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(X) Projeto de Lei Complementar OJ2.Ul

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22273
Em: 21/05/2018 .13:52:45

EMENTA: Inclui letra "m" ao artigo 23 do código de posturas do município (LC
03/85) e acrescenta parágrafos.

o Artigo 23 do Código de Posturas do Município passa a ler a letra "m" com a seguinte redação:

"Art. 23 - t. proibido:

a} .
b) ,
c) .
d) .
e) .
~.
g} ..o.
h) ,
i) '
j).-
k)._ ..
I)., ..
m) depositar veiculo em situação de abandono nas vias públicas no município."

Parágrafo único do Artigo 23 passa a ser'o e os demais acrescidos seguem com a redação abaixo

S 1" - A proibição na Letra "l- --

S 2° considera-se veiculo abandonado, ou que caracterize abandono, aquele deixado nas vias
públicas sem funcionamento e movimento, por mais de 30 (trinta) dias, gerando acúmulo de lixo
elou vegetação sob o mesmo ou em seu entorno,

S 3~ _ Considera-se ainda aqueie que apresentar visível mau estado de conservação, com a
carroceria e suas partes removiveis com evidentes sinais de decomposição por colisão ou
ferrugem, ou for objeto de vandalismo ou depreciação voluntária.

S 4" _O proprietário do veiculo encontrado em alguma das situaçóes expressas no parágrafo 2° e
3~ serâ notificado para que retire o veiculo da rua no prazo de cinco dias e a não retirada no prazo
previsto, sujeitará ao infrator a multa de 300 (trezentos) URMs (Unidades de ReferênCia
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Municipais).

JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei Complementar tem como objetivo evitar o acumulo de
veiculos abandonados na cidade. O projeto se mostra de extrema importância, visto que, nào
existe previsao legal que impute responsabilidades ao proprietário que deposite veiculas
abandonados nas ruas da cidade. Há de se relembrar que devido ao principio da legalidade dos
atos da administraçtlo pública, a prefeitura s6 pode realizar atos que estejam previstos em lei,

Sala AntOnio Lib6rio 8ervian, em 21/05/2018.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:----_._-----
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