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Senhor Presidente USUARIO
martha

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 210/2022 de autoria do Nobre Vereador Luiz Fabiano 

Cordeiro Galvao e subscrito pelos demais pares, encaminhamos copia da Lei n° 

1.455, de 11 de novembro de 2011 de autoria dessa Casa de Leis, dispondo 

sobre a obrigatoriedade da recomposigao das vias e logradouros publicos 

municipais, apos a realizagao de obras ou servigos pelas Autarquias, Empresas 

Publicas ou Privadas e quaisquer orgaos da Administragao publica direta ou indireta, 

mesmo que por meio de terceiros, cujo art. 7° estabelece as penalidades a serem 

aplicadas.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

/
A MACHADODANILO

Prefeito Municip.

I/
Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP/

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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R E G IJ C R ; M £ N TQ N° 210 /2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do Plenario, 
que scja oflciado os responsaveis para que informe a possibilidade de criar um projeto 
de lei de multa para empresas e concessionarias que danificam a pavimentagao da 
cidade.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, afim de trazer economia aos cofres publicos. 
pois a prefeitura tem que ficar refazendo o trabalho de pavimentacao enquanto essas 
empresas so danificam.
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ESTADO DE SAO PAULO

LEI N° 1.455 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011.

“DISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
RECOMPOSIQAO DAS VIAS E LOGRADOUROS 
PUBLICOS MUNICIPAIS, APOS REALIZAQAO DE 
OBRAS OU SERVigOS, NO PRAZO QUE MENCIONA 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

“Projeto de Lei de Autoria da Vereadora: Fatima 
Aparecida de Lima - "Fatima Lima”

DANIEL FERREIRA DA FONSECA, Prefeito do Municfpio de 
Cajamar, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuigoes legais FAZ SABER 
que a Camara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Autarquias, empresas publicas ou privadas e quaisquer 
orgaos da administragao publica direta ou indireta, agindo inclusive atraves de 
terceiros, quando executarem trabalhos e intervengoes em vias e logradouros 
publicos, deverao proceder o imediato restauro do pavimento danificado, 
assegurada, pelo menos, a qualidade anterior a realizagao das obras ou 
servigos e dentro do prazo maximo de quarenta e oito boras contados do seu 
termino.

§1° - A recomposigao devera ser de forma total e satisfatoria, com 
execugao de obras e servigos de tapa vala e buracos onde foram abertas 
escavagoes e cavidades para a realizagao de servigos de instalagao, 
conservagao, manutengao ou conserto da rede de fornecimento de agua, coleta 
de esgoto e captagao de agua pluvial, dentre outras, que forem realizadas nos 
locals referidos no caput deste artigo, devendo o piso reparado perfazer urn 
piano perfeito com o restante do pavimento do local da intervengao.

§2° - O prazo de quarenta e oito boras podera ser estendido para 
no maximo o seu triplo quando requerido ao Executivo Municipal e 
motivadamente comprovada a sua necessidade.

Art. 2° - E obrigatoria a colocagao de placa informativa com a data 
de imcio e o fim da obra ou do servigo, sendo facultada quandop prazo for 
inferior a dois dias. \

Art. 3° - Os servigos de recomposigao das vias e logradouros 
publicos deverao ter garantia de qualidade do servigo de, no minifjno\ dezojto 
meses quando realizados em locals calgados ou asfaltados e de 
seis meses, quando realizadas em locals sem calgamento ou asfalt,
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Lei n° 1.455/2011-fls.02

Art. 4° - Durante o periodo em que forem realizadas as obras ou 
servigos, os locals deverao estar sinalizados ou isolados, de forma que se 
permita a nltida visualizagao, garantindo a seguranga dos pedestres ou 
condutores de veiculos.

Art. 5° - Todos os custos da restauragao do pavimento realizado 
em conformidade com os dispositivos desta Lei correrao por conta exclusiva 
dos orgaos responsaveis pela sua execugao.

Art. 6° - Esta Lei aplica-se a Administragao Publica Direta e 
Indireta do Municipio e a qualquer outra entidade publica ou privada que 
realizar obras e servigos nas vias e logradouros publicos no Municipio de 
Cajamar.

Art. 7° - O nao cumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator 
ao pagamento de multa no valor equivalente a uma UFM por dia de atraso, ate 
o limite de dez dias. Persistindo a falta do cumprimento desta lei, a multa 
passara a ser de 2 (duas) UFM, se nao pago em trinta dias, sera inscrito em 
Divida Ativa para cobranga por via judicial.

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicagao desta Lei correrao 
por conta de verba orgamentaria propria, suplementada se necessario.

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data"ae sua publicagao .r
Art.10 - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Prefeitura do Municipio de/Caiamar, 1 foe /.embro de 2011.

EGADANIEL FERREIRA DA 
Prefeito Munici

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. 
Publicada no Pago Municipal nos termps do artigo 102 da Lei Organica do 
Municipio de Cajamar, mediante afixagao no local de/costume, aos onze dias 
do mes de novembro do ano de dois mil e onze. U / \vP

LEONILDA FERNANDES GIRON 
Departamentp Tecnico Legislative


