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-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 001/19 :- 
 
 

Dispõe sobre: Altera os caputs dos artigos 182, 183,184 e 185; parágrafo único do artigo 183; 
incisos I, II e III do artigo 184; inclui os incisos I, II e III e parágrafo único ao artigo 182 e 

suprime os incisos I e II, do artigo 185, da Lei Complementar nº 011/07, de 27 de fevereiro de 
2007, que dispõe sobre: Institui o Código de Posturas do Município de Pirapozinho. 

 
ORLANDO PADOVAN, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a Câmara Municipal de 
Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

  Artigo 1º. Ficam alterados os caputs dos artigos 182, 183, 184 e 185; parágrafo único do 
artigo 183; incisos I, II e III do artigo 184; inclui os incisos I, II e III e parágrafo único ao artigo 
182 e suprime os incisos I e II, do artigo 185, da Lei Complementar nº 011/07, que passam a 
vigorarem com as seguintes redações: 

 
  Art. 182. O proprietário, titular do domínio útil, compromissário comprador ou possuidor 
a qualquer título de imóvel, edificado ou não, localizado em via ou logradouro público, dotado 
de qualquer tipo de pavimentação ou guias e sarjetas, fica obrigado a fazer calçada externa e 
cerca-los, bem como manter a sua conservação.  
 
  I - O cercamento deverá ser realizado com as seguintes opções de divisórias: 
 

a) Alvenaria de tijolo cerâmico;  
 

b) Gradil metálico; 
 

c) Bloco de concreto ou placas em concreto armado. 
 
 II – A altura mínima do cercamento será de 1,20 metros (um metro e vinte centímetros). 

 
 III - O cercamento de imóvel urbano deverá ser realizado dentro das medidas constantes 
da respectiva matrícula de registro, seguindo o alinhamento de edificações já existentes e 
deixando o mínimo de 2m (dois metros) de passeio público. 

 
 IV – Todo cercamento deverá ser precedido de mecanismo ou modelo que possibilite a 
entrada no imóvel, que dê condição de total acesso dos agentes dos órgãos de fiscalização, bem 
como, entrada de veículo para quando se necessitar a limpeza. 

 
  Parágrafo único. O prazo contido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por um 
período de (30 dias), mediante requerimento do interessado, no qual contenha argumentos que 
justifiquem plausivelmente a dilação do prazo, devendo este ser protocolado 10 dias úteis antes 
da data de expiração da notificação. 
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  Art. 183. O proprietário de imóveis desprovidos de calçamento de passeio público, de 
cercamento, ou que apresentam má conservação e imperfeições que impossibilitem a passagem 
de pedestres colocando em risco a segurança dos mesmos, serão notificados para que façam a 
regularização em um prazo de 60 (sessenta) dias.  

 
  Parágrafo único. O prazo contido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual 
período mediante requerimento do interessado, no qual contenha argumentos que justifiquem 
plausivelmente a dilação do prazo. 

 
  Art. 184. Findo o prazo estabelecido no artigo anterior e não atendida a notificação, 
incorrerá o proprietário do imóvel: 

 
I – multa no valor correspondente a 100 UFM;  

 
II – o Município poderá executar os serviços necessários, cujo custo será apurado e lhes 

será lançado no cadastro imobiliário com acréscimo de 30% (trinta por cento); 
 

III – Se em 60 (sessenta) dias, após lançado o valor dos serviços realizados no imóvel e 
devidamente notificados, o proprietário não recolher a quantia devida, o Município encaminhará 
cobrança judicial ou através de protesto cambial. 

 
Art. 185. As Incorporadoras proprietárias de imóveis originados de seus loteamentos 

terão um prazo de 03 (três) anos para atender o disposto no artigo 182, a contar da data da 
expedição do Termo de Verificação de Obra, emitido pela Divisão Municipal de Obras Públicas. 

 
Artigo 2º - O artigo 14 da Lei Complementar nº. 011/2007, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

Art. 14 – Toda e qualquer pessoa responsável por imóvel ou proprietário (a) de 
estabelecimento cuja atividade é prevista neste Código ou não, deverá permitir e entrada e dar 
inteira liberdade de fiscalização aos funcionários de todos os setores e fiscalizadores da Divisão 
Municipal de Saúde, especialmente quando estiver cumprindo determinação destinada a impedir 
a introdução ou propagação de doença contagiosa, devidamente identificados, permitindo o livre 
acesso a todos os cômodos da residência ou setores do estabelecimento. 

  
Artigo 3º - O artigo 14, passará a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 3º, : 

 
  § - 3º - Caso o responsável pelo imóvel ou estabelecimento não permita o ingresso da 
autoridade competente, sendo este agente do Departamento de Controle e Combate de Endemias, 
o mesmo notificará o responsável sobre a necessidade da visita, solicitando ao mesmo o 
agendamento contendo hora e dia para tal procedimento, o que não ocorrendo, será lavrada alto 
de infração e multa. 
 

http://www.camaradepirapozinho.sp.gov.br/
mailto:c%C3%A2mara@icenet.com.br


            CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO 
                                                CNPJ 46.425.948/0001-90 
 
                             Rua Joaquim Divino Pantarotto, 241, Tel. (18)3269-1555, Pirapozinho-SP.      

 

 
 

Site: www.camaradepirapozinho.sp.gov.br  e-mail: câmara@icenet.com.br 
 

 

3 

 Artigo 4º - A alínea “d” do parágrafo 1º, do artigo 79, modificada pela Lei 
Complementar nº. 008/18, passa a vigorar com redação que se segue:  
 
 d) A propaganda volante será permitida de segunda a sábado no período das 09h (nove 
horas) às 19h (dezenove horas) e aos domingos e feriados no período das 10h (dez horas) às 14h 
(quatorze horas).  

 
  Artigo 5º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

      
 

PM – Pirapozinho, 10 de maio de 2019. 
 
 
 
 

ORLANDO PADOVAN 
PREFEITO 
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