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LEI Nº 1.498/2019 

(Autoria do Projeto de Lei: Hugo Elias de Lima Diniz) 

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA FIXAÇÃO DE 

CARTAZES ILUSTRATIVOS SOBRE O MÉTODO HOSPITALAR 

DENOMINADO MANOBRA DE HEIMLICH OU ABRAÇO DA 

VIDA EM ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM 

ALIMENTOS NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas 

Gerais, faz saber que o povo do Município de Visconde do Rio Branco, 

por seus representantes, os vereadores, aprovou e eu sanciono a 

seguinte lei. 

 

 Art. 1º. Fica instituído no Município de Visconde do Rio Branco 

a obrigatoriedade da fixação de cartazes ilustrativos sobre o método 

hospitalar denominado Manobra de Heimlich em todos os 

estabelecimentos que comercializem alimentos. 

 §1º. Para os efeitos desta Lei o cartaz deverá conter: 

I – Ilustrações passo a passo sobre o método hospitalar 

denominado Manobra de Heimlich tanto em adultos como em bebês; 

II – O número de telefone do serviço móvel de socorro – SAMU – 

192 e corpo de bombeiros – (32)3531-2807; 

III – A seguinte mensagem em seu rodapé: Este é um serviço de 

utilidade pública e as informações aqui contidas destinam-se 

exclusivamente à aplicação em situações emergenciais que coloquem a 

vida em risco imediato, devendo ser tratadas com toda a seriedade. 

§2º. Os cartazes de que tratam este artigo deverão ser 

confeccionados pelo comércio do ramo alimentício e conter, no 

mínimo, as medidas de 40 cm x 40 cm, tendo ainda que seguir o modelo 

padrão em anexo. 

 

Art. 2º. Constatada a ausência do cartaz referido no artigo 1º 

desta Lei, os estabelecimentos em questão: 

I – Serão notificados para sua afixação no prazo de trinta 

dias; 

II – Decorrido o prazo previsto no inciso I deste artigo sem a 

fixação do cartaz, os estabelecimentos serão submetidos à multa de 

R$250,00(Duzentos e cinquenta reais), sendo a multa dobrada a cada 

nova notificação. 

 

Art. 3º. O valor das multas previstas no artigo 2º desta Lei 

deverá ser reajustado anualmente pela variação do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA)m apurado pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício anterior, 

sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro 

criado por legislação federal e que reflita a perda do poder 

aquisitivo da moeda. 

 

Art. 4º. A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada 

pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos e atribuições, 

conforme regulamentação do Executivo, os quais serão responsáveis 

pela aplicação das sanções decorrentes das infrações à norma nela 

contida, mediante procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal 
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