
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA HUHICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

~ LEI N° 214 DE 29 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre estocagem de pneu e dá outras providências.

•
• O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, usando das

0 atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a CÂMARA DE VEREADORES

gt aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. A estocagem de pneu usado obedecerá às seguintes determinações:

I - sempre em locais cobertos e ventilados, vedada a exposição a céu aberto;

^f II - sempre evitar locais com a presença de água e umidade principalmente na

A parte interna do pneu;

III - sempre evitar armazenar os produtos próximo a óleos, combustíveis, a

fontes de calor ou motores elétricos;

9 IV - preferencialmente em bancas ou prateleiras, mantendo os pneus em posição

Q vertical ou horizontal;

V - prazo de 12 meses.

Art. 2°. O descumprimento do artigo anterior implicará em notificação do infrator,

pessoa física ou jurídica, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para

9 regularizar a situação no prazo de 10 (dez) dias corridos.

á^ § 1°. Caso o infrator, pessoa física ou jurídica não regularize a situação depois de

A decorrido o prazo fixado no "caput" do artigo, será aplicada multa, na seguinte

graduação:

I - Estocagem de até 10 (dez) pneus, 30 (trinta) UFPCs - Unidade Fiscal Padrão

W do Município de Floresta do Araguaia (ou outro valor ou índice para aplicar a multa);

Q II - Estocagem de numero superior a 10 (dez) pneus, multa de 03(três) UFPCs -

A Unidade Fiscal Padrão do Município de Floresta do Araguaia por unidade (ou outra

A unidade ou valor equivalente).

§2°. Em caso de reincidência, caracterizada pela ocorrência em nova in f ração

após o prazo de 10 (dez) dias da última notificação, será acrescido ao valor da última

multa aplicada novo valor básico, conforme a regra do parágrafo anterior.
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Art. 3°. Ao final de doze meses de estocagem os pneus usados devem ser

devolvidos ao fabricante através do distribuidor do produto no município.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta do Araguaia/PA, 29 de junho de 2010
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