
LEI COMPLEMENTAR Nº 122/2019, DE 14 DE JUNHO DE 2019 
 

 

“ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI 
MUNICIPAL Nº 855/1995 - CÓDIGO DE 
POSTURAS DO MUNICÍPIO DE LUZ E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

   A Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte lei complementar: 

 

 

Art. 1º. A Lei Municipal nº 855/952 – Código de Posturas do Município de Luz passa a vigorar 

acrescido do seguinte artigo e parágrafos: 
 

Art. 50-A. Nos estabelecimentos onde são mantidos ou comercializados 
materiais recicláveis de qualquer natureza, apontados pela vigilância em saúde 
do Município como de risco à proliferação de mosquitos e animais peçonhentos, 
ficam seus proprietários ou responsáveis obrigados a manter os materiais sob 
cobertura apropriada de forma organizada e limpa, realizando desinsetização 
para controle de vetores, aprovada pela autoridade sanitária municipal, 
respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie 
§ 1º - O disposto neste artigo se aplica aos estabelecimentos que têm por objeto 
social o reparo, a manutenção e a funilaria de veículos, a retífica de motores, a 
substituição de peças automotivas, o depósito de veículos apreendidos e outras 
atividades correlatas, especialmente nas áreas em que se depositam materiais e 
peças para descarte, de modo a evitar acúmulo de água de chuva. 
§ 2º - O desrespeito ao previsto neste artigo, ensejará a apreensão e remoção dos 
materiais em desordem, às expensas do seu proprietário, os quais serão 
encaminhados e doados para cooperativas ou associações que exerçam 
atividades de reciclagem.  

 

 

Art. 2º. O Executivo Municipal, com a colaboração do serviço de vigilância em saúde do 

Município, identificará e notificará os proprietários dos estabelecimentos de que tratam o artigo 

anterior para as providências e adaptações decorrentes desta lei complementar.   

 

 

Art. 3º. Esta lei complementar entra em vigor após decorridos setecentos e trinta dias de sua 

publicação oficial.   

 

   Prefeitura Municipal de Luz, 14 de junho de 2019. 

 

 

 
   AILTON DUARTE 
     Prefeito Municipal 


