
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI A 8i,/Jo4~'

Súmula: Altera o § 3Q do artigo 2Q da Lei Municipal 3.088/2.019,
conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE .CAMPO LARGO"Estaoo do Paraná, APROVOU e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanei .

"Art. 2Q ( ••• )

(..).

ser aplicada ao infrator

advertência escrita, valor

tara infrÍ1;1gi~:woexposto nesta ,wleiapós ter r~êebido a

rÓ>dobtado nahip6tese de reii1cidên~ia,'~ntendendo-se

como reincidência o cometimento da-mesma intração:'tlllm período inferior a 30 (trinta)

dias"

Edifíeio.qa Prefeitura Municipal de Campo Largo,em 27 de agosto de
2.019.

Vereadora
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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal

ROSICLÉA OLIVEIRA DA SILVA, vereadora que este subscreve no

exercício de suas atribuições regimentais, vêm com o devido acatamento, perante Vossa

Excelência, a fim de apresentar o incluso PROJETO DE LEI. que "Altera o § 3Q do artigo 2Q

da Lei Municipa/3.088j2.019, conforme esp~siflc(1lJ.

...

tlFP/PR -.,Ynidades de Padrão

Fiscal do Paraná'.

Contudo] ri' m'unicípio de Campo L~rgá poss~í sua própria Unidade

de Referênci:~U:::R~,;~ ~l\~d~e.,d~~,~r';dt !~~rên~a~M~~~icipa~),logo, a multa
determinada ~rnlefrriuriicipat'deve seFc~b~~à~2p~ base ~~ UVRM2.

alteração q!ianto ao seu conteúdo, está é a'lienàs'iifua àaeq~àção necessárÍâdaunidade de

não ,sofrerá qualquer

Exeelêncía; pêlos fundamentos

alinhados, com a sujeiçâb dáfuaterlaà~:,tomissões:~ompeterites: após ser, ouvido o
r, <~.., :"li! ~ '>::':> ":'>:: -'!):\/:.::}:' .'::c.:,. '2·

Plenário qlle,..no>finalj sejaaprôvadô:o'PR.!JIETO DÊ LEI em ....,;.•.~~....

direito.

·P.Deferimento

Campo Largo,2? deagostode 2019 .
.~ .....

'. .(

. ,•.~~
Rosicléa Oliveira da Silva

Vereadora

1 Cada unidade de padrão fiscal equivale a R$ 104,00 (referência para o mês de agosto) -
https:/lwww.arinternet.pr.gov.br/outros/ c indice2.asp?eUser-&eDetalhe-UPF/PR&eMesini-201804&eMesfim
=201908 (acesso em 27/08/2019)

2 Atualizada para o mês de agosto no valor de R$ 620,38 (cada unidade de valor de referência municipal).
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