
LEI Nº
 
1./01 de 25 de abril de 2001. 

 

 "Altera o Código de Posturas do Município de Goiatuba e dá outras 

providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. - Por força da presente Lei, fica acrescido ao artigo 99, da Lei Municipal nº 

1.213 de 20 de novembro de 1.992, o seguinte dispositivo: 

 

“§ 3º- Os estabelecimentos industriais e comerciais deverão, 

obrigatoriamente, serem dotados de filtros anti-poluentes em suas chaminés e/ou, a fim 

de deter o lançamento ou liberação no ar, de toda e qualquer forma de matéria ou 

energia, em quantidade de concentração ou com características inconvenientes ao bem 

estar público, nocivos ou ofensivos à saúde, à fauna e à flora”. 

 

Art. 2º - Ficam acrescidos ao artigo 194, da Lei Municipal nº 1.213 de 20 de novembro 

de 1992, os seguintes dispositivos: 
 

“IV no caso de descumprimento da determinação prevista no parágrafo terceiro do 

artigo 99, incorrerá a indústria ou estabelecimento comercial na multa imposta 

observados os seguintes limites: 

 

1- de 200 (duzentos) a 500 (quinhentos) vezes o valor da U.M., nas infrações leves; 

2- de 501 (quinhentos e um) a 3.000 (três mil), vezes o valor da U.M. nas infrações 

graves; e  

3- de 3.001 (três mil um) a 5.000 (cinco mil) vezes o valor da U.M., nas infrações 

gravíssimas. 

 

§ 1º - Nos casos de reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova infração da 

mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente 

imposta. 

 

§ 2º- Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade competente, poderá ser 

imposta multa diária de 1 (um) a 1.000 (um mil) vezes o valor da U.M. 

 

§ 3º- Será imposta  a penalidade de INTERDIÇÃO, definitiva ou temporária, nos casos 



de perigo à saúde pública, à fauna e à flora, podendo também ser aplicada a critério da 

autoridade competente, nos caos  de infração continuada ou a partir da terceira 

reincidência. 

 

§ 4º- O produto da arrecadação das multas  decorrentes da infração prevista  acima 

constituirá receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

 

Art.3º - O estabelecimento comercial e industrial e industrial que ainda não dispõe de 

filtro anti-poluente em suas chaminés  e/ou instalações terá o prazo de noventa (90) 

dias após a promulgação desta Lei, para fazê-lo. 

 

Art. 4º - Ao cumprimento da presente Lei ficaram obrigados os Direitos e Povoados 

localizados no âmbito do Município de Goiatuba. 

  

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 

 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e um  (23.04.2001). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


