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LEI MUNICIPAL N° 1.235/09 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009

“Proibe a veiculagao de propaganda eleitoral em muros e fachadas

no municipio de Nova Guataporanga € da outras providéncias”.

POLICARPO SANTOS FREIRE,Prefeito Municipal de Nova Guataporan-

ga, Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuig6es,etc.

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU:

E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

Artigo 1°)- Fica proibida a veiculacao de propaganda eleitoral, sob qualquer forma,

em muros e fachadas de iméveis particulares, no Municipio de Nova

Guataporanga, ressalvados os imoveis destinados aos comités eleitorais de

campanhaou de Partidos Politicos.

§ Unico:- Desde que permitido pela legislacao eleitoral, fica autorizada a

afixacao de placa movel, indicativa de candidato(a) com metragem nao

superior a 0,50 m? (meio metro quadrado), restringindo-se uma por

imovel ou fachada.

Artigo 2°)- O descumprimento do disposto no artigo anterior acatretara a0

responsavel pelo imével € ao candidato a cargo publico a aplicagao de multa

de 3 (trés) vezes 0 valor de referéncia (VR);

1°)- Em caso de reincidéncia a multa sera acrescida de 50% (cinquenta porq p

cento), aumentando-se em cada nova infragao, na mesma propor¢ao;

§ 2°)- Considera-se responsavel pelo imével aquele que seja proprietario ou

possuidor, sendo neste caso, considerado aquele que detém a posse

direta;

§ 3°)-O responsavel pelo imével sera notificado a retirar a propaganda

eleitoral, 4s suas expensas, no prazo de 24 h(vinte e quatro horas) a

partir da notificagao. A
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§ 4°)- A notificagao deveraser feita ao proprietario e ao candidato para fins do

disposto no caput deste artigo, eximindo-se este do pagamento se

comprovar, no mesmo prazo do paragrafo anterior que desconhecia a

irregularidade.

Artigo 3°)- O descumprimento das disposigdes desta lei sera encaminhadoao setor

competente da Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga.

Artigo 4°)- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em 30 de Outubro de 2009.
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