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Santa Bárbara do Pará, 17 de setembro de 2020.

A sua Excelência Senhor
CLOVISSON SILVA
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará

Senhor Presidente,

Com  os  mais  honroso

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇ

Respeitosamente,

ERREIRA
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ara  esta  câmara,  "LEI QUE

outras providências. "
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Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17 . CEP: 68798-000 . Santa Bárbara do Pará . Pará . Brasil.
CNPJ:  83.334.698/0001-09 . Fone: (91) 3776-1153



LEI N° 232/2020 - Santa Bárbara do Pará, 17 de setembro de 2020
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"Dispõe   sobre   a  Proibição   do   Uso   do   Cerol   ou  qualquer

material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipas e
dá outras providências".

A Câmara Municipa] de Santa Bárbara do Pará aprova e o Prefeito Municipal
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica proibido, no âmbito de todo o território do município de Santa Barbara do
Pará, o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas e
de semelhantes artefatos lúdicos, para fins recreativos ou publicitários.

Parágrafo Único -Consideram-se para os efeitos desta lei:

1. Cerol - toda substância que, independentemente de sua composição ou mistua
de cola com vidro ou mámore moídos, atribua à superficie aplicada propriedade
cortmte;

11. Pipa - Qualquer artefato aerodinâmico cuja eficiência dependa do suporte de fio
ou linha para a sua efetividade.

Art.  2° -  Fica proibida, também, a prática de  se  empinar pipas nas vias públicas,  nas
margens  da  Rodovia Augusto  Meira  Filho  e  próximo  de  fios  de  eletricidade  de  alta
tensão.
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Parágrafo  Único  -  0  Poder  Executivo  fica  autorizado  a  celebrar  parcerias,
Convênios  ou  outros  instrumentos  congêneres  com  o  Govemo  do  Estado  do  Pará
objetivando ação conjunta das Polícias Civil e Militar, bem como com a Companhia de
Bombeiros Militar para o fiel cumprimento desta lei.

Art.  4° - Aquele que infringir a presente lei sofierá a apreensão dos objetos,  além do
pagamento de multa à municipalidade.

Parágrafo   único.   Quando   se   tratar  de   infiações  praticadas   por  menores,
a§`sumirão    as    consequências    dos    seus    atos    os    pais    ou    responsáveis    legais.

Art. 5° - A multa a ser aplicada ao infiator será no valor de 02 UFM` s.

Art. 6° - 0 Poder Público realizará campanhas educativas periódicas, alertando sobre os
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Art.   7° - Os  valores  arrecadados  pela  municipalidade,  nos  temos  desta  lei,   serão
destinados à Secretaria de Assistência Social do município de  Santa Barbara do  Pará,
em projetos voltados a crianças e adolescentes.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 9° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

NILSON FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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