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Lei Nº 1951/1993

REGULAMENTA A LIMPEZA DE TERRENOS

Art. 1° - Os proprietários de terrenos edificados ou não, que não os
mantiverem limpos, serão notificados pela Prefeitura Municipal e fazê-lo no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo Único - Compreendem-se nas disposições desta Lei imóveis
abandonados, não cultivados ou arruinados.

Art. 2° - A pedido expresso do interessado, protocolado no prazo fixado
no artigo anterior, a Prefeitura Municipal poderá conceder-lhe até 15 (quinze)
dias para a conclusão dos serviços.

Art. 3° - Se no prazo da notificação ou da prorrogação o proprietário não
providenciar a execução ou conclusão dos serviços, a Prefeitura fará,
diretamente ou por terceiros, cobrando do infrator o preço respectivo,
estabelecido na tabela da Prefeitura, acrescido de multa prevista em Lei.

§ 1° - Concluída a execução dos serviços, a Prefeitura instituirá o
procedimento com a fatura e a guia do recolhimento, aguardando que o devedor
efetue o pagamento, acrescido da multa legal, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2° - Decorrido o prazo, o débito será inscrito em Dívida Ativa, na forma
da Legislação em vigor.

Art. 4° - Caso haja oposição do proprietário dificultando ou impedindo a
ação do Poder Publico, será requisitada força policial para assegurar a execução
dos serviços.

Art. 5° - Recusando-se o proprietário a receber ou a assinar a notificação
de que trata esta Lei, o fiscal deverá certificar circunstanciadamente essa recusa.

Art. 6° - Encontrando-se o proprietário em local incerto, e não sabido, e
esgotados os meios para sua localização, a notificação será feita pela indicação
fiscal, por edital, publicada uma vez no Órgão Oficial de divulgação dos atos do
Município, e em jornal local de circulação diária.

Art. 7º - Compete à Prefeitura Municipal baixar os atos necessários á
execução desta Lei.

Art. 8° - Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 18 de maio de 1993.  


