
LEI Nº 527 
DE 18 DE JUNHO DE 2009 

 
 

Proíbe o Tabagismo em locais públicos e 
determina outras providencias. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
 
 
LEI: 
 
 
Art.1º - Fica proibido fumar em estabelecimentos públicos fechados, onde for 

obrigatório o trânsito ou a permanência de pessoas, assim considerados, entre outros os 
seguintes locais: 

 
I – todas as repartições públicas municipais; 
II – hospitais e clinicas; 
III – Correios e bancos postais; 
IV – Instituições financeiras; 
V – Clubes; 
VI – Templos religiosos; 
VII – Interior dos estabelecimentos comerciais; 
VIII – bares, restaurantes e similares; 
IX – locais por natureza vulneráveis a incêndios; 
X – Outros locais onde se aglomeram pessoas 
 
Art. 2º - Nos locais descritos no artigo anterior, deverão ser fixados avisos 

indicativos da proibição com o numero da Lei Municipal, em locais de ampla visibilidade. 
 
Art.3º - Os órgãos e estabelecimentos abrangidos nesta Lei poderão dispor de 

salas ou recintos destinados exclusivamente aos fumantes, desde que abertos e ventilados. 
 
Art. 4º - Os infratores desta Lei ficam sujeitos as penalidades seguintes: 
 
I – advertência por qualquer pessoa que se sinta prejudicada 
II – Ser obrigado e deixar o recinto 
 
§ Único – considera-se infratores desta lei os fumantes e estabelecimentos nela 

abrangidos, caso não respeitem os artigos 1º e 3º. 
 
Art. 5º - Caberá a Secretária de Saúde a fiscalização e aplicação desta Lei, bem 

como  realizar uma campanha publicitária e confeccionar os cartazes para serem afixados nos 
estabelecimentos descritos no art. 1º. 

 



Art. 6º - Poderá o executivo na regulamentação desta Lei definir outras normas. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 18 de junho de 2009. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
  


