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,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

LEI N° 2.179 DE 02 DE OUTUBRODE 2015

"Estabelece critérios para limpeza de terrenos particulares e dá outras
providências" .

SAMUELDA SILVA BINATI, Prefeito do Município de Águas da Prata
- (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,

FAZ SABER que a CÂMARAMUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 10 - O proprietário, o compromissário comprador, o possuidor a
qualquer título de terrenos abertos ou murados, dentro do perímetro urbano,
são obrigados a conservá-los em estado permanente de limpeza.

Art. 2° - Verificado o não cumprimento da obrigação estabelecida no
artigo anterior, o órgão de fiscalização municipal fará registro fotográfico do
local e, imediatamente, notificará o responsável por carta com AR ou
pessoalmente para que, no prazo de 15 dias, providencie a limpeza do terreno.

~ - O órgão de fiscalização municipal, no prazo máximo de 15
(quinze) dias contados a partir do recebimento da notificação pelo responsável,
deverá certificar se a limpeza do terreno foi feita ou não.

fi 20 A certidão referida no parágrafo anterior deve estar
acompanhada de fotografias com plaqueta indicando a data em que foram
tiradas.

Art. 3° - Esgotado o prazo estabelecido no artigo anterior, sem a
limpeza do terreno, a Administração Pública Municipal aplicará multa no valor
R$ 1, 00 (um real) o metro quadrado.

parágrafo Único - Sem prejuízo da multa estabelecida no caput deste
artigo, o Município poderá realizar a limpeza do terreno e efetuar a cobrança do / _
serviço no montante de R$ 1.00 (um real) por metro quadrado limpo. ()

Art. 4° - Havendo reincidência, os valores estabelecidos no artigo
anterior serão devidos em dobro.
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Parágrafo Único - Considera-se reincidente o responsável que
novamente descumprir a obrigação estabelecida no artigo 1° desta Lei dentro
do prazo de 01 ano.

Art. 5° - Feito o pagamento da multa e/ou da cobrança previstas no
artigo anterior e no artigo 30 desta na Lei dentro do prazo de seu vencimento,
será concedido um desconto de 20% sobre o montante devido.

Art. 6° - O não pagamento da multa e/ou cobrança até o seu
vencimento ensejará o acréscimo de correção monetária com base no índice do
INPC e juros moratórios de 1% ao mês até o efetivo pagamento e inclusão do
débito na Dívida Ativa Municipal para cobrança amigável ou judicial.

Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as Leis 1.715 de 12 de junho de 2.006 e 2.142 de 14 de abril de
2.015 e demais disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos dois dias
do mês de outubro de dois mil e q inze.

Samuel
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