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o l:ercador LUIZ FLÁVIO RODRIGUE§ DIA§, no uso
de suas aribú# legais, propõe à apreciação do Plenario da Câmara
Municipal, o seguinte PROJETO DE LEI

Art l' Fica prulfda a comercialização e a utilização de canudos de plástico"
exceto os bio@raláreis, €m restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e
similares no âmbim do Itfuicifro de Nazaré da Mata-PE.

Àrt f Fica #e,ido o Frazn de 720 (setecentos e vinte) dias, contados da
data da prHi@ da pesae I-ei, para que os seus destinatários se adaptem ao

determinado m Art 1".

ArL 3o Fica dmmimda a aflicação das seguintes penalidades, nos casos de

descumprimento as eerminações da presente Lei:
I - advertência e ir*;rnção Írâ cãsaÍ a irregularidade;
tr - multa no valor de t {rma} L}nidade Padrão Monetária - UPM do Município

deNazaré daMata; e
Itr - em caso de cada nom rcioci&cia a multa sení devida de forma dobrada.

^rt.4" 
O Poder Execrrivo Íegrdmenaá estâ Lei.

Art. 5" Esta ki entra em vigor m &a de sua publicação.

§ala das Câmaa lluniripal de Nazaré da h{ata, lS
defi
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - pE
Casa Joaquim Nabuco
LEr No 412Í2019"

pnoíeEAcoueRcl*l-lzeçÃoEA
unLrzAÇÃo oe cANUDos oE pr-Ásnco,
ExcETo os BtoDEcRAnÁvEt§, EM
RESTAURANTES, BARES, POR
4lr!?ulANrEs, HorÉrs e stMtLAREs No
ÂuBrro Do MuNtcíplo DE NAzAnÉ on
âiÀTA.

A CÂIfrARA HUHICIPAL DE T{AZARÉ ON MATA.PE - APROVA

Àrt 1: Fica proibida a comercialização e a utilização de canudos de plástico,
exceto os bi*Jegradáveis, em restâurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e
similares na âmbita d* Municipio de Nazare da Mata-pE.

ArL 2* Fica estabelecido o prazo de 72A (setecentos e vinte) dias, contados da
dat* da pr:blieçâc da presente Lei, para que os seus destinatários se adaptem ao
determinado ns,{.rL 1".

Ârt 3" Fica &tersinada a aplicação das seguintes penalidades, nos casos de
descumprimento às &rrmiaaç&s da presente Lei:

I - adçertêxia e i*timryão Fra cessar a irregularidade;
II - multa ** r'aler d* I {uma) Unidade Padrão Monetária - UPM do Município

de Nazare da tr{ata; e
III - em caso de cada rpta reincidência a multa será devida de forma dobrada.

Art. 4" O Poder Exeutiro regulamentaé esta Lei.

Art. 5'Esta Lei ertra errr rigor na data de sua publicação.

Sala das Sssfu de Çâmara *{unicipal de Nazaré da Mata/F§, em
02 de abril de 2019.
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