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LEI Nº 2.259 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Proíbe o exercício irregular de atividade imobiliária nas vias públicas do Município de Garopaba.

Eu, MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ, Presidente interino da Câmara Municipal de Vereadores de Garopaba, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É expressamente proibido o exercício de qualquer atividade imobiliária nas vias públicas do município de Garopaba por pessoas não credenciadas no CRECI/SC e não cadastrados na Prefeitura Municipal, popularmente denominadas “chaveteiros”. 

Art. 2º Para fins do disposto no caput do art. 1º desta Lei entende-se como chaveteiros aquelas pessoas que oferecem imóveis de terceiros para locação de temporada nas vias públicas do Município, utilizando se de chaves, cartazes, veículos plotados e outros meios de divulgação, e que exercem irregularmente a atividade que é exclusiva de corretor de imóveis nos moldes da Lei Federal 6.530, de 12 de maio de 1978.

Art. 3º O descumprimento das disposições constantes desta Lei será punido, progressivamente, com o pagamento de multa e nas seguintes sanções:

I - multa no valor de 1.000 UFRM;

II - multa progressiva e em dobro no caso de reincidência;

III - apreensão dos materiais de divulgação utilizados;

Parágrafo Único. As penalidades constantes nos incisos acima aplicam-se às pessoas que estão oferecendo diretamente os imóveis nas vias públicas para locação e em dobro para o proprietário do imóvel.

Art. 4º A fiscalização dos dispositivos constantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes do Poder Público Municipal.

Art. 5º Excetua-se desta proibição os proprietários de imóveis que estejam alugando seu próprio imóvel.”

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba, 30 de setembro de 2020.

________________________________
Micheline Aranha de Araujo Luiz 
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Lei, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2020.

Publicada a presente Lei no DOM/SC em ____/____/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

______________________________
Ivaldo da Silva Lobo Filho  
Secretário  
Câmara Municipal de Garopaba

