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LEI Nº 2.586 de 29 de abril de 2019. 
 
 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 2.165, DE 29 
DE JULHO DE 2010.” 

 
 
 
ANTÔNIO CARLOS MAIA FERREIRA, Prefeito do Município de Getulina, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
 
Art. 1º Os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, §º 3º e 8º, da Lei nº 2.165, de 29 de julho de 

2010 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica instituída pela presente lei, sanções aos 

proprietários de imóveis da área urbana e rural que possibilitem 

a proliferação do mosquito “Aedes aegypti”, responsável pela 

transmissão da dengue e febre amarela, mosquito-palha, 

responsável pela transmissão da leishmaniose e da procriação do 

escorpião. 

 

Art. 2º É dever de todos os proprietários de imóveis do município 

de Getulina, a conservação de suas áreas internas e externas 

visando a tomada de cuidados preventivos contra a não 

proliferação do mosquito “Aedes aegypti”, mosquito-palha e do 

escorpião. 

 

§ 1º A fachada externa, bem como a testada da propriedade 

ocupada é considerada, para os efeitos desta lei, como extensão 

e parte da área de conservação para os fins do “caput” deste 

artigo. 

 

§ 2º Na hipótese de imóvel posto à locação por imobiliárias do 

município, e que esteja fechado ou abandonado, deverá ser 

fornecido o acesso ao seu interior, facultado o acompanhamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leishmaniose
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por terceiros indicado, sob pena de incidir penalidade à 

imobiliária e seus representantes legais, de multa de 50 

(cinquenta) UFESP a cada incidência. 

 

§ 3º Os imóveis fechados, abandonados ou em que sejam 

impedidas a entrada dos agentes vistoriadores e fiscalizadores 

estarão sujeitos a sofrer processo judicial visando à consecução 

dos fins desta lei, com o uso de autoridade policial, se 

necessário. 

 

§ 4º O proprietário ou ocupante de imóvel que vedar a entrada 

de agentes vistoriadores e fiscalizadores sujeitará ao 

sancionamento à propriedade da multa de 50 (cinquenta) 

UFESP, a cada incidência 

.   

Art. 3º É proibido nas residências, estabelecimentos 

empresariais, industriais, em próprios públicos, nas áreas 

urbanas e rurais de Getulina, a falta de assepsia adequada, 

armazenamento de lixo, entulho, materiais dentre outros, que 

acumulem água e possibilitem a proliferação de criadouros do 

mosquito “Aedes aegypti, ou que contribuam para a proliferação 

do mosquito-palha ou do escorpião. 

 

Art. 4º Na hipótese de ser encontrado na propriedade do 

munícipe, pelo agente responsável pela prevenção de vetores, 

comprovadamente, o ambiente propício à proliferação do 

mosquito “Aedes aegypti”, mosquito-palha ou escorpião, além da 

presença dos próprios ou de larvas da espécie, deverá ser 

comunicado imediatamente o órgão fiscalizador do Poder 

Executivo (Vigilância Sanitária, para aplicação da sanção 

cabível. 

 

Art. 5º A propriedade em que for encontrado foco do mosquito 

Aedes Aegypti, mosquito-palha ou escorpião sujeitará os seus 

proprietários às seguintes sanções: 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA 
               Praça Bernardino de Campos, nº 184 – Centro –Getulina – SP  CEP 16450-000     Fone(14)3552-9222 

                                               CNPJ  44.528.842/0001-96 E-mail: pmgetu@terra.com.br 
 
 

 

 

§ 3º A cassação do alvará municipal de funcionamento é 

privativa às pessoas jurídicas que estejam sediadas no local em 

que se encontrar o foco do mosquito “Aedes aegypti, mosquito-

palha ou do escorpião. 

 

Art. 8º O Poder Executivo poderá realizar campanhas de 

orientação e prevenção sobre o disposto nesta Lei, bem como, 

campanhas educativas com o fim de conscientizar a população 

sobre as formas de controle e erradicação do mosquito “Aedes 

aegypti, mosquito-palha ou do escorpião.” 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Getulina-SP, 29 de  abril de 2019. 

 
 
 
                                         (ASSINADO NO ORIGINAL) 

ANTÔNIO CARLOS MAIA FERREIRA 
 PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Getulina, em data supra. 
 
 
 
 
                                         (ASSINADO NO ORIGINAL) 

FÁBIO GARCIA 
Responsável pela Secretaria 


