
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS "

ESTADO DE sAo PAULO

LEI NOI055 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990.-

"Dispõe de normas sobre o solo criado até ela
boração da lei determinada pelo artigo 149 -
da Lei Orgânica Municipal."

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

~ Faço saber que a Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:

Artigo 12 - Considera-se solo criado toda edi
ficação acima do coeficiente único, quer envolva ocupação de espa-

•

•ço aarea, quer a de sub-solo.
PARÁGRAFO UNICO:- Entende-se por coeficiente

único, o solo natural configurado pela superfície do lote.
Artigo 22 - O Imposto Predial Urbano terá um

acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o primeiro pavimento, 40%
(quarenta por cento) sobre o segundo pavimento, 60% (sessenta por
cento) sobre o terceiro pavimento, 80% (oitenta por cento) sobre o
quarto pavimento, 100% (cem por cento) sobre o quinto pavimento e
120% (cento e vinte por cento) sobre o sexto pavimento, percentual
este a ser considerado em relação ao coeficiente único do andar
térreo que será da alíquota cobrada para as residências térreas e

Artigo 30 - Observado o disposto no 5 lO do
artigo 148 da Lei Orgânica Municipal, o gabarito máximo de constru
ção é de 6 (seis) andares, com no mínimo uma vaga para veículo de
quatro rodas por apartamento, que ficará isenta do Imposto Predial
Urbano.

Artigo 4Q - O proprietário ou incorporador de
•vera prever um reduo da calçada de 4 (quatro) metros até dois anda
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andares do solo criado;-:f"(cinco) metros para três andares do solo
criado; 6 (deis) metros para quatro andares do solo criado; 7 (se
te) metros para cinco andares do solo criado; 8 (oito) metros para
seis andares do solo criado, desprezada a área destinada à constru
ção do passeio ou calçada.

Artigo 52 - t permitida a construção de porta-

-

ria à frente de prédio de mais de um andar, desde que se resguarde
os 4 (quatro) metros previstos para recuo, além da calçada.

Artigo 6Q - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

~ Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Águas da Prata, aos dezenove dias do mês e dezembro de mil no-
vecentos e noventa.
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