ESTAl)O DABAHIA

'

pREFEiTiJm MUHiolpAL DE uAiiÁ
GABINETE DO PREFEmo
PROJETO DE LEI N° 015/2021

AHera o inciso Vl. do anigo 5° da Lei Municipal 561 de

29 de março de 2016 - Estatuto da Guaida Civil
Municipal de Uauá

Art.1® Fica alterado o inciso Vl, do artigo 5° da Lei Municjpal 561 de 29 de março de 2016,

que passa a vigorar com a seguinte nedação:

Art.

5° São competêncjas especificas

da Guarda Cjvil

Municjpal,

respeftadas as oompetências dos órgãos federais e estaduajs:
[...]

Vl - Exercer as competências de fiscalização de "ânsfto na§ vias e
logradouíos do município de Uauá - Bama, podendo praticar todos os atos
necessários para ordenar e disciplinar o trânsfto no município nos termos

da Lej 9.503/97 e outras atribuições que lhes forem confen-das mediante
convênios e atos admini§trativos.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
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mEFEiTum MiiHioipA[ DE iiAiiÁ
GABINETE 1)0 PREFEITO
JUSTIFICATIVA

Excelentíssi mo Senhor Presidente,

Encaminho a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Vereadores, o
incluso Projeto de Lei 015/2021, que "Altera o inciso V1, do artigo 5° da Lei Municipal 561

de 29 de março de 2016 -Estatuto da Guarda Civil Municipal de Uauá"

A neferida alteração visa pemitir que os membros da Guarda Civil Municipal de Uauá
possam atL[ar na fiscalização do trãnsito no município.

0 modelo de federalismo de cooperação consoante pcvisto na Constituição Federal,
autoriza os municípios a constituir Guardas Civis Municipais inclusive com competência
para fiscalizar e atuar no ordenamento do trânsito municipal, nos termos do art. 144, § 8°
cumulado com art. 30, incisos 1 e lv da CF/88.

Condialmente, solicito, pois, que seja a presente proposição submetida à apreciação e
apnovação dos Senhores Vereadoies, ante a relevância dos interesses envolvidos.

Qualquer dúvída suscítada poderá ser respondia prontamente por nosso Gabi.nete, que se
encontra à inteira disposjção dos Nobres Edis.
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