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LEI  N° 1058, DE 30 DE AGOSTO DE 2010. 

        
Estabelece normas de proteção e promoção da saúde 
do consumidor, amparado pelo artigo 30, incisos I e 
II, observando-se os termos do artigo 24, incisos V, 
VIII e XII, da Constituição Federal, nos ambientes 
de uso coletivo livres de produtos fumígenos, e dá 
outras providências. 

 
  DOLORES MARIA KUNZLER , Prefeita Municipal de Sério, Estado do 
Rio Grande do Sul, 
  FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Esta Lei estabelece normas de proteção e promoção da saúde do 
consumidor, amparado pelo artigo 30, incisos I e II, observando-se os termos do artigo 24, 
incisos V, VIII e XII, da Constituição Federal, nos ambientes de uso coletivo livres de 
produtos fumígenos. 

Art. 2º - É obrigatório, no território do Município de Sério, em ambientes de 
uso coletivo e públicos, a afixação de placas indicativas sobre os malefícios do uso de 
tabaco e seus derivados. 

§ 1º - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos recintos de uso 
coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, 
teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. 

§ 2º - Para os fins desta lei, a expressão "recintos de uso coletivo" 
compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto 
religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de 
espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de 
alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, mercados, açougues, 
padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, 
bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, 
viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis. 

§ 3º - Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser 
afixado aviso do malefício que o uso do tabaco causa a saúde, em pontos de ampla 
visibilidade. 
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§ 4º - Poderá ser adotado programas, nas escolas municipais e estaduais, 
visando a elaboração de frases com dizeres que coíbam o uso do fumo, além de outros que 
busquem a conscientização do fumante para que procure ajuda nos grupos a serem 
formados pela Secretaria Municipal da Saúde. 

Art. 3º - As placas indicativas deverão ser impermeáveis com medidas não 
inferiores a 20 cm (vinte centímetros) por 30 cm (trinta centímetros), contendo dizeres e 
frases visando o combate ao fumo. 

Art. 4º - O Município poderá fornecer gratuitamente as placas indicativas 
mencionadas no artigo anterior a todo e qualquer estabelecimento comercial e de serviço, 
entidade ou associação que tenham sede no território municipal. 

Art. 5º - A não observância do disposto no parágrafo terceiro do artigo 
segundo, suspenderá imediatamente o Alvará de Licença do Contribuinte ou Associação. 

Parágrafo Único: Revogada estará a suspensão tratada no caput quando o 
responsável pelo estabelecimento atender ao disposto nesta Lei. 
 

Art. 6º - Poderá ser disponibilizado pela rede de saúde pública municipal, 
assistência terapêutica e medicamentos antitabagismo para os fumantes que queiram parar 
de fumar. 

Art. 7º - A Presente Lei deverá ser Regulamentada por Decreto do Poder 
Executivo. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias após a data de 
sua publicação. 
 
   GABINETE DA PREF EITA, em 30 de Agosto de 2010. 
 
 
         DOLORES MARIA KUNZLER 

                                    Prefeita. 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
VLADEMIR G DE CARVALHO 
Sec. da Adm. e Planejamento 


