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LEI Nº749 DE 26 DE SETEl(BRO DE 198).-

URegulamenta a construção de passeios nas
vias públicas e dá outras providências."

EDJA~~ DE LTI,ffiVALA, Prefeito ~~icipa1 da
Estância de ~guas da Frata, Estado de são Paulo etc., usando das
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara 1~nicipal da EstâQ4t eia de ~guas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

•
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Artigo 12 - Fica obrigatória a construção
de passeios (calçadas) em todas as ruas do perímetro urbano, pro-
vidas pelos serviços de água, esgoto e pavimentação.

Artigo 22 - Os proprietários de imóveis, _
nas ruas com 08 mencionados melhoramentos públicos deverão inicia
a construção do passeio trinta dias após a publicação desta lei.

~ 12 - Não iniciada a construção de passe-
ios no prazo acima referino, serão os proprietários notificados _
para que, no prazo improrrogável de noventa dias, deem início as
obras de construção de passeios.

5 22 - Findo o prazo do parágrafo 12 a Pre
feitura Municipal poderá executas as obras, cobrando-as, integral
mente, após o término, com o acréscimo de dez por cento (10%) a
título de administração.

~ 32 - No caso da construção ser feita pe-

la Prefeitura, o não pa~ento como o acréscimo, no prazo de tri~
ta dias, após ° la~çamento do débito, auto~izará a cobrança judi-
cial, na forma da legislação em vieor.

Artigo 32 - Os passeios serão construidos
segundo o critério estético do proprietário, ficando, todaVia, de-
terminado que o passeio se for construido de ladrilho, obrigatori~
mente, será utilizado o ladrilho tipo "copacabana". I
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Artigo 42 - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em -
contrário, especialmente as leis: 261 de 26 de outubro de 1963;
lei 359 de 22 de setembro de 1971; lei 454-A de 11 de junho de -
1973 e lei 595 de 20 de abril de 1978.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas -
da Prata, aos vinte e seis dias do mês de setembro de mil novecen
tos e oitenta e tres •

. '

DE LIl.1A' VALA

Prefeito Municipal

jrJl~te.~~íG~
VALENTINA NADI1\JOMES

Secretária
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