
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
,

ESTADO DO PARANA

Projeto de Lei 96/2015.

Campo Largo, 14 de setembro de 2015.

SÚMULA: ACRESCENTA O INCISO X NO ARTIGO 40
DA LEI 2481/2013, NO SENTIDO DE DESONERAR
AS AUTOESCOLAS NOS LOCAIS ABRANGIDOS PELO
ESTAR.

A cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, estado do Paraná,
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

aprovou,

Art. 10 O Artigo 4° da Lei 2481/2013 passa a vigorar acrescido
com o inciso X, com a seguinte redação:

Art. 4° Não estão sujeitos ao pagamento do
preço público ou da tarifa pública de que
trata esta lei:

I - veículos oficiais do serviço público
federal, estadual e municipal;

II - veículos de Corpo Diplomático e de
Corpo Consular;

III - veículos militares,
do Exército e

da Aeronáutica,
da Marinha;

IV - veículos da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros, da Guarda Municipal e
ambulãncias;

V veículos das empresas públicas
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prestadoras de serviços
correio, abastecimento de água,
de efluentes, coleta de lixo,
elétrica, quando em

essenciais:
tratamento

de energia
serviço;

VI - vetado;
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VII veículos de socorro (guincho) no
momento e somente pelo tempo necessário
para efetuar o socorro;

VI II - Veículos utili zados por Oficial de
Justiça, desde que devidamente autorizados
pelo Juiz Diretor do Fórum local, através
de ofício endereçado ao DEPTRAN, onde
conste o modelo, a placa do veículo e o
nome do condutor. Os veículos beneficiados
pela exclusão do pagamento do preço
público ou da tarifa pública serão apenas
utilizados pelo Oficial de Justiça, a
serviço, não podendo constar a indicação
de mais de 2 (dois) veículos para a mesma
pessoa.

IX motocicletas e ciclomotores, desde
que estacionadas nas vagas especificamente
indicadas pela sinalização devendo ser
mantidas o número mínimo das vagas
atualmente existentes;

X - veículos de autoescolas, nos horários
previamente determinados junto ao DEPTRAN.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor

Parágrafo Úni~ __=Não se aplica o benefício
da exclusão o pagamento a que se refere o

d ste artigo ao veículo
utilizado por empresas

prestadoras de serviços,
que e senciais, podendo em casos

em dispensadas de cumprir a
rotati .dade, conforme regulamentação e
prévia a toriza ão do Poder Executivo.

"caput"

Edifício da Câmara
de 2015.

de Cam o La go, em 14 de setembro
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