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LEI N° 3187/2022, DE 15 DE JULHO DE 2022.

"Dispõe sobre medidas permanentes de

combate e prevenção ao Aedes aegypti e dá

outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, ESTADO DO PIAUÍ, GIL MARQUES DE
MEDEIROS, prefeito Municipal de Picos, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1° - Os proprietários, inquilinos a qualquer título, responsáveis por residências,

estabelecimentos comerciais e industriais, bem como, os administradores de instituições públicas ou

privadas, ficam obrigados a:

I - Manter e conservar limpos o imóvel, e jamais deixar ao ar livre qualquer tipo de recipientes

que possam acumular água e sirvam como potenciais criadouros para insetos veiculadores de doenças;

II - Vedar adequadamente caixas d'agua, tambores ou qualquer outro recipiente utilizado para

armazenar água;

III - Lavar pelo menos uma vez por semana, tambores ou qualquer outro recipiente utilizado

para armazenar água;

IV - Lavar os suportes dos vasos de planta em intervalo máximo de 05 (cinco) dias ou preenchê-

lo com areia ou material similar;

Art. 2® - Os proprietários ou locatários de imóveis com ou sem edificação, localizados no

território do Município, são obrigados a adotar medidas necessárias à manutenção desses imóveis

limpos, sem acúmulos de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, drenados e aterrados no caso

de serem alagadiços, para evitar quaisquer condições que propiciem a presença e a proliferação do

Aedes aegypti;

Art. 3® - Os responsáveis pela execução de construções ciyis-qpúblicas ou privadas, ficam
obrigados a adotar medidas preventivas para evitar acumulp-dêagua qye propicie a proliferação do
vetor;

Art. 4® - Os proprietários ou locatário

realizarem regularmente o tratamento da água
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