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LEI MUNICIPALN° 1.234/09 DE 28 DE OUTUBRO DE2009
Dispde sobre as atividades pertinentes ao controle da poluigado
atmosférica por meio da avaliagao de emissao de fumagaspreta de
veiculos e maquinas movidas diesel e da outras providéncias.

POLICARPO SANTOSFREIRE,Prefeito Municipal de Nova Guataporan-
ga, Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuigées,etc.

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU:
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

Artigo 1°)- Sao objetivos de controle da poluicao atmosfeérica;

I- Aredugaéo da emissao de gases poluentes na atmosfera, melhorando a
qualidadedo ar;

Il- promover a conscientizagéo da populag¢ao com a relacéo a questao da
poluigado doar por veiculos automotores;

III- mostrar a economia do gasto de combustivel dos veiculos com os motores

devidamente regulados;

IV- transformar 0 municipio em um polo de difuséo do Programa Inspecgado
Veicular, com base na resolugao do Conselho Nacional do Meio Ambiente

n° 18/86 (CONAMA)

Artigo 2°)- Ficam estabelecidos como padrdes maximos de emissao de poluentes
atmosféricos pela frota circulante no municipio de Nova Guataporanga os
limites em vigor fixados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e

aplicados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMMA).

Artigo 3°)- Fica determinado que todos os veiculos e maquinas a diesel pertencentes
a frota da Prefeitura Municipal, inclusive aqueles pertencentes aos prestadores
de servicos passarao a cada dois meses por avaliacgao ambiental mediante o

uso da Escala Ringelman, opacimetro ou outro equipamento técnico
regulamentado pela legislagao ambiental.

Artigo 4°)- Os veiculos ou maquinas que apresentarem emissao de fumaga em
desacordo com os padréeslegais vigentes deveraoser retirados de circulacao e

submetidos a manutengao corretiva.
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Artigo 5°)- Cabe ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, criar uma comissao

coma participagéo do setor de transporte do Municipio para fazer as
inspegoes obrigatorias.

Paragrafo Unico)- Cabera a essa Comissio proceder a autuagao dos veiculos que
estiverem em desacordo com os padrées adotados.

Artigo 6°)- Fica a critério do Conselho Municipal do Meio Ambiente definir
Procedimentose limites especificos para as condi¢g6es de atender as exigéncias

dos padrées estabelecidos.

Artigo 7°)- A Prefeitura Municipal mantera registro das avaliagdes, efetivada nos
seus veiculos e maquinas, constando as respectivas placas e ntiimeros de
identificagao, as datas de realizagdes das avaliacdes e das regulagens e os

resultados obtidos.

Artigo 8°)- Fica 0 poder executivo, através do Conselho Municipal do Meio
Ambiente, autorizado a expandir as normas necessarias a aplicagdo da
presente lei, bem comoao estabelecimento de suas penalidades e multas.

Artigo 9°)- Fica o Poder Executivo autorizado a receber de qualquer 6rgao Publico

ou da iniciativa privada todo e qualquer equipamento ou aposte necessario a
instalagao e operacionalidade do Programa de Inspegao Veicular no municipio.

Artigo 10)- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal

 


