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acarretará as seguintes sanções:

 I – Multa no valor de 4.000 UFM (Unidade Fiscal Mu-
nicipal) vigente, sendo que referido valor poderá ser corri-
gido anualmente pelo índice adotado pelo município como 
padrão para atualização monetária;

 II – As multas poderão ser impostas em dobro em 
caso de reincidência;

 III – O pagamento de multa não exonera o infrator 
de sanar as irregularidades apontadas;

 IV – Os valores arrecadados com a aplicação de 
multas, será integralmente convertido ao Fundo criado pelo 
art. 13, da Lei municipal n°. 1.863/2018.

 V – O pagamento da multa deverá ser realizado no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação/notifi ca-
ção do infrator.

 § 1º Proibição temporária de 3 (três) a 6 (seis) me-
ses, sem poder realizar eventos e competições esportivas 
envolvendo corrida e ciclismo.

 § 2º As sanções previstas neste artigo poderão ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativa.

 Art. 6º Fica o Órgão municipal competente, encarre-
gado de fi scalizar e multar os infratores que não obedece-
rem as disposições desta Lei.

 Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei, 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementares se necessárias.

 Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

 Boa Vista, 27 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.946 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO.

PROÍBE INFORMES DE QUALQUER NATURE-
ZA EM ESTACIONAMENTOS OU SIMILARES DE 
FORMA PAGA, COM DIZERES QUE ISENTEM OS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU CONGÊ-
NERES DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
MATERIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO INTE-
RIOR DO VEÍCULO.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º Fica proibida a utilização de placas informa-
tivas e impressão em bilhetes ou cupons nos estacionamen-
tos pagos do comércio em geral e de prestação de serviços 
com os dizeres: “Não nos responsabilizamos por danos ma-
teriais e/ou objetos deixados no interior do veículo” ou teor 
semelhante com o mesmo objetivo. 

 Parágrafo único. Entende-se por comércio em geral 
todo estabelecimento comercial que possua estacionamento 
próprio ou terceirizado, oferecido na forma quanto pago. 

 Art. 2º O disposto nesta Lei se estende às empresas 
especializadas em estacionamento, ainda que prestem ser-
viço terceirizado a empresas ou instituições sem fi ns lucrati-
vos ou fi lantrópicos. 

 Art. 3º O descumprimento desta Lei implicará nas 
seguintes sanções: 

 I – Notifi cação para a regularização, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias; 

 II – Aplicação de multa no valor de 30 UFM´S (Uni-
dade Fiscal do Município) decorrido o prazo de trinta dias 
do recebimento da notifi cação para a regularização; 

 III – Aplicação em dobro da multa do inciso II deste 
artigo decorrido o prazo de sessenta dias do recebimento 
da notifi cação para a regularização.

 Art. 4º Fica o Serviço de Proteção ao Consumidor 
– PROCON responsável pela fi scalização do cumprimento 
desta Lei.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Boa Vista, 27 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 DECRETO Nº 184/E, DE 21  DE DEZEMBRO DE 2018.

CRIA E DENOMINA A ESCOLA MUNICIPAL 
NEWTON TAVARES, LOCALIZADA NO BAIRRO 
CALUNGÁ.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, incisos II 
e VII, da Lei Orgânica do Município de Boa Vista,

 CONSIDERANDO que é atribuída ao Município oferta 
à educação infantil, com prioridade o Ensino Fundamental;

 CONSIDERANDO a necessidade de prestigiar a es-
colha da comunidade onde está localizada a escola,

 DECRETA:

 Art. 1º Fica criada e denominada a ESCOLA MUNICI-
PAL NEWTON TAVARES localizada na Av. Presidente Castelo 
Branco, s/nº, Bairro Calungá, inaugurada  em 25 de julho 
de 2018.

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 DECRETO Nº 001/E, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.
 
 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe conferem o Art. 62, inciso II, e o Art. 75, inciso I, 
alínea “f”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de julho de 
1992,

 Considerando a necessidade de adequar a compo-
sição da Comissão Técnica Multidisciplinar para desenvolver 
ações integradas em Projetos de Regularização Fundiária 
e Mobilidade Urbana no Município de Boa Vista, ao atual 
quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Boa Vista;

 D E C R E T A:

 Art. 1º Fica destituído o senhor Arthur Machado Fi-
lho, representante da Secretaria Municipal de Obras, da Co-
missão Técnica Multidisciplinar.

 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 21 de 
dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
  
 Boa Vista-RR, em 02 de janeiro de 2019.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista




