
LEI Nº 2765, DE 26 DE ABRIL DE 2011.

DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÕES, QUE
ESPECIFICA, NO CÓDIGO
DE POSTURAS DO
MUNICÍPIO, APROVADO PELA LEI Nº
 597, DE 1º DE JANEIRO DE 1929 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Layrton Infante, Presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, Art. 253 § 3º R.I.,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte LEI:

 Ficam alterados os dispositivos adiante enumerados do Código de Posturas do
Município, aprovado pela Lei nº  597, de 01 de janeiro de 1929, que passam a vigorar com
a seguinte redação:

III - o artigo 16 e §§ 1º e 2º:

"Art. 16 Os proprietários de terrenos, edificados ou não, com frente para vias públicas
pavimentadas ou não, ou somente dotadas de guias e sarjetas, são obrigados a construir
calçada ou passeio público, dentro dos limites das respectivas medidas de frente dos bens
imóveis.

§ 1º As calçadas ou passeios públicos terão a largura padrão de 2,00 metros, salvo nos
casos previstos em lei ou regulamento, quando então o órgão técnico municipal
competente poderá autorizar medidas maiores ou menores.

§ 2º Sempre que ocorrer qualquer dano ou estrago na calçada ou passeio público, mesmo
em razão de deterioração provocada pelo desgaste próprio da ação do tempo, os
proprietários, de que trata este artigo, são obrigados a providenciar sua reforma ou
recuperação."

IV - o artigo 19:

"Art. 19 Para efeito de construção ou reforma de calçadas ou passeios públicos, a
Administração municipal deverá notificar os proprietários ou intimá-los mediante edital,
fixando-lhes prazo razoável e compatível para cumprir com as obrigações previstas no
artigo 16, desta lei".

III - o artigo 20, com o acréscimo do parágrafo único:

"Art. 20 A recusa injustificada do proprietário em construir ou reformar as calçadas ou
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passeios públicos, dentro do prazo de notificação, a que se refere o artigo anterior,
caracterizará infração de grau máximo e sujeitará o infrator à penalidade de multa, no valor
de 35 UFESP`s, na primeira autuação, que será aplicada em dobro, no caso de
reincidência, sucessivamente.

"Art. 20 A recusa injustificada do proprietário em construir ou reformar as calçadas ou
passeios públicos, dentro do prazo de notificação, a que se refere o artigo anterior,
caracterizará infração de grau máximo e se sujeitará o infrator à penalidade de multa, no
valor de R$ 750,00, na primeira autuação, que será aplicado em dobro, no caso de
reincidência, sucessivamente." (Redação dada pela Lei nº 2903/2012)

"Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o agente de fiscalização municipal deverá lavrar
o competente auto de infração com imposição de multa, assegurado ao infrator o direito de
defesa, cujo recurso poderá ser interposto dentro do mesmo prazo fixado para pagamento
da penalidade, que será recebido com efeito suspensivo."

IV - o artigo 28 e seus parágrafos:

"Art. 28- Na construção de obras particulares, dentro do perímetro urbano, deverão ser
observadas as seguintes proibições:

I - preparar os materiais de construção civil, como concreto e argamassa, nos leitos
pavimentados das vias públicas e calçadas ou passeios públicos;

II - depositar os materiais de construção civil nos leitos pavimentados das vias públicas e
calçadas ou passeios públicos.

§ 1º Poderá ser permitida a utilização da calçada ou passeio público, para os fins proibidos
na forma deste artigo, desde que utilizadas caixotes de madeira, tapumes ou tabuados
apropriados, cuja ocupação não exceda de 1/3 de sua largura.

§ 2º A inobservância das proibições previstas neste artigo será caracterizada como infração
de grau médio e sujeitará o infrator à penalidade de multa, no valor de 20 UFESP`s, na
primeira autuação, que será aplicada em dobro, no caso de reincidência, sucessivamente.

§ 2º A inobservância das proibições previstas neste artigo será caracterizada como infração
de grau médio e sujeitará o infrator à penalidade de multa, no valor de R$ 500,00, na
primeira autuação, que será aplicada em dobro, no caso de reincidência, sucessivamente.
(Redação dada pela Lei nº 2903/2012)

§ 3º Aplicar-se-á a penalidade, de que trata o parágrafo anterior, na mesma forma prevista
no parágrafo único, do artigo 20, desta lei, sem prejuízo das demais sanções legais, como
a apreensão e remoção do material de construção civil.

§ 4º No caso do parágrafo anterior, se os serviços de apreensão e remoção tiverem de ser
prestados pela Administração, assim como de limpeza do local, sem prejuízo da obrigação
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de reparação de danos eventualmente causados, cobrar-se-á do infrator o preço público
correspondente ao valor das despesas realizadas".

V - O artigo 85 e seus parágrafos:

"Art. 85 É proibido o depósito de lixo nas vias urbanas, calçadas ou passeios, com exceção
do lixo comum ou domiciliar, desde que depositado nos dias de semana previamente
autorizados, para coleta, remoção e destinação final pela própria Municipalidade, na forma
da lei ou regulamento.

