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Lei Complementar n° 130 12008.

"Dispõe sobre a propaganda de partidos políticos e
seus candidatos no período eleitora! no Município
de Sarapuí e dá outras providéncias"

Luiz Tavares Vieira, Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, Estado de São
Paulo. no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 54, §5'
da Lei Orgánica do Município de Sarapui

Faz saber, que a Câmara Municipal de Sarapui aprovou e promulga a

seguinte Lei Complementar:

Art. 1°: Nos periodos eleitorais estabelecidos pela legislação federal pertinente. os

partidos e os candidatos não poderão fazer a divulgação político-partidária em

bens particulares, independentemente da permissão dos respectivos proprietários.

Parágrafo Único: Compreende-se como propaganda politico-partidária a

divulgação de nomes e programas através de pinturas e inscrições nos muros ou

fachadas dos imóveis, edificados ou não; fixação de banners- placas; bandeiras e

outdoors.

Art. 2°: A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no artigo 1°

desta Lei sujeita o responsável, após notificação, além da imediata remoção da

propaganda irregular, as seguintes penalidades:

1 — multa de R$ 1.977,52 (um mil novecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e

dois centavos) a R$ 8.066,20 (oito mil sessenta e seis reais e vinte centavos), de

acordo com o tamanho da publicidade. valores esses corrigidos anualmente pelo

IPCA:
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Cr,JParágrafo Único: Entende-se como responsável, o proprietário. o locador buár;

cedente do espaço para a veiculação da propaganda e também o Candidato
beneficiado pela propaganda

Art. 3°: Caso o responsável náo remova imediatamente a propaganda irregular,
ou não sendo encontrado, tais providências serão executadas diretamente pela
Prefeitura Municipal, com ressarcimento integral do respectivo custo, inclusive, se
necessário, com registro na divida ativa.

Art. 4°: O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários à execução
desta Lei.

Art. 5°: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sarapuí.
Em, 12 de Dezembro de 2008
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