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........ LEI N° 3.059, DE 27 DE AGOSTO DE 2.002 

(Proíbe a venda e o uso de cerol, quaisquer outras substâncias e materiais 
cortantes no Município de Jaboticabal, e dá outras providências). 

Autor: Vereadores Or. Edu Fenerich e Manoel Natalino Alves Lopes 

MARIA CARLOTA NIERO ROCHA, Prefeita Municipal de Jaboticabal, Estado 
de Sào Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Faz saber, que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 19 de 
agosto de 2,002, decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1" - Fica terminantemente proibida, em todo o MunicípIo de 
Jaboticabal, a venda de cerol e qualquer outra substância ou material cortante. 

Artigo 2" - Ao estabelecimento que comercializar o produto, a inobservância 
da lei acarretará: 

a) multa no valor de 5 (cinco) salános mínimos vigente na região; 
b) interdição temporária, em caso de reinCidência; 
c) cassação do alvará de funcionamento, em caso de 2a reincidência. 

Artigo 3° - Fica, também, terminantemente prOibida em todo O Município de 
Jaboticabal, a utilização de cerol e qualquer outra substância ou material cortante, em 
qualquer parte do brinquedo aéreo denominado de "papagaiO" ou "pipa", principalmente em 
cordões ou fios empregados para empiná-los. 

Artigo 4° - A desobediênCia a esta lei, causará ao usuário: 
a) a apreensão do objeto irregular; 
b) a impoSição de multa pecuniária de valor igual a 3(três) salários mínimos 

vigente na região. 

Artigo 5° - Os recursos oriui1dos da autuação dos infratores serão 
repassados ao COMCRIAJA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

Artigo 60 - O Poder Executivo Municipal organizará campanhas no âmbito 
das escolas pú til icas e Associações de Bai rros, sobre os perigos da utilização do produto e do 
alcance desta lei. 

Artigo 70 - No prazo de 60 (sessenta) dias, decreto do Poder Executivo 
regulamentará esta lei, sob pena de responsabilidade. 
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Artigo 8° - As despesas decorrentes da execução desta lei, corre;~o por 
conta de verba própria consignada no orçamento vigente. 

Artigo 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei nO 2.566, de 28 de agosto de 1.997 e a Lei nO 
2.933, de 02 de outubro de 2.001. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 27 de agosto de 2.002. 
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MARCOS ANTONIO PERUZZA 

Secnrt:ário de Governo 

Registrada e publicada no Setor de Secretaria Geral, aos 27 de agosto de 2.002. 
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IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Assistente Administrativo 
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