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LEI 
Nº 2912/2022 

 
 
“Institui campanha municipal de orientação e 
conscientização sobre os malefícios do uso de 
cigarro eletrônico e dá outras providências”. 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.   

 

Artigo 1º - Fica instituída no âmbito do município de São Sebastião/SP, a campanha 

municipal de orientação e conscientização sobre os malefícios do uso de cigarro eletrônico. 

Artigo 2º - As ações no município para orientação e conscientização sobre os malefícios do 

uso de cigarro eletrônico, têm como objetivos: 

 I - Promover a conscientização sobre os malefícios do uso de cigarro eletrônico, por meio de: 

a) Ações educativas sobre os riscos do uso de cigarro eletrônico; 

b) Ações educativas como campanhas, nas unidades de saúde, transporte público, nos 

veículos de sites e mídias de comunicação sobre os malefícios do uso de cigarro eletrônico. 

c) Ações de divulgação de indicadores relacionados ao uso de cigarro eletrônico.   

    II - Promover orientações públicas integradas em toda esfera administrativa municipal e 

incentivar ações privadas para a efetiva orientação e conscientização sobre os malefícios do uso de 

cigarro eletrônico. 

    III - Promover orientação ao combate e tratamento ao uso de cigarro eletrônico. 

Artigo 3º - O Poder Público Municipal poderá instituir parcerias com instituições públicas e 

privadas, a fim da consecução do objeto da presente Lei. 
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 Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias a contar da data de sua publicação. 

 Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 São Sebastião, 25 de agosto de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


