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LEI NÊ 709/2015 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 

"Dispõe sobre a proibição da venda de 
narguilé, bem como carvão, essências e afins, 
para menores de idade, estabelece 
penalidades e dá outras providências, no 
Município de Luís Eduardo Magalhães - 
BÁ." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÀES, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte 

Lei: 

Art. P - Fica proibido no Município de Luís Eduardo Magalhães - BA, vender, 
fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, narguilé, carvão, 
essências e afins para menores de idade. 
0°. Para efeitos desta Lei entende-se por narguilé, naguilê, nargue, hookah, shisha, um 
cachimbo de água utilizado para fumar coletivamente. 
W. Compreendem menores de idade, os adolescentes com idade até 18 (dezoito anos) 

Art. 2 - A venda do narguilé pelo estabelecimento comercial deverá ser feita mediante 
apresentação do documento de identidade (RG) para comprovação da idade. 

Art. 3 - Os estabelecimentos que comercializam o narguilé devem afixar em local de 
grande visibilidade placa ou cartaz com os seguintes dizeres :"Proibida a venda de 
narguilé e afins para menores de 18 anos de idade". 

Art. 4 - O Poder Executivo Municipal, através de seu órgão competente, fiscalizará o 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 5 - A inobservância do disposto nesta Lei acarretará ao infrator, além das sanções 
prevista em leis Federais, ao seguinte: 

1- Multa de R$ 1,000,00 (hum mil reais) 
II- em caso de reincidência, o valor da multa prevista no inciso 1 será aplicado em 
dobro; 
III- na terceira verificação do descumprimento desta Lei, o Poder Executivo irá cassar o 
alvará de funcionamento do estabelecimento infrator. 
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Art. 6° - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber. 

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

Gabinete do Prefeito, em 19 de Outubro de 2015. 


