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LEI  Nº. 719/2007,  5  de outubro de 2007. 
 
 

“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DO FUMO EM 
RECINTOS  FECHADOS” 

 
   JAIRO CASARA, Prefeito de Vargem Bonita (SC), no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a presente LEI: 
 
                             Art. 1º. É proibido fumar, acender ou transportar acesos cigarros e assemelhados 
nos estabelecimentos e edificações  abaixo relacionados: 
 
                             I –  hospitais, maternidades,  postos de saúdes, clínicas, consultórios médicos, 
odontológicos e laboratórios; 
 
                            II – cinemas, teatros, auditórios, salas de aula e assemelhados; 
 
                            III – estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares e assemelhados; 
 
                            IV – Repartições públicas, postos de serviços e garagens comerciais e coletivas; 
 
                             V – locais onde se armazenam e/ou manipulam inflamáveis, postos de 
combustíveis  e explosivos; 
 
                            VI – depósitos com armazenagem de matérias combustíveis comuns; 
 
                           VII –    elevadores; 
 
                          VIII - veículos de transportes coletivos, municipal e interurbano e táxis. 
 
                              Parágrafo Único: Os restaurantes poderão criar alas especiais para fumantes e 
não-fumantes. 
 
 
                            Art. 2º. Nos estabelecimentos mencionados no artigo 1º, poderá ser permitido 
fumar em salas especiais de proteção adequada, nas quais serão utilizados somente materiais de 
construção de revestimento e de acabamento incombustíveis ou auto-extinguíveis. 
 
 
                            Art. 3º. Em todos estes estabelecimentos deverão ser colocados avisos com os 
dizeres:  “PROIBIDO FUMAR”, bem como a utilização do sinal internacional de proibição de 
fumar nos locais públicos onde for comum a presença de estrangeiros ou analfabetos. 
 
 
                            Art. 4º. A efetivação da proibição e colocação dos avisos mencionados no art. 3º 
desta Lei,  deverá ser feita no prazo de 90(noventa) dias a partir de sua vigência. 
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   Parágrafo Único. O não cumprimento deste dispositivo acarretará multas aos 
infratores. 
 
 
   Art. 5º. O Chefe do Poder Executivo regulamentará por decreto a presente 
Lei, no prazo de 60(sessenta) dias, fixando os valores das multas previstas e outros critérios 
necessários à sua fiel execução. 
 
 
   Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
   Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
   Vargem Bonita(SC), 5  de outubro de 2007. 
 
 
 

JAIRO CASARA 
Prefeito 

 
 

Registrado e Publicado nesta Secretaria em 5 de outubro de 2007. 
 
 
 
 

OSVALTER FILIPINI 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 


