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DECRETO N º  044 DE 24 de agosto de 2009
Institui  a  Política  Municipal  para  o  Controle  do
Fumo. 

ELIANA  DOS  SANTOS  SILVA,  Prefeita  do  município  de  Ribeirão  Grande,
estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO  a entrada em vigência  da  Lei  Estadual  n°  11.541/06,  que
proíbe o consumo de produtos fumígenos, derivados ou não de tabaco, em ambientes
de uso coletivo, total ou parcialmente fechados e dá outras providências 

CONSIDERANDO a Política Estadual para o Controle do Fumo, instituída pelo
Decreto Estadual n° 54.311, de 7 de maio de 2009; 

DECRETA:

Art. 1º -  A Política Municipal para o Controle do Fumo será implementada nos
termos do Decreto Estadual n° 54.311 de 7 de maio de 2009, aplicando-se também, no
âmbito municipal, as disposições deste Decreto, no que couber.

Art.  2º -  A obrigação de cuidado, proteção e vigilância, para impedir a prática
das  infrações  previstas  na  Lei  Estadual  13.541/09  compreende  a  adoção,  pelos
Diretores dos Departamentos Municipais, das seguintes medidas:

I – afixação de avisos de proibição, previstos no artigo 2°, § 3°, da Lei 13.541/09, que
deverão ser confeccionados na forma e dimensões especificadas pela Secretaria da
Saúde  e  da  Justiça,  conforme  modelo  que  pode  ser  baixado  do  sitio
www.leiantifumo.sp.gov.br; 

II  –  determinação  aos  servidores  sujeitos  ao  seu  poder  de  direção  para  que,  em
ambientes de usos coletivo, total ou parcialmente fechados: 
a) não consumam produtos fumígenos; 
b) informem os respectivos frequentadores da proibição de fumar;

III – determinação ao fumante para que não consuma produtos fumígenos; 
IV – comunicação à Polícia Militar para que providencie o auxílio necessário à imediata
retirada do fumante que não atender à determinação de que trata o inciso III  deste
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artigo; 

§ 1° - Os avisos de proibição deverão ser afixados em número suficiente para garantir
sua visibilidade na totalidade dos respectivos ambientes; 

§ 2° - Deverão ser afixados avisos em dimensões menores, desde que assegurada sua
visibilidade, nos veículos oficiais; 

Art. 3° -  O descumprimento, por servidor público municipal, do disposto na Lei
13.541, de 7 de maio de 2009, no Decreto Estadual  n° 54.311/09 e neste Decreto
acarretará as sanções disciplinares previstas na Lei Complementar Municipal n° 11/03
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 24 de  maio de 2009.

ELIANA DOS SANTOS SILVA
Prefeita Municipal

Ciente, publique-se. 

WILSON GRILLO
Diretor de Governo e Infraestrutura

_____________________________________________________________________________________
Publicado e afixado no local de costume, registrado na data supra.


	Rua João Batista Brisola, 15 – 1º Andar - Centro - CEP: 18.315 000

