – A responsabilidade pela aplicação da presente Lei será da Secretaria 
Municipal de Saúde, a qual tomará as medidas necessárias para o seu fiel 
cumprimento. 
 
ARTIGO 22 - Os encargos correrão por conta de verbas próprias constantes no 
orçamento vigente, suplementadas através de Decreto do Executivo, se necessário. 
 
ARTIGO 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

    ITAÓCA/SP, 07 de Agosto de 2.015.   
 

 
 
 
    RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO  
      PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAÓCA – SP.  
 
 
 


