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LEI N2  657/2014, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014. 

"Torna obrigatória a afixação de placa de advertência 
sobre o uso de formol e suas consequências para a 
saúde do ser humano nas dependências de salões de 
beleza ou estabelecimentos congêneres e dá outras 
providências ". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÀES, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais especialmente o disposto no Art. 78 inciso II, da Lei Orgânica, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

Art. 1° Os salões de beleza ou congêneres localizados na cidade de Luís Eduardo Magalhães 

ficam obrigados a afixar em suas dependências, em local de fácil visualização, placas contendo 

advertência sobre o risco do uso de formol para os seres humanos. 

Parágrafo único. A placa de advertência de que trata o caput conterá, em letras grandes de fácil 

leitura, os seguintes dizeres: "O Formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e quando absorvido pelo organismo por inalação e, principalmente, pela 

exposição prolongada, pode provocar câncer na boca, nas narinas, no pulmão, no sangue e 

na cabeça.". 

Art. 2° O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator as penalidades de multa 

e/ou suspensão do alvará de funcionamento, conforme disposição em regulamento do Chefe do 

Poder Executivo. 

Parágrafo único. A suspensão do alvará de funcionamento perdurará até que sejam atendidas as 

exigências contidas nesta Lei. 

Art. 32  Os salões de beleza ou congêneres deverão adequar-se ao disposto nesta Lei no prazo 

60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 
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Art. 4 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de sua publicação. 

Luís Eduardo Magalhães, 07 de Outubro de 2014. 
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