
  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS – MG. 

Terra do Padre Victor 

LEI N° 3.981, 06 DE SETEMBRO DE 2016. 
 

Dispõe sobre a infraestrutura mínima exigida nos 
imóveis, públicos ou privados, destinados ao 
depósito de veículos automotores, sucatas ou 
peças, no Município de Três Pontas, e dá outras 
providências.  

 
 O Presidente da Câmara Municipal de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, em 
cumprimento ao disposto no artigo 66, § 5º, da Lei Orgânica Municipal e art. 50, inciso IV, alínea g 
do Regimento Interno, promulga a seguinte Lei: 

  Art. 1º Os imóveis, públicos ou privados, existentes no Município de Três Pontas, somente 
poderão ser utilizados para fins de depósito de veículos automotores, sucatas e peças, quando 
dotados de infraestrutura mínima, compreendida como cercamento com muros de alvenaria ou 
similar, pavimentação do piso e cobertura com telhas de fibrocimento, metal, cerâmica, dentre 
outras.  

  § 1º - Ficam excluídas da exigência estabelecida neste artigo, as garagens construídas 
junto a residências. 

  § 2º - Os depósitos de veículos automotores, sucatas e peças já existentes no município 
de Três Pontas, disporão do prazo de 180 (cento e oitenta dias) para promoverem as adequações 
necessárias aos termos da presente Lei. 

  § 3º - O Poder Público Municipal deverá fiscalizar a execução da presente Lei. 

  Art. 2º A manutenção de depósitos de veículos automotores, sucatas ou peças em locais 
que não atendam as exigências estabelecidas no artigo anterior, sujeitará o infrator ao pagamento 
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida anualmente pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.  

  § 1º - Constatado pelo Poder Público Municipal o descumprimento das exigências 
estabelecidas nesta Lei, será lavrado auto de infração respectivo e comunicado o proprietário ou 
possuidor do imóvel para, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar as irregularidades ou apresentar 
defesa frente à autuação, findo o qual, em não sendo sanadas as irregularidades ou rejeitada 
eventual defesa, será aplicada a multa. 

  § 2º - A multa prevista no caput deste artigo será aumentada até o décuplo, acaso 
verificada a permanência da irregularidade, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a partir da 
expedição da primeira notificação. 

  § 3º A defesa apresentada em face do auto de infração lavrado pelo Poder Público 
Municipal será recebida sem efeito suspensivo. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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