
LEI Nº 27 
 
 

FLAVIO RIGHETTO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER , faço saber a 
todos os habitantes dêste município que a Câmara municipal votou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica criado o “Ponto Estacionamento” na Sede do Município de Lauro Müller 
e nos Distritos de Guatá e Barro Branco. 
 
Art. 2º - Taxa de que trata esta Lei será de CR$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) cobrada 
dentro de (5) cinco dias após deferidos, pelo Senhor Prefeito, os requerimentos dos 
proprietários de Veículos de aluguel, solicitando inscrição no “Ponto de 
Estacionamento”. 
 
§ 1º - Os proprietários de Veículos de aluguel, para requererem a inscrição no 
“Ponto de Estacionamento”, deverão preencher os seguintes requisitos: 

a) Apresentação de Certificado de Propriedade; 
b) Atestado de que se encontra quites com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 
c) Atestado de bôa conduta e folha corrida; 
d) Certidão da Carteira de Motorista, fornecida pela Delegacia de Policia. 

 
§ 2º - Nos casos subseqüentes, a renovação da taxa que fará, independente de 
requerimento, sempre no mês de janeiro. 
 
Art. 3º - São fixados os seguintes “Pontos de Estacionamento”: 

a) Na Séde do município: 
Ponto “1” – A margem da Praça Henrique Lage, lado que fica entre o rio Tubarão 
e a cidade Praça, com capacidade para 3 (três) automóveis. 
b) Na Séde do Distrito de Guatá: 
Ponto “1” – na rua Chapecó entre a Farmácia Esperança e a Casa Comercial de 
Alexandre Doneda & Cia com capacidade para 1 (um) automóvel. 
c) Na Séde do Distrito de Barro Branco: 
Ponto “1” – À rua Visconde de Barbacena defronte ao Cine Barro Branco. 
 

§ 1º - Os que já possuírem automóveis, comprovadamente, nos referidos pontos de 
estacionamento, terão preferência nos mesmos. 
 
§ 2º - Sempre que houver necessidade de interêsse público, fica o Senhor Prefeito 
Municipal autorizado a abrir novos “Pontos de Estacionamento” bem como majorar 
os já existentes. 
 
§ 3º - É obrigatório o estacionamento de Veículos de aluguel nos “Pontos de 
Estacionamento”. 
 



§ 4º - Incorrerá na multa de CR$ 100,00 (cem cruzeiros) diários, o proprietário de 
veículos que não estacionar por motivo injustificável no “Ponto” que lhe foi 
designado pela Prefeitura. 
 
§ 5º - Em caso de residência, em número superior a 5 (cinco) dois por ano será 
cancelada a incrição no “Ponto de Estacionamento”. 
 
Art. 4º - O usuário de “Ponto de Estacionamento” não poderá transferi-lo a terceiro, 
mesmo quando desfizer, por venda ou troca do veículo de aluguel. 
 
Art. 5º - Nenhum proprietário terá direito a mais de 2 (dois) veículos de aluguel, nos 
“Pontos de Estacionamento”. 
 
Art. 6º - Perderá o direito ao respectivo “Ponto de Estacionamento” o proprietário que 
deixar de possuir veiculo de aluguel, em serviço por período superior a 60 (sessenta) 
dias, consecutivos ou não. 
 
Art. 7º - Abrindo-se vaga em qualquer dos “Pontos de Estacionamento” os usuários, 
respeitadas a restrição do art. 3º, terão preferência de requerer o local vago, 
obedecido o critério de antiguidade. 
 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Lauro Müller, 4 de abril de 1960. 
 
 
 

FLAVIO RIGHETTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Publica-se e registre-se, 4 de abril de 1960. 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECRETÁRIO - CONTADOR 


