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Lei Nº 1854/1992

DISPÕE SOBRE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO,
DENOMINADO "COLA DE SAPATEIRO" E CONTEM OUTRAS PROVI
DÊNCIAS.

Art. 1º - Fica instituído a obrigatoriedade de cadastramento dos
estabelecimentos comerciais que utilizem e vendam a chamada "COLA DE
SAPATEIRO", sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde desta
cidade.

Parágrafo Único - Para efeito da presente Lei, entende-se por "COLA DE
SAPATEIRO", todo produto adesivo que contenha em sua composição química, o
solvente hidrocarboneto aromático TOLUENO e N-HEXANO (HEXENA).

Art. 2°   - A inscrição no cadastro de que trata a presente Lei é obrigatória
e gratuita para todos os estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço
que comercializem a "COLA DE SAPATEIRO", sob pena de multa inicial de 50
(cinqüenta) UPMs - Unidades Padrão Municipal.

Art. 3º - A inscrição dos estabelecimentos já licenciados deverá ser feita
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da vigência desta Lei, e os ainda não
licenciados , em 30 (trinta) dias.

Art. 4° - Fica proibida a exposição do produto em qualquer parte visível e
de fácil acesso do estabelecimento comercial, às vistas do consumidor, sob pena
de multa de 50 (cinqüenta) UPMs - Unidades Padrão Municipal.

Art. 5°- Instituir-se-á um formulário denominado "RESUMO DE VENDAS",
que será fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, e depois de preenchido
com os dados de comprador, deverá ser mensalmente devolvido àquele órgão,
que protocolará o recolhimento de tal documento.

Parágrafo único - A falta de entrega no prazo de 10 (dez) dias após o
final do mês, implicará em multa de 25 (vinte e cinco) UPMs - Unidades Padrão
Municipal.
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Art. 6° - A reincidência da infração de qualquer dispositivo desta Lei,
importará na duplicação da multa e persistindo a infração ou falta administrativa,
será determinado a suspensão das atividades comerciais destes produtos.

Art. 7°  - A venda do produto será facultada à pessoas físicas ou
jurídicas, sendo que no ato da compra, deverá ser apresentada a Carteira de
Identidade ou outro documento oficial de quem receber o produto e os seus
dados serão transcritos na Nota Fiscal de Venda e posteriormente na relação
"RESUMO DE VENDAS".

Art. 8°  - Somente será vendido o produto à maiores de 18 (dezoito) anos.

Art. 9°  - Os adquirentes do produto, após seus usos, deverão tomar as
cautelas necessárias para que não ocorra o uso ilícito do produto residual das
embalagens.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de saúde, orientará o destino
conveniente das embalagens, após a utilização do produto.

Art. 10º - O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para, através
de Decreto, regulamentar a presente Lei.

Art. 11º - A Secretaria Municipal de Educação, deverá promover palestras
nas escolas públicas da rede Municipal de Ensino, alertando aos estudantes,
sobre o perigo da utilização da "COLA DE SAPATEIRO", como alucinógeno, e o
mal que trás à saúde.

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,

União da Vitória, 28 de maio de 1992.  


