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ESTADo on sÃo PÁuLo

LEI N'3.E02, DE 12 DE MARÇO DE 2.019.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
recuperação dos danos causados em vias
públicas por ossociações de bairro e

loteamentos em vittude da realização de obras,
reparos e/ou serviços de qualquer nalureza e
dá outras prov idênc ias.
(hojelo de Lei n'178/2019 - autoria do Nobre
Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

Parágrafo único. Consideram-se vias públicas,
para efeitos desta lei, todos os logradouros públicos tais como ruas, avenidas, calçadas,
praças e estradas que se localizem dentro do Município de Mairiporã.

mencionados no caput do art. l' somente poderão ser iniciados após autorização da
Secretaria de Obras e Serviços da prefeitura municipal e desde que obedeçam
prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

§ 2' As associações de bairro e os loteamentos
terão o prazo de quinze dias úteis, a partir da conclusão das obras, dos reparos e/ou dos
serviços para efetuar os reparos pelos danos ocasionados.

§ 3" F.m casos especiais. em que o prazo ,
constante do § 2o do art. 2o tenha que ser prorrogado, a prefeitura municipal d"u"iá ser /-^
previamente informada, devendo ser apresentado o cronograma dos serviços dííC,
recuperação.

§ 4o Ao final dos trabalhos a prelêitura
municipal deverá ser comunicada e realizar vistoria, isentando de responsabilidade a
associação de bairro ou o loteamento com a emissão da certificação de entrega de obra
regular' 
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PREFEITURA MUNICIP^A.L DE MAIRIPORÃ

O PREFEITO MUNICIPAL DE
MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. l" As associações de bairro e os
lotcamentos ficam obrigados a reparar os danos por eles causados nas vias públicas do
Município de Mairiporã - SP., em virtude da realização de obras, reparos e/ou serviços de

qualquer natureza, recompondo-as ao estado original.

Art. 2" As obras, reparos e/ou serviços

§ l' Excetuam-se do disposto no coput do aÍt.
l" as obras, os reparos e/ou os serviços emergenciais, os quais deverão ser comunicados ao
selor competente da prefeitura municipal em até quarenta e oito horas do seu início.
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§ 5' As obras, os reparos e/ou os serviços que

não receberem a certificação de entrega de obra regular serão objeto de laudo de avaliação
e. quando for o caso, se procedera ao levantamento dos custos dos reparos para restauração

do logradouro público, sendo exigido da associação ou do loteamento a reparação dos
danos no prazo de até três dias úteis.

Art. 3" As obras, os reparos e/ou os serviços
deverào ser eletuados com o mesmo tipo de material e qualidade originariamente aplicado
no local.

Art. 4" O
su.jeitará o infrator à aplicação das seguintes penalidades:

descumprimento à presente lei

I - advertência na primeira ocorrência;
II multa de quinze Unidades Fiscais do

Município - UFM na reincidência;

Município - UFM na segunda reincidência;

Município UFM na terceira reincidência.

Art. 5' As despesas com a execução da
presente lei conerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se

necessário.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, l2 de março de 2019.

ANTON GUEYI.]KI AIACYDA
Municipal

Secretária Municipal dc Administração, Tecnologia e Modcrnização

FABIANA BRAND Ão CAMPOS

lll multa de trinta Unidades Fiscais do

IV - multa de sessenta Unidades Fiscais do

Diretora Administrativa


