
ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AcAILANDIA 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL NO 498, DE 16 DE MAIO DE 2017. 

Prolbe a Prãtica de Soltar Pipas, Papagaios e 
Sirnilares em Vias e Logradouros Piblicos, e dá 
Outras Providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AcAILANDIA, nos termos do art. 
57, IV, da Lei Orgânica do MunicIpia de Acailândia, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu, no uso das atribuicöes que me foram conferidas par lei, sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 

Art. 1 0 . Fica proibida a prática de soltar pipas, papagaios e similares, 
em vias e logradouros pbIicos do municIpio de Acailândia, exceto em lugares 
determinadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo Unico. Entende-se par pipas, papagaios e similares, 
brinquedos que consistern em uma armaco de varetas de bambu, de madeira leve ou 
outro material, coberto de papel fino, fUmes sintéticos, telas de tecido au assemeihado, 
e que se empinam par meio de uma linha, mantendo-se no ar. 

Art. 2 1 . Os praticantes desse esparte padero faz&-lo em campos 
esportivas, püblicas au privados, clubes associativos ou em areas localizadas na zona 
rural. 

Art. 3 0 . Fica vedado em todo território Municipal a usa de linhas cam 
- substâncias au elementos cortantes, conhecido coma cerol ou similares. 

Art. 40 . 0 Pader Executivo deterrninará a qual departamento ou 

Secretaria compete zelar pela flel cumprimento desta lei, a aplicaço das penalidades 

nela constantes, bern como a apreenso de pipas, papagaios e sirnilares, linhas de 

cerol e materiais utilizados em sua canfeccão, em poder dos infratores, material este 

que deverá posteriormente ser-Ihes dada a destinaco adequada. 

§1 0 . A Prefeitura Municipal entregarâ semanalmente ao Canselho 
Tutelar dos Direitas da Crianca e do Adolescente, cópias dos autos de infracãa e das 
multas aplicadas. 

§20 . Parte dos vabores arrecadados com a aplicaço das multas 

resultantes desta Lei, será revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente, em percentual a ser definido pelo Poder Executivo. 
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Art. 51 . Fica vedado aos estabelecirnentos comerciais localizados no 
MunicIpio vender, expor, manter em estoque cortante ou cerol. 

§1 1 . Se entende por cerol a mistura de cola corn vidro, destinada a 

ser aplicada na linha utilizada para empinar pipas, papagalos e similares. 

§20 . Ao infrator da disposiço deste artigo será aplicada a multa 

disposta no inciso III, do art. 6 1 , cumulada corn a apreensão das mercadorias 
expostas, postas a venda ou estocadas em depósito. 

Art. 60 . 0 descumprimento desta lei ensejará ao infrator a aplicacäo 

das seguintes penalidades, além da apreenso de todos os artefatos vedados por lei: 

I - Multa de 1/2  (melo) Salário MInimo Nacional em vigor por cada 

conjunto de material apreendido, acrescentada de 100%  a tItulo de agravante. Nas 

infracöes do disposto no art. 10,  será considerada infraco de natureza gravIssima, 

quando o uso do artefato corn linha de cerol ocorrer, concorrentemente ou nào, em 

reas corn trânsito intenso de pedestres e veiculos, na vizinhança de escolas, hospitals, 

instalaçöes ptiblicas, redes expostas de eletricidade e de telecomunicacöes; 

II - De 1/2  (rneio) Salário MInimo Nacional em vigor, por ocasio da 

infraçào ao art. 30,  desta lei, acrescentada de 50% a tItulo de agravante. Será 

considerada a infraco de natureza grave, quando o uso de artefato corn linha de cerol 

ocorrer em qualquer outra area piblica ou comum sem as caracterIsticas acirna; 

III - Na infraco ao disposto no art. 50,  será apllcada rnulta de 01 

(urn) Salarlo MInimo Nacional em vigor ao estabelecirnento infrator, e a cassaço do 

alvará de funcionamento; 

IV - Em caso de reincidência, o valor da multa será dobrado. 

Parágrafo Unico. Sendo menor de idade o infrator, o valor da multa 

será exigido de seus pals ou responsáveis. 

Art. 70 . Dá apIicaço da multa prevista no artigo anterior, caberá 

recurso a Prefeitura Municipal no prazo de cinco dias, ouvindo o Conseiho Tutelar dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente. Parágrafo Unico - Mesmo vencedor o recurso, 

no se devolvero artefatos ou materiais apreendidos. 
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Art. 80 . 0 pagamento da multa no exirne o infrator das respectivas 

responsabilidades civil e penal, no caso de se registrarern, corn o usa do cerol, danos a 
pessoa fIsiça, ao patrimônio piiblico ou a propriedade privada. 

Art. 90•  Em conjunto corn as autoridades locals de ensino, a 
MunicIpio poder6 desenvolver campanhas anuais contra o uso inadequado de pipas, 

papagaios e similares, em especial quanto ao usa de linhas dotadas de cortantes 
(cerol). 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçao, 
- 	revogadas as disposices 

Gabinete do Prefeito Municipal de Acailândia, Estado do Maranhao 

aos 16 (dezesseis) dias do rnês de rnaio do ano de 2017 (dais mil e dezessete). 

JUSCELINO OLIVEI.A E SILVA 

Página 3 de 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AcAILANDIA 
www.acailandia.ma .govbr 


