
LEI J!Ç 2101 • DE 13 úE GUTUt\RO OE 1978 

Discipllnil ~ venda d.: artigos pirote_s 
n1cos 

INNOCENClO MEDINA GARCIA. Pres1Jente da Cim~rb Muni 
ctpal de Bauru. Estado de Sio Paulo. faz saber que a Cimara ~un1c1pa1 -
decretou • eh. na conformidade co• o qge dispõe o § &9, do artiro 30 ,. 
da Lei Orgiatca dos M~nicfp1os 9 promulga a seguinte lei~-

Artigo 19 

Artigo 29 

Parigrafo Uni co 

Artigo 39 

l [ l H9 2054 

A rendi, ou dep5stto de art1gos pirotientcos (fS~os 
de art1f1'cto• no Mun1dp1o. dependeri de alvara 

especial P•~• funcionamento, 

Ftca protbtda. em qualquer hfp~tese0 a con•es$i~ ~~ 

a1~ari de licença para venda de artigos ptrot~rh~ 
tos, em prid~o utilizado para fins resioenc1~t~. 

1nclus1ve em garagensº 

Poder~ ser autor1zad~ • venda de fogos. er barr0r1s 
apropriadas e instaladas convenientemente, de!u~ 
qu• obedecidos os dispositivos de5ta lei. 

Ao 1"'equerP.r o alvarã de funciof.;;.1ento. e fnteic1~ssa · 

dr,, d@veri instruir o requeri11ento com os se; :p r ;.H · 
•d ementes;· 

1) ~~~~t~ft~açio do pridio ou barraca, obr1Gat~ri~
m.:1r1 te ter-ireos • 

b) ~t~$tado de autoridade policial competent~, nl~
termos do Decreto-Le1 n9 40328, de 08 de ~bril -

:'<· ':i4:2; 
•·.? .. teitado de vistoria do pred1o ou barraca, ;: .. 1. · 
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29 

Art1go 59 

Artigo ~Q 

. ·l -
.:.~ ":~ 

361" 
-2-

do pelo Comando do Corpo de ~ombetros; 
d) prova de hiscriçio ele contr1bUçio do LC .i::., e!_ 

pedida pela Secretarta da Fazenda do Estado. 

Nos locais de venda de fogos de •~tifrcios. seri 
obr1gat5r4a a fixaçio de cartazes, em lugares v~s1-
ve1s. com 01 dizeres "Proibido Fumar• 

Fica proibida a lenda de fogos a menores de 14 ~r.o~. 

quando não acorrpanhados por pessoa respon$ã~el 

Fica obrigat5rta a af1xaçio desta lei e~ lug~r visl 
Hl. nos estabeled"•t:ntos de nnctas de fogos .. 

Ao infrator desta let, se~i ap11cada multa de GtQ ~ 

10 (dez} UVF - Unidade de Valor Ftscal. vi~er.te, 

Esta lei entrari em vigor ni data de sua publicaçao, 
re•ogadas as d\sposições em c~ntrãrioº 

Bauru. 13 de outubro de 1978 

1NNOCENCIO MEDINA GARCIA 
PP.ESIOENTE 

RODOlPHO PEREIRA LIMA 
IQ SECRETXRIO 

Registrada na Slllcretarh da CÍÚllllrl ~ na muma data, 

ORLANDO TUP.TELLI 
DIRETOR 


