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SANTA FE DE GOIAS, 18 DE MAIO DE2OI7.

Dbpde sobre a proibigdo de tabricagdo, comercialiTagdo e

utilizagdo do cerol ou qualquer outro lipo de material
cortante nas linhas de pipas ou similares e dd outras
providAncias.

A PREFEITA MTINICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS, ESTADO DE
GOIAS, no uso de suas atribuig6es legais, faz saber que a CAmara Municipal de Vereadores

aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. lo Ficam proibidas no Municipio de Santa Fd de Goi6s a fabricagEo, a

comercializagdo e a utilizagao do cerol ou qualquer ouro tipo de material cortante nas linhas

de pipas e similares.

Par6grafo rinico. Entende-se por cerol o produto originario de uma mistura
glutinosa (cola), de qualquer espdcie, em conjunto com vidro moido ou material cortante de

qualquer natureza.

Art. 2" O Poder Executivo indicar6 a autoridade ptblica competente para a

fiscalizagdo do disposto nesta Lei, a qual providenciar6 a apreensdo e incinerag6o das pipas e

linhas com cerol.

Art,3'Em caso de inobservdncia ao disposto nesta lei, sujeitard o infrator
ou seu respons6vel legal i apreensio do material irregular e d cominagEo de multa, fixada no

valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada conjunto de material apreendido, at6 o limite mrlximo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando-se em dobro em caso de reincidOncia, sem prejuizo

de outras sangSes cabiveis em conformidade com a legislagEo em vigor, no caso de se

registrarem, com o uso do cerol, danos A pessoa ffsica, ao patrimdnio priblico ou d

propriedade privada.

Pardgrafo fnico - A forma de arrecadaglo da multa ser6 regulamentada
pelo Poder Executivo.

Art. 4o O estabelecimento que fabricar ou comercializar o cetol no

Mur:icipio de Santa F6 de Goi6s est6 sujeito d aplicagEo das seguintes penalidades:

I - na primeira ocorrOncia, advert6ncia e apreens6o do produto;
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II - na segunda ocorrCncia, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) e apreensao do
produtol

III - na terceira ocorr6nci4 cassagdo do Alvani de Frurcionamento do
estabelecimento e apreensao do produto.

Art. 5" O Poder Executivo promover6 campanhas de conscientizagio da
populagao dos perigos causados pelo uso do cerol e produtos cortantes em linhas de pipas ou
similares.

Parfgrafo rinico. A campanha de conscientizagf,o deve ser intensificada
trinta dias aates do periodo que altecede as ftrias escolares das instituig6es priblicas ate o seu
t6rmino.

Art. 6" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagEo, revogando as

demais disposig6es em contr6.rio.

GABINETE DA PREFEITURA MTINICIPAL DE SANTA FE DE
GOIAS, Estado de Goias, aos 18 dias do m6s de maio do ano de 2017.


