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PREFEITURA MUNICIPAL DE lARAS

Lei Municipal n° 507 / 2010

“Dispõe sobre a implantação do programa de Manutenção e Inspeção Ambiental Veicular da Frota Oficial e estabelece normas para contratação de Frota Terceirizada para o Município e da outras providencias”.

Paulo Sergio de Moraes, Prefeito Municipal de laras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal:

Artigo 1° - Fica implantado o Programa de Manutenção e Inspeção ambiental veicular da frota oficial do município e estabelece normas para contratação de frota terceirizada, com a finalidade de aferir e fiscalizar a emissão de gases poluentes em conformidade com a Resolução do CONAMA 
18/1986.

Artigo 2” - O Programa de Manutenção e Inspeção ambiental Veicular da Frota Oficial serã executado pelos órgãos municipais, designados para tal fim.
§ 1° - O Programa de Manutenção poderá também ser realizado em oficina credenciada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -  CETESB, fiscalizadas pelo Poder Publico Municipal.
§ 2° - Os parâmetros para aferição de emissão veicular de gases poluentes serão obtidos de acordo com os critérios e padrões estabelecidos pela mesma Resolução do CONAMA.
§ 3° - Será adotada a escala de Ringehnann para aferiçãq o  dos padrões de emissão de gases poluentes veiculares, cuja densi^^fe>' |, calorimétrica superior não poderá ultrapassar ao Padrão 2 daquela escala, ’ período acima de cinco segundo consecutivos. • •
Artigo 3° - Em caso de terceirização de frotas veiculares,^ a diesel, a serviço da municipalidade, os contratos deverão incluir clausulas que . ; imponham à prestadora de serviços, a  responsabilidade pela manutenção dos veículos, pelo fornecimento de documentação que comprovem ou o programa de
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auto-fiscalização ou que atestem a frota dentro dos padrões estabelecidos pela presente Lei Municipal.
Artigo 4® - O Programa de Manutenção e Inspeção Ambiental da Frota Oficial deverá ser avaliada anualmente por meio de relatório elaborado pelos respectivos ói^ãos da Administração Publica.
§ 1® - Os veículos deverão ser inspecionados com 

antecedência máxima de até noventa dias da data limite para o seu licenciamento anual.
§ 2® - O laudo técnico advindo da inspeção deverá ser entregue até o mês de licenciamento do veiculo.
Artigo 5° - As exigências técnicas e legais, bem como os laudos emitidos e licenciamentos, a partir da publicação da presente Lei, deverão constar dos Editais de Licitação para concessão de serviços públicos.
Artigo 6° - O Poder Publico Municipal, quando da 

aquisição de veículos para a frota municipal, devera adquirir veículos movidos a álcool e biodiesel.
Artigo 7® - O Poder Publico Municipal deverá adequar-se ao disposto nesta Lei Municipal em um prazo maximo de até cinco anos.
Artigo 8® - As despesas decorrente da execução da presente Lei Municipal correrão por conta de dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário for.
Artigo 9° - Esta Lei Municipal poderá ser regulamentada através de Decreto do Poder Executivo. .
Artigo 10° - Esta Lei Municipal entrará em vigor n a  daía"'̂ ''"'' de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. ^
Registre-se e Publique-se.  ̂ :
Pref. M uivne lÁras^-^ de outubro de 2010. . i' '
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