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Prefeitura da Estância Hidromineralde Águas da Prata

"RAINHA DAS AGUAS"
ESTADO DE sAo PAULO

-

"Dispõe sobre a regulamentação para oen.
truç-o, ooneervaç-o de muro, passeio e
, t .•da ou ras providenoia ".

EDJALMA DE LIMA VALA, irefeito Munioipal
,
da Estância Hidrom1neJtal de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no

uso de suas atribu19õee leiais que lhe são oonferidas por le1,
Faço saber ~ue a O~ara Municipal d Ee-

tânoia H1dróm1neral de 19uas da Prata, deoretou e eu aneieno e pro-
mulgo a seguinte

L E I:- --
Artigo 12 - Os terrenoe, looalizados den-

tro do perímetro urbano, ed1ficadoe ou não, comfrente para Vias
logradouros públicos, dotados de calqemento em paralelepípedo, pa-
vimentação asfált1c ou. blookets, serio obrigatoriament fechados-

li
nos seus r speotivo alinhamento, commuro de' ~'VI nar1a, em t1301t.,
blooos, revestidos, ou placas com altura de l,~O, suardec1do de por-

•

§ 12 - será dmitido c roa viva, desd -
que haja um muro com 1,00m. de ltura.

§ 22 - A oerca, referida no parágrafO 12
deveráaer de espéoie de árvore ou rbusto que não tenha espinho e
não pOderá avançar além do alinhamento do muro sobre a oalçada.

§ )2 - Se o proprietário ou inquilino de
, •. .. ,prédio ou terreno nao atender as exigen01as do paragrafo 2º, em relA

ção a árvore, oomplemento do muro, a Prefeitura exeoutará o serviço
de poda, ooma cobranç d mão de obr e mais ~ de taxa de adm1nis-
tração.

Artigo 2Q - A oonstrução de muro fioa co,!!
dioionado ao alinhamento, definido pela ~refe1 tura, a requerimento do
interessado t tendo oomobase sempre o eixo da ru •

Artigo 3Q - será dispensado da construção
de muro o proprietário que comprovar o 1nÍeio de obra, em terreno, no
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prazo de 90 (noventa) dias a oontar da aprovaçãQ do pro~eto pela Pl'!.
feitur •

Arliso 4R - O proprietário será respon-
.ável por todas as consequlncias que adVir da constl"l.u;'"o irregu.lar -
do reSpeotivo muro.

Artigo ~~ - Fioam obrigados a ocnstru9ão
d passeios todos os im6veis aujas car cter!sticas estão definidas
no artigo lC desta Lei, ressalvados 08 oasos previstos no artigo 32.

§ 11 - Os passeios serão executado em
concreto simples sarrafeados seu reve timento, quando houver, de"!.
rã obedeoer p drão estabelecido pela Prefeitura.

§ 22 - Havendo a opção por reveBtímento,
em ladrilho est devera ser do tipo oopacabana.

• Artigo 61 - 510 reeponsetveis pelas obras
e serviços referidos nest Lei os seguintes.

I - O propietário, o titular de dom!nio útil ou o -
possuidor do imóvel,

11 - Opod l' público ou s U8 êonc ssionários em qual-
quer dss eSfe'as, quando promoverem obras no município. que d lu
resultem na destruição de muros ou paaaeioso

§ 12 - Nos Caso
ou passeios dever' 8 r reouperado no prazo de
ta do laudo conolusivo da obr •

do tnoiso 11, o muro
20 dias a contar da d-

Artigo 7g - A não oonstrução de muro e
oalçada, nos termos d presente Lei tmportará em aplicação de multa
no valor de 40 UFESP.

Artigo 8g - Venoido o prazo d 60 (se -
) •. L 'senta dias da vigência desta 81. sem que 08 pror1etarios tom.empr.!

vidênoia. em relação construção de muro e calçado, a Prefeitura a-,
plicara respeotiva multao

l'arágrafo t1nioo - Persistindo a si tua-
ção 30 (trinta) dias apeSsa aplioação da multa, a Pre:f'ei tura inclui-
r' o imóvel no seu cronogram , para construção e oobrará do proprie-
táriO as despesas oomaorésoimode 20% título de administração.

Artigo 9Q- Esta Lei entra em vigor na
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data de sua pUblioaç-o revogadas as disposições m oontrário, em
especial 8S Leis nge 789/84, 988/89 e 10126/920

Prefeitura MUnicipal da Estânoia Hid~o-
mineral d Águas da Prata, Os vinte e oinco dias do mie de abril _
de mil novecentos e noventa e quateoo

.~

SONIA BE~(OOUTO REIS
Resp/ xp/ Secretaria
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