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DISPOE SOBRE A DISTRIBUICAO DE PANFLETOS,
JORNAIS
PU BLICITARIOS,
CARTAZES
E
CONGENERES
EM
IM6VEIS
RESIDENCIAIS
E
COMERCIAIS
E
DA
OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, ESTADO
GOIAS, APROVA E 0 PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONA A SEGUINTE LEI:

DE

Art. 1° - E permitida a distribuigao de panfletos, jornais

publicitarios, cartazes e congeneres em im6veis residenciais e comerciais, desde que
sejam devidamente colocados em suas caixas de correio, ficando expressamente
vedado que sejam jogados no interior dos im6veis, passeios pdblicos - calgadas
externas aos im6veis, ou fixados em grades, port6es, muros e similares.

§1° - A colocagao de qualquer especie dos materiais
mencionados nesta Lei nas caixas de correio dos im6veis residenciais e comerciais
deve ser feita de modo a respeitar o limite do volume das mesmas, sem danifica-las e
de modo que permita a colocagao das demais correspondencias neste compartimento.

Art.

2°

- A

distribuieao

do

material

publicitario

ora

disciplinada e de responsabilidade das empresas beneficiadas.

Art. 3° -Ocorrendo uma das hip6teses vedadas no Art.1°
desta
Lei,
o estabelecimento beneficiado pela publicidade sera punido,
alternativamente, a juizo da autoridade administrativa, com:

I -pena de prestagao de urn servieo ou obra pdblica, a ser
definido em decreto regulamentador, de forma a reparar o dano ao meio ambiente e a
sadde pdblica decorrente do ato infracional previsto nesta Lei; ou
11 - multa no valor correspondente a 01 (uma) Unidade
Fiscal Municipal (UFM), dobrado a cada reincidencia.

Art. 4° - 0 Poder Executivo podera regulamentar esta Lei
no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicagao.

ESTADO DE GOIAS
MUNIcipIO DE ITUMBIARA

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as disposig6es em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUMBIARA, aos

06 dias do mss de janeiro de 2020.

