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LEI MUNICIPAL N° 2.469/2012, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012.

Regulamenta a compra e venda d~!cobre e alumínio no
Município de Novo Hamburgo.
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RACHEL TO ÀSI DE MELO
Secretária Municipal de Administração

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanCIOno e promulgo a

seguinte Lei:
Art. 1° Fica proibida a comercialização de cobre quando em forma d~ fios ou cabos usados

por concessionárias de energia sem procedência comprovada.
Art. 2° Fica proibido o comércio de alumínio, exceto nos casos de descartáveis de uso

doméstico e/ou industrial e comercial com procedência comprovada.
Art. 3° A proibição que refere o artigo 10, incide exclusivamente 'sobre o material sem

origem, não alcançando aquele objeto de comercialização regular, na forma da legislação própria.
Art. 4° Considera-se praticante do comércio de cobre e alumínio toda e qualquer pessoa

física ou jurídica que adquira, venda, exponha à venda, mantenha em estoque, use como matéria-prima,
beneficie, recicle, transporte e compacte material metálico procedente de anterior uso comercial,
residencial, industrial ou concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos, ainda que a
título gratuito.

Art. 5° Os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e as pessoas
físicas que praticam o comércio de produtos definidos no artigo 10 desta lei que não comprovarem a
origem dos mesmos ficarão sujeitos à: "

I - aplicação de multa no valor de 1000 (um mil) URM - Uni~~de de Referência do
Município;

11- cassação do Alvará de Funcionamento no caso de reincidência. ii

Parágrafo único. O material apreendido ficará à disposição da munitipalidade.
Art. 6° Fica proibido o comércio de hidrômetros e de matrizes para moldes em material

nobre, sem procedência comprovada.
Art. 7°' Esta lei entra em vigor na data da sua blicação, revogadas as disposições em

contrário e poderá ser regúlamentada pelo Poder Executivo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DaVa HAMBURqü, aos 11 (onze) dias

do mês de outubro do ano de 2012.
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