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PROJETO DE LEI 01-00153/2016 do Vereador Gilson Barreto (PSDB) 
"Dispõe sobre a proibição da comercialização de buzina de pressão à base de gás 

propano butano, envasado em tubo de aerossol a menores de 18 (dezoito) anos e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º Fica proibido a comercialização de buzina de pressão à base de gás propano 
butano, envasado em tubo de aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. 

Art. 2º O material citado no Art. 1º só poderá ser vendido a maiores de 18 (dezoito) 
anos, mediante apresentação de documento de identidade e atendendo ao disposto da 
Resolução - RDC nº345/2005 (Regulamento Técnico para os produtos colas, "thinner" e 
adesivos que contenham substâncias inalantes capazes de promover depressão na atividade 
do sistema nervoso central (SNC) e que apresentem potencial de abuso que pode 
desencadear a auto-administração). 

Art. 3º O descumprimento ao disposto no art. 2º desta lei sujeitará o estabelecimento 
infrator às seguintes penalidades: 

I - multa no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dobrada na 
reincidência; 

II - cassação da licença de funcionamento na ocorrência da terceira infração. 

Parágrafo único. Constatada a irregularidade, além das sanções previstas no "caput" 
deste artigo, a Administração Municipal deverá comunicar o fato ao Conselho Tutelar 
competente e ao Ministério Público, para a adoção das demais providências pertinentes. 

Art. 4º O valor das multas previstas no artigo 3º desta lei deverá ser reajustado 
anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado por legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 5º Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo 
máximo de 60(sessenta) dias, contado de sua publicação. 

Art. 6º As despesas decorrentes da 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. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 
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