Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº 12/2015
20 DE OUTUBRO DE 2015

Dispõe sobre o emplacamento, licenciamento, fiscalização e autuação
de veículos de ciclomotores de até 49 cilindradas e a bicicletas modificadas com adaptação de
motores no município de Guará, em observância as leis de trânsito e dá providências
correlatas.
A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;

1
DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal, estabelecer por esta lei,
a obrigatoriedade do emplacamento identificatório dos veículos ciclomotores e bicicletas
modificadas com o uso de motor até 49 cilindradas no município de Guará, Estado de São
Paulo.
Art. 2º. O emplacamento será feito pela prefeitura municipal através
Departamento Municipal de Trânsito, que providenciará a aquisição de placas padronizadas.
Parágrafo único: As placas conterão combinações de 02 (duas) letras e
03 (três) números, além do nome da cidade e iniciais do departamento municipal de trânsito
que providenciará a aquisição de placas padronizadas.
Art. 3º. O emplacamento dos veículos será precedido pelo registro da
numeração do quadro, modelo, marca, e demais características dos mesmos, bem como dos
dados dos respectivos proprietários, permanecendo arquivados no departamento competente.
§ 1.º - Deverão ser emplacados todos os veículos ciclomotores bem
como bicicletas adaptadas com motor de até 49 cilindradas com aro 14 ou superior.
§ 2.º - As despesas relativas ao emplacamento e licenciamento, serão
cobertas, a preço de custo, pelos respectivos proprietários.
§ 3.º - Ressalvado o dispositivo no parágrafo único do artigo 4°, o
emplacamento é definitivo, sem necessidade de renovação anual, devendo acompanhar o
veiculo ao longo do tempo.
Art. 4º. Os veículos em tráfego, sem placas, após a vigência desta lei e
do prazo concedido para emplacamento, pelo Decreto do Executivo que a regulamentará,
serão sumariamente apreendidas e somente liberadas após o respectivo emplacamento.
Parágrafo único: A falta ou destruição da placa ou do lacre importará
em novo emplacamento, ou relacração, mediante a verificação do respectivo registro do
veículo, arcando o proprietário com a despesas, sendo ainda respectivo veículo apreendido.
Art. 5º. Os veículos aprendidos por infração a presente lei, serão
recolhidos junto ao pátio do Departamento Municipal de Trânsito, sob a guarda e
responsabilidade de funcionário designado para tal fim.
Parágrafo único: Os ciclomotores e bicicletas adaptadas com motores
com até 49 cilindradas não reclamadas ou não retiradas através das providências estipuladas
no prazo de 90 (noventa) dias da expiração da punição serão alienados em hasta pública,
revertendo em recursos para a manutenção dos serviços.
Art. 6º. Os condutores de veículos em tráfego, estão sujeitos as leis de
trânsito em vigor, devendo observar, obrigatoriamente, as sinalizações e proibições.
Art. 7º. A inobservância do disposto no artigo anterior, implicará na
apreensão do veículo por 3 (três) dias úteis, registrando-se no prontuário respectivo.
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§ 1.º - A punição estipulada neste artigo será dobrada a cada
reincidência.
§ 2.º - A guarda do veículo apreendido, bem como o valor da multa,
será cobrada na forma estipulada por Decreto regulamentador desta lei.
Art. 8º. Os infratores serão lançados nominalmente e identificados em
registro do setor de emplacamento, sendo a listagem dos mesmos encaminhada para os
arquivos do Departamento Municipal de Trânsito.
Art. 9º. Considera-se infração provocada por condutores :
a)- Circular sobre a calçada ;
b)- Transitar pela contra mão;
c)- Empinar a bicicleta adaptada ou o ciclomotor em vias púbicas;
d)- Transitar com pessoas em pé na garupa, guidom, sem uso de
capacete ou similar:
e)-Fazer retorno pela contra mão;
f)-Transitar em fila tripla;
g)-Estacionar em local não determinado;
h)-Transitar com ciclomotor ou bicicleta adaptada sem o devido
emplacamento , lacre rompido ou placa ilegível.
Art. 10. Durante o período de regulamentação e implantação da
presente Lei, será feita pela Administração Municipal, ampla campanha de orientação aos
munícipes, através dos órgãos de imprensa e divulgação.
Art. 11. As despesas decorrentes com execução da presente Lei correrão
por conta da dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário.
Parágrafo único: Será concedido um prazo de 30 (trinta) dias, após a
regulamentação desta Lei, para emplacamento dos distintos veículos, prorrogável a critério do
Departamento Municipal de Trânsito.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Guará/SP, 20 de outubro de 2015.

Fabiano de Freitas Figueiredo
Vereador

Luiz Carlos Batista Filho
Vereador

Antônio dos Reis da Silva Almeida
Vereador

Av. Dr. Francisco de Paula Leão, nº 400 – centro – Guará/SP – CEP: 14580-000
Fone/fax: 16 3831-3262 – site: www.camaraguara.sp.gov.br

2

