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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de

Lei Complementar nO017/11, desta data, o qual Altera a redação do Art. 111 da Lei

Complementar n.o 03/85 - Código de Posturas e revoga da Lei Complementar n'

140/10, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A presente alteração e revogação se fazem necessaria uma vez

que na referida Lei foram expressas as penalidades em UFIRs, sendo que tal índice foi

extinto em outubro de 2000. O Município edita, anualmente, Decreto Executivo fixando

índice de reajuste dos impostos, taxas e multas, tendo com indexador a variação acu-

mulada do IPCAlIBGE (índice oficial de inflação).

Atenciosamente,

Prefeito.
IMD



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.' 017, DE 25 DE JULHO DE 2011.

Altera a redação do Art. 111 da Lei Comple-
mentar n.' 03/85 - Código de Posturas e revo-
ga da Lei Complementar n' 140/10.

Art. l' O Art. 111 da Lei Complementar n.' 03185 - Código de Posturas
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 111 Aos infratores será aplicada a seguinte multa: R$10,90 (dez
reais e noventa centavos) por cliente que se encontrar dentro do estabelecimento
no ato da lavratura do Auto de Infração, dobrando-se, sucessivamente, no caso
de reincidência.

PENA: referente aos artigos 104 a 111, multa de R$ 239,35 (duzentos
e trinta e nove reais, trinta e cinco centavos), aumentando em caso de reinci-
dência ao dobro, até o máximo de R$ 1.196,75 (um mil, cento e noventa e seis
reais e setenta e cinco centavos}."(NR)

Art. 2' Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Com-
plementar n° 140 de 23 de abril de 2010.

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2011.
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