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DECRETO Nº. 115, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS  DE  OBSERVAREM  O  DISPOSTO  NO
ARTIGO 1º DA LEI Nº 3344, DE 10 DE OUTUBRO DE
2017,  COM  RELAÇÃO  IMÓVEIS  PRÓPRIOS  OU
LOCADOS  ADMINISTRADOS  PELAS  RESPECTIVAS
SECRETARIAS,  SOB  PENA  DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL.”. 

ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei
Orgânica do Município de Três Lagoas/MS), 

CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 3344, de 10 de outubro de 2017, que dispõe sobre a limpeza e
manutenção dos imóveis localizados nas áreas urbanas deste município. 

CONSIDERANDO que o município é titular de diversos imóveis além de manter contrato de locação de
outros para prestação dos serviços públicos. 

CONSIDERANDO  que  a  Lei  nº  3344,  de  10  de  outubro  de  2017,  é  de  ordem  pública  que  visa
precipuamente prevenir riscos à saúde e manter a higiene, segurança e incolumidade públicas, aplicando-
se a todos os proprietários  ou possuidores de imóveis,  inclusive órgãos  da administração pública  de
quaisquer esferas. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, pelo qual os agentes públicos têm o
dever de zelar pelos recursos e bens públicos. 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam os Secretários Municipais, independente de notificação, obrigados a estrita observância ao
disposto no artigo 1º da Lei nº 3344, de 10 de outubro de 2017, isto é, de garantir as boas condições de
salubridade, higiene e limpeza, dos imóveis públicos municipais, integrantes do patrimônio do município,
ou locados de terceiros, administrados pela suas respectivas Secretarias. 

Art.  2º  A  inobservância  ao  disposto  no  artigo  1º  deste  decreto  sujeitará  o  Secretário  a  responder
pessoalmente  pelo  pagamento  da  multa  que  for  aplicada,  sem  prejuízo  das  demais  sanções
administrativas. 

Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário. 

Três Lagoas, 11 de fevereiro de 2021. 

Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
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