
LEI Nº 1932, DE 25 de ABRIL DE 2011

Autoria: Poder Legislativo

Dispõe  sobre  a  proibição  da 
comercialização  e  uso  de  cerol  ou 
qualquer material cortante em linhas ou  
fios  usados  para  empinar  pipas  no  
município de Lucas do Rio Verde.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica proibido no Município de Lucas do Rio Verde a comercialização e o 
uso de “cerol” ou qualquer material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipas.

Parágrafo único. Entende-se por "cerol" o produto originário da mistura de cola ou 
derivados e vidro moído.

Art.  2º  Ao infrator  do  disposto  no  artigo  anterior  serão  impostas  as  seguintes 
penalidades, observando-se os critérios:

I – Se maior de idade:
a) Apreensão do material instrumento da infração – manivela, linha, pipa ou 

similares;
b) Multa de 12 UFL’s;
c) Multa em dobro, em caso de reincidência.

II – Se menor de idade:
a) Apreensão do material instrumento da infração – manivela, linha, pipa ou 

similares;
b)  Advertência,  por  escrito,  aos  pais  ou  responsáveis  por  parte  da  autoridade 

fiscalizadora, na primeira vez que for cometida a infração a esta Lei; e
c) Multa de 12 UFL’s aos pais ou responsáveis, no caso de reincidência.

Art. 3º O valor total da arrecadação de multas aplicadas em decorrência desta Lei 
deverá  ser  destinada  ao  Fundo  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e 
Adolescente (CMDCA).

Art.  4º Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  determinar  os  locais 
permitidos para a prática do esporte a fiscalizar a aplicação da presente Lei, por meio da 
Polícia Civil e Militar.

Parágrafo único.  O órgão competente para fiscalização poderá valer-se também 
dos serviços da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar, para exercício da fiscalização.



Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
de 90 (noventa) dias contados a partir de sua publicação.

Art.  6º  As  despesas  para  execução  desta  Lei,  correrão  por  conta  de  dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde, 25 de abril de 2011.

MARINO JOSÉ FRANZ
Prefeito Municipal


