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A CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, Estado de Goias, aprova e
eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Os terrenos baldios localizados no perimetro urbano do

municipio deverao ser identificados com placa contendo o ntlmero da matricuia do

im6vel, se houver, e ndmero de telefone para contato de seu proprietario ou
possuidor.

§1° -A fixagao da placa de identificagao sera de responsabilidade do
proprietario ou possuidor do im6vel.

§2° - A placa a que se refere o caput devefa ser afixada no centro do
im6vel, numa distancia maxima de quatro metros do recuo/meio fio.

Art. 2° - Para efeitos desta lei considera-se terreno baldio, o im6vel que

nao possua benfeitorias, ou, se as possuir, nao estejam em condig6es estruturais de
habitagao.

Art. 3° - 0 nao cumprimento desta lei sujeitara o infrator as seguintes
penalidades:

I -Advertencia;
11 -multa.
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§1° -A penalidade de advertencia sera aplicada por escrito, quando da
primeira infragao cometida.

§2° -A penalidade de multa sera aplicada em caso de reincidencia da
infragao, no valor de uma Unidade Fiscal de ltumbiara (UFl).

§3° - A contar da terceira infragao, inclusive, sera aplicada a pena de
multa no valor de duas Unidades Fiscais de ltumbiara -UFl's, dobrando-se o valor a

cada nova infragao subsequente.

Art. 4° - Esta lei sera regulamentada, no que couber, por decreto.

Art. 5° -Esta Lei entra em vigor 90 dias ap6s a data de sua publicagao.

GABINETE DO PREFEITO DE ITUMBIARA, Estado de Goias aos 20

dias do mss de margo de 2020.
1,

