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A Prefeita Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições conferidas pelos incisos I e III do art. 64 da Lei Orgânica do

Município, especialmente fundamentada na Lei Complementar nº 185, de 19 de dezembro de 2013, faço saber a todos que a Câmara Municipal de

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

 A Taxa de Preservação Ambiental - TPA reger-se-á pelas disposições desta Lei e por regulamentos operacionais expedidos por ato do Poder

Execu8vo.

 O Lançamento da TPA ocorrerá quando do ingresso do veículo na jurisdição do Município de Bombinhas através de iden8ficação e registro

que resultará no lançamento da cobrança de acordo com o ar8go 5º da Lei Complementar nº 185/2013.

 O Poder Execu8vo Municipal implantará sistema de registro eletrônico, visando a iden8ficação do veículo e processamento administra8vo

até sua quitação que deverá ocorrer até o momento da saída do veículo do perímetro municipal.

Parágrafo Único - Caso não seja realizado o pagamento previsto no caput deste ar8go caberá ao Poder Execu8vo Municipal proceder sua cobrança e

posterior inscrição em dívida a8va conforme procedimento definido no Código Tributário Municipal.

 O sistema u8lizado deverá propiciar a isenção dos veículos conforme art. 6º da Lei Complementar 185/2013.

 Para o pagamento da taxa será implantado sistema de rede conveniada, que oportunizará o mesmo em estabelecimentos comerciais,

bancos, internet, entre outros.

 O veículo poderá entrar e sair do Município durante o período de 24 horas contados do lançamento da taxa, findo o período será emi8da

nova taxa quando do ingresso ao Município.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bombinhas (SC), 29 de julho de 2014.

ANA PAULA DA SILVA

Prefeita Municipal
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