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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

PROJETO DE LEI Nº 075, DE 16 DE AGOSTO DE 2018. 
  

ALTERA O CAPUT E ACRESCENTA PARAGRAFOS AO  
ARTIGO 5º E ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO 
ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL nº 742, de 26.02.1976, QUE 
INSTITUI POSTURAS PARA O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
Art. 1°. O Caput do Artigo 5º, da Lei Municipal 742, de 26.02.1976, que institui 
Posturas para o Município de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências , passa a vigorar com a seguinte redação, sendo acrescentados os 
seguintes parágrafos: 
“ Art.5º - Notificação é o processo administrativo formulado por escrito, através do qual se dá 
conhecimento à parte, para que no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias tome providências 
ou medidas que a ele incumbe realizar. 
§1º- Decorridos 30 (trinta) dias da Notificação, sem prejuízo da primeira, o Prefeito Municipal 
reeditará Aviso para Regularização, informando as providências ou medidas que ainda 
incumbem realizar. 
§2º- Esgotados os prazos, sem a devida regularização quanto às medidas impostas nas 
notificações, nem apresentada justificativa para a não realização das mesmas, será lavrado 
auto de infração, com aplicação da penalidade prevista na legislação em vigor.” 
 
Art, 2º. Acrescenta Parágrafo Único ao Artigo 6º, da Lei Municipal 742, de 
26.02.1976, que institui Posturas para o Município de Sobradinho, Estado do Rio 
Grande do Sul, e dá outras providências, com a seguinte redação:   
“Art.6º: ................ 
Parágrafo Único: A multa imposta no auto de infração será pautada pelos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade na sua fixação, sempre atenta às circunstâncias do caso, 
como a gravidade e extensão da infração, o fato de ser o infrator primário ou reincidente, 
bem como a sua situação econômico-financeira, evitando-se o exagero para que não haja 
comprometimento financeiro insustentável, permitindo-lhe o cumprimento da Lei.” 
 
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho,  em 
16 de agosto   de 2018. 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

 Ofício nº318/2018 – SMA  Sobradinho,  16  de agosto de 2018. 
 
 
 
Ilmo.Sr.: 
Ver. Valdecir Adriano Bilhan 
Presidente da Câmara  de Vereadores 
Sobradinho-RS 

  
 

     Senhor Presidente: 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos para apreciação e votação o Projeto de Lei n°  075, que altera o 
Caput e acrescenta parágrafos ao  Artigo 5º,  e acrescenta Parágrafo Único ao 
Artigo 6º da Lei Municipal nº 742, de 26.02.1976, que institui posturas para o 
Município de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. 

A alteração no Art.5º,  é necessária tendo em vista 
que a Administração Municipal estava usando por analogia o prazo estabelecido no 
auto de infração, para estabelecer o da notificação. Neste sentido a Administração 
Municipal considera que reeditar a notificação, por meio do Chefe do Executivo, dará 
mais ênfase, estabelecendo uma metodologia de orientação, fazendo com que as 
irregularidades sejam sanadas com maior eficiência. 

O Parágrafo acrescentado ao Art.6º, auxiliará, 
através de princípios constitucionais, a fixação do valor da multa imposta no auto de 
infração. 

Contando com a aprovação do referido Projeto, 
desde já agradecemos. 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 

 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br

