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LEI NO 972/2014
De 15 de Setembro de 2014

"Dispõe sobre as atividades pertinentes ao
controle da poluição atmosférica, através da

inspeção da fumaça de veículos e máquinas
movidos a diesel, conforme específica e
adota outras providências".

O Prefeito Municipal de Pereiras, usando das atribuições

que lhe sào conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele

promulga a seguinte lei,
Art.io - Fica determinado que todos os veículos e

^aquinas a diesel pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de
iras, incluso os veículos pertencentes aos prestadores de serviço ao

po er Público Municipal passarão semestralmente por inspeção veicular
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o da Escala Gráfica de Ringelmann, opacímetro ou outro
equipamento/técnica a ser especificado), recebendo um selo que consta

3 ata da avaliação para os que forem aprovados.

Art.2o - Os veículos ou máquinas que forem aprovados

rece eram um selo de inspeção municipal contendo a data da inspeção.
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§ 1 j- Os veículos e máquinas pertencentes ao patrimônio municipal
everao ser recolhidos para a necessária regulagem.

§ 2 - i\Ja eventualidade dos veículos de uso essencial da frota municipal
o ter laudo insatisfatório, a adequação será feita paulatinamente na
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proporção de 1/3 da frota a cada 60 dias, a fim de evitar paralisação dos
serviços essenciais.

Art-4o - A Prefeitura Municipal manterá registro dos testes

efetivados^ nos seus veículos e máquinas constando os números de
ntificação dos veículos e máquinas, as datas das realizações dos
testes e os resultados obtidos.

Art. 50 - O Município de Pereiras endereçará anualmente a

ecretaria de Estado de Meio Ambiente documento constituído de Ato de

eclaração de realização de inspeção semestral em frota e patrimônios
proprios, assinado pelo Prefeito e atestado que foi realizada a inspeção
a rota e máquinas dos prestadores de serviços terceirizados, firmado
pe o refeito (ou representante do poder executivo designado).

correrão por conta
Art,6o
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desta lei
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Art-70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pereiras, 15 de Setembro de 2014.
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