
Wf PREFEITURA DO MUNÍCiPIO DE CORNÉLIO PROCÓPK)

íhl ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.331M1/0001-70

LEI N° 245/18

Data: 04/06/2018

SÚMULA: Dispõe sobre a aplicação de multas para os
praticantes de trotes contra o SAMU — Serviço de

Assistência Médica de Urgência.

A  GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito

Municipal, SANCIONO a seguinte:

FAZ SABER

SANÇÃO
SanciànV) nesta data a Lei n°245/18.
C. Pr^ppio, 04 de junho de 2018.

Prefeito

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1® - Fica instituída a aplicação de multa para os

proprietários de linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam originados trotes para o SAMU —

Serviço de Assistência Médica de Urgência.

Art.2®- Enquadra-se na definição de trote toda e qualquer

ligação telefônica destinada ao SAMU e que resulte frustrada pela inexistência de evento

anunciado.

Art.3® - Anotado o número do teíéfone de onde se originou

o trote, o SAMU encaminhará os respectivos relatórios às empresas telefô^iipas para que as mesmas

informem os nomes dos seus proprietários.
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Parágrafo único. As ligações originadas de telefones públicas serão anotadas em separado para

futuro levantamento de incidência geográfica e posterior identificação pelo órgão competente.

Art. 4® - Identificados os proprietários das linhas telefônicas,

na forma prevista no artigo anterior, serão enviados os respectivos relatórios ao órgão competente

municipal que, no seu mister constitucional adotará as medidas cabíveis, inclusive a lavratura de

Auto de infração.

Art. 5° - A multa prevista no artigo 1° desta lei será no valor

de um salário mínimo vigente por cada trote realizado, duplicando-se tal valor em caso de

reincidência.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará em vigor na data

de sua publicação.

Art. T. Esta lei entrará em vigpr na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

PROMULGAÇÃO
Promi o nesta data a Lei n°245/18.

C. Pi ópío^04 de junho de 2018.

Corné

Prefeito

eiunho de 2018

vCIãudi ^Ti^biúi Bernardo
Procurador Geral do Município

Ananias Antonio Martins Neto

Vereador - PSDC


