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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.648, DE 28 DE MARÇO DE 2013.

Dá nova redação aos artigos 2° e 4° da
Lei Municipal n.° 7.067/2009, que
Consolida a legislação que institui e
disciplina o estacionamento rotativo
pago.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Os artigos 2° e 4° da Lei Municipal nO7.067 de 03 de dezembro de 2009,
que Consolida a legislação que institui e disciplina o estacionamento rotativo pago, passam a
vigerem com as seguintes redações:

"Art. 2° Os usuários do estacionamento pagarão o preço público de R$ 1,00
(um real) por até uma hora de ocupação e de R$ 2,00 (dois reais) por até duas horas.

~ 1°...~ 7°.

Art. 4° O usuário que transgredir as normas impostas pelo art. 2°, ~ 7°, desta
Lei, será notificado pelo fiscal de trânsito, através de um aviso de irregularidade.

~ 1° O aviso de irregularidade será deixado no pára-brisa do veiculo e
assinalará um prazo de 30 (trinta) minutos para o condutor regularizar a situação.

~ 2° Transcorrido o prazo previsto no ~ 1° desse artigo sem a devida
regularização, o infrator será autuado pelo fiscal, mediante a extração do Auto de
Infração de Trânsito (AIT), conforme disposto no art. 181, inciso XVII, do Código de
Trânsito Brasileiro, cuja multa é leve e registro de 3 pontos na Carteira Nacional de
Habilitação do infrator." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vig-
(seis) meses.

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2013.
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