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"RAINHA DAS ÁGUAS"

E$lcdo de Slio Paulo

LEI N0789 DE 29 DE NOVEMBRODE 1984.-

"Dispõe sobre construção e conservação de
muro de fecho e passeios e dá outras pro-
vidências.ll

•
EDJA11JA DELIlJAVALA. Prefeito l.:u,ücipal

da Estância de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, usando das
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara l..'Unicipal da Eatân

eia de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a segui~
te

Artigo 12 - Os terrenos edificados ou não,
com frente para vias ou logradouros públicos dotados de calçamen
to a paralelepípedos, pavimentação asfáltica ou blocret, serão o
brigatoriamente, fechados nos respectivos alinhamentos, com muro
de alvenaria, bloco, placa, revestidos, medindo 1,80 metros de
altura e guarnecido de portão.

• ~ 1" - Omuro de que trata o art.l~ poderá
ser de cerca viva, desde que tenha um metro de altura, de quais-
quer dos materiais acima citados.

~ 22 - A cerca de que trata o parágrafo 12,
deverá ser de espéCies de árvores ou arbustos que não tenham es-
pinhos e não pOderá avançar além do alinhamento do muro, sobre a
calçada.

5 32 - Se o proprietária ou inquilino do
prédio ou terreno não cumprir as normas do parágrafo anterior, a
Prefeitura mandará podar, cobrando a taxa de acordo com a mão de
obra empregada, mais 20%a título de administração.

Artigo 22 - A construção de ~uro depende _
de alinhamento a ser requerido pelo interessado junto à Prefeitu
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Prefeitura Municipal, salvo no caso de imóveis que acompanhem o
alinhamento existente e vias e logradouros dotados dos melhora-
mentos referidos no artigo a.l'lterior.

ArtiGO 32 - Mediante requerimento do interessa-
do a parecer favorável do Serviço de 3ngenharia Uunicipal poderá
ser dispensada a construção de muro de fecho, quando:

I - exista projeto aprovado para construção no terreno
e o início das obras se dê até 90 dias a contar da data da res-
pectiva aprovação •

Artigo 42 - A construção deverá obedecer nor-
mas técnicas específicas para esse tipo de obra, nendo consider~
do inexistente o muro cuja construção, reconstrução ou conserva-
ção apresentar-se em desacordo com elas, cabendo ao responsável
pelo imóvel o ônus integral pelas consequências advindas dessas
irregularidades.

Artigo 5Q - Os responsáveis por imóveis, edif!
cados ou não, situados em vias ou logradouros públicos dotados -
de calçamento e paralelepípedos, paVimenta9ão asfáltica ou
blocret são obrigados a construir os respectivos passeios e amn-

4It tê-los em perfeito estado de conservação.
~ 12 - Mediante requerimento do interessado e

parecer favorável do Serviço de Engenharia Municipal poderá ser
dispensada a construção do passeio nos terrenos que apresentarem
as características apontadas no inciso I do art.3º.

~ 2~ - Os passeios serão executados em concre-
to simples sarrafeado e seu revestimento, quando executado, deve
rá obedecer ao padrão estabelecido pela Prefeitura Kunicipal, -
respeitadas as já existentes desde que aprovadas pelo departamen
to competente da Municipalidade.

~ 3º - Havendo revestimento em ladrilho este -
deverá ser tipo copacabana.



"RAINHA DAS AGUAS"

Estado de sao Paulo~-
fle.03

•

Artieo 62 - são responsáveis pelas obras e ser
viços tratados nesta Lei:

I - o proprietário) o titular de dom1nio útil,
ou o possuidor do imóvel;

11 - a concessionária de serviço público se da
necessidade de obras e serviços resultar danos em obras já exi~
tentes;

IIr - O Município. em próprio de seu domínio ou
sob sua guarda, bem assim no caso de redução do passeio, alter~
ção de nivelamento ou danos ocasionados pela execução de obras e
melhoramentos.

parágrafo úoico:- Os próprios dos Governos Fe
deral e Estadual, bem como suas entidades paraestatais ficam
submetidas as eXigências desta Lei, celebrados, se necessário,
convênio para seu cumprimentoa juizo do Sr .Prefei to Municipal.

Artigo 7º - As concessionárias de serviço pú-
blico bem como O Município que provocar danos em muros nos casos
previstos nos incisos II e 111 do artigo anterior, deverão repa-
rá-los no prazo de 20 dias contados da data do tér~~o da obra,

tt se não os fizerem, a Prefeitura os fará. cobr~~do, além da mão
de obra e do material, 20% a t1tulo de administração.

Artigo 8Q - Os responsáveis por imóveis em si
tuação irreguãar quanto a ~uros e ou passeios que tenham sido -
notificados nos termos do artigo 92 e que não a tenham atendido
fic~ sujeitos por irregularidade constatada, à multa a ser apli
cada em função da Unidade Fiscal vigente à data da competente a~
tuação. com base na testada do imóvel, obedecida a seguinte tabe
la:

TABELA

I
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TESTADA DO n:6VEL (metros) lu'ULTA- U.F.

até 5,00 metros •.•.........••..••.•.•...•.•.•.•.•.••.•.....•.•.•.•. 0,5
acima de 5,00 metros até 10,00 metros ••••• 1,0
acima de 10,00 metros até 20,00 Il1etros •••• 1,5
acima de 20,00 metros até 30,00 metros •....•. 2,0
acima de 30,00 metros até 40,00 metros ........ 2,5
acima de 40,00 metros até 50,00 metros •••• 3,0
acit'!.a de 50,00 metros até 100,00 metros ••• 4,0
acima de 100,00 metros •••••••••••••.•••••• 5,0

Parágrafo único:- As multas previstas no presen
te artigo serão renováveis a cada 60 (sessenta) dias contados da
sua aplicação até que sejaja sanada a irregularidade.

Artigo 92 - Para os fins do artieo anterior os
responsáveis serão notificados, pessoalmente, ou através de Seu
representante legal para sanarem as irregularidades no prazo de
180 (CENTO E CITD,TA) dias •

Parágrafo único:- Far-se-á notificação por Edi-
tal apenas quando desconhecido o paradeiro do responsável, cir-
cunst~~cia essa devidamente atestada pelo encarregado de proce-
der a notificação pessoal.

Artigo 10 - As notificações serão feitas e ex-
pedidas por etapas e por Setor, iniciando-se pelo centro e termi
nando pelo mais distante deste, de acordo co~ a inscrição cadas-
traI.

Artigo 11 - Se as obras e serviços a que se re-
~ere esta Lei não forem realizadas nos prazos fixadoo, a Prefei-
tura Municipal, desde que julgue necessário poderá executá-los
cobrando dos responsáveis omissos, o custo apropriado das obras
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em es

data

,

em Vigor na
contrário e

tos e oitenta e quatro.

obras e serviços devidamente acrescidos de percentual de 50% a
tí~~lode administração, sem prejuízo, ainda, da cobrança da mul
ta devida, de juros, correção monetária e demais despesas advin-
das da exigibilidade do débito.

Artigo 12 - As especificações técnicas a serem
atendidas constarão do re~Jlamentoda presente Lei que será exp~
dido no prazo de 30 dias de sua publicação.

Artigo 13 - Esta Lei entrará
de sua publicação, revogadas as disposições em
pecial a Lei 749 de 26/09/1983.

Prefeitura ~unicipal da Estância de Xguas da _
Prata, 80S vinte e nove dias do mês de ovembro de mil novecen-

•

•
Prefei"o Municipal

J~ril'NAD~~
Secretária
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