§ 1º No caso de lixo especial ou extraordinário, cabe ao próprio particular interessado a
responsabilidade pelos serviços e demais encargos de sua remoção, que deverá ocorrer
por iniciativa própria, através de caçambas alugadas junto às empresas do ramo,
devidamente cadastradas na Prefeitura.

§ 2º Entende-se como lixo especial ou extraordinário aquele relacionado a:

a) sobras de materiais de construção civil, entulho e terra, de peso superior a 50 quilos;
b) animais mortos de grande porte;
c) resíduos industriais de volume superior a 100 litros, desde que autorizados pela
CETESB;
d) restos de corte ou poda de árvores no interior das propriedades particulares; e,
e) móveis, colchões, utensílios, sobras de mudança e outros similares, cujo volume exceda
a 100 litros.

§ 3º Ao iniciar as obras de construção ou reforma, o proprietário particular ou o profissional
responsável pela execução deverá projetar o volume de entulho que será produzido,
programar o serviço de recolhimento e o destino adequado, bem como contratar a empresa
de sua preferência para fornecimento de caçamba.

§ 4º Tanto ao proprietário particular quanto ao profissional contratado caberá a
responsabilidade de destinação adequada aos entulhos ou resíduos da construção civil, de
acordo com as determinações da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

§ 5º O descumprimento das proibições previstas neste artigo será caracterizado como
infração de grau mínimo e sujeitará o infrator à penalidade de multa, no valor de 10
UFESP`s na primeira autuação, que será aplicada em dobro, no caso de reincidência,
sucessivamente, observadas as disposições do parágrafo único, do artigo 20, desta lei".

§ 5º O descumprimento das obrigações previstas neste artigo será caracterizado como
infração de grau mínimo e sujeitará o infrator à penalidade de multa, no valor de R$ 250,00,
na primeira autuação, que será aplicada em dobro, no caso de reincidência,
sucessivamente, observadas as disposições do parágrafo único, do artigo 20, desta lei."
(Redação dada pela Lei nº 2903/2012)

Art. 85-A 
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Para aplicação do disposto no artigo 85, seus §§ e Incisos, observar-se-á:

"§ 1º A responsabilidade da remoção e transporte do lixo especial e extraordinário,
definidos mas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", é exclusivamente atribuída aos proprietários
dos imóveis:

I - inseridos na área territorial central que se forma com a interligação das ruas/avenidas
Dos Lírios, Marechal Deodoro da Fonseca, Herculano do Livramento, Travessa Francisco
Pelloso, São Benedito, 07 de Setembro, Ananias de Carvalho, Comendador Castro Ribeiro,
Comendador Bonfiglioli, Nhonhô do Livramento e Dos Lírios, independentemente de sua
localização física na via pública;

II - localizados no interior dos bairros Jardim Paraíso, Jardim Pizarro, Jardim Novo Paraíso,
Jardim Real Paraíso, Jardim Residencial Barbizan e Jardim Bela Vista.

§ 2º Em relação aos imóveis situados fora dos bairros e da delimitada, destacados nos
Incisos I e II, do § 1º, deste artigo, no que se refere ao lixo especial e extraordinário, serão
igualmente de responsabilidade de seus proprietários, exceto os definidos nas alíneas "b",
"d" e "e", os quais serão recolhidos pela administração pública municipal, mediante edição
de regulamento especifico de remoção de lixo expedido pelo órgão competente da
administração pública municipal".

VI - O artigo 87 e parágrafo único:

"Art. 87 Os proprietários, titulares de domínio útil, ou possuidores a qualquer titulo, de bem
imóvel não edificado, localizado no perímetro urbano, são obrigados a mantê-los limpos e
em bom estado de conservação.

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista neste artigo, sem prejuízo das demais
sanções contidas nesta lei, caracterizará infração em grau mínimo e sujeitará o infrator à
penalidade de multa, no valor de 10 UFESP`s na primeira autuação, que será aplicada em
dobro, no caso de reincidência sucessivamente.

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista neste artigo, sem prejuízo das demais
sanções contidas nesta lei, caracterizará infração em grau mínimo e sujeitará o infrator à
penalidade de multa, no valor de R$ 250,00, na primeira autuação, que será aplicada em
dobro, no caso de reincidência, sucessivamente. (Redação dada pela Lei nº 2903/2012)

§ 2º Aplicar-se-á a penalidade, a que se refere o parágrafo anterior, pelo agente de
fiscalização municipal, após o vencimento do prazo de trinta dias, que será fixado na prévia
notificação administrativa para a limpeza completa do bem imóvel, por iniciativa do
respectivo proprietário particular.

§ 3º Na aplicação da penalidade quantificada na forma do § 1º deste artigo, assegurar-se-á
ao proprietário infrator o direito à ampla defesa, mediante interposição de recurso,
observadas as mesmas condições estabelecidas no parágrafo único, do artigo 20, desta
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lei."

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Câmara Municipal, 26 de abril de 2011.

LAYRTON INFANTE
Presidente da Câmara

Art. 2º
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