
LEI Nº 1.845/00 de 29de novembro de 2000. 
 

“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 Título II da Lei Municipal nº 

1.213 de 20 de novembro de 1992 (Código de Posturas do Município de 

Goiatuba), o Capítulo XI-a com a seguinte redação: 

“Capítulo XI-A- da Contenção da Poeira”. 

 

Art. 2º - Para os efeitos do artigo anterior, o Capítulo XI- a da Lei Municipal nº 

1.213 de 20 novembro de 1992 passará a vigorar com os seguintes 

dispositivos: 

 

“Art. 99-a- É vedado arar a terra para sua exploração convencional, bem 

como a pulverização de agrotóxicos por meio de aeronaves, num raio de 

até 5 Km (cinco quilômetros) do perímetro urbano da cidade.” 

 

Art. 3º - Ficam acrescidos ao art. 194, da Lei Municipal nº 1.213 de 20 de 

novembro de 1992, os seguintes dispositivos: 

 

“III – de cem a quinhentas U.M., no caso de descumprimento da vedação 

prevista no Capítulo XI- a, incorrerá o proprietário do imóvel e o 

arrendatário, se houver, de forma solidária.  

 

§ 1º- Para os efeitos de que o inciso III deste artigo, fica o Chefe do 

Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, para onde serão revertidas as multas aplicadas. 

 

§ 2º- Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão 

utilizados, exclusivamente, em programas ambientais desta cidade. 

 

§ 3º- Compete ao Ministério Público Estadual e ao Município de 

Goiatuba, de forma concorrente,  a fiscalização pelo fiel cumprimento da 

vedação prevista no Capítulo XI-a desta Lei.” 



 

Art.4º-Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 

órgão Municipais, Estaduais e Federais competentes para a orientação 

sobre a vedação de que trata o art. 99-a da Lei Municipal nº1.213 de 20 

de novembro de 1992. 

 

Art. 5º-Esta Lei entrará em vigor em 1º  (primeiro) de janeiro de 2001. 

 

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

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos vinte e nove dias do mês de  novembro do ano dois mil (29/11/2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


