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LEI MUNICIPAL Nº 1949 DE 07 DE MARÇO DE 2017 
 

 

“DISPÕE SOBRE A ORBIGATORIEDADE DE LIMPEZA 
DE TERRENOS EXISTENTES NO ÂMBITO DO 
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE RESTINGA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

 AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de 

Restinga, Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Restinga APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

 

 Artigo 1º - Os proprietários, titulares do domínio útil, 

compromissários compradores ou possuidores a qualquer título de terrenos 

edificados ou não, localizados no âmbito do perímetro urbano do município de 

Restinga, ficam obrigados a mantê-los limpos, carpidos e isentos de quaisquer 

outros materiais e ou elementos nocivos à vizinhança e à coletividade. 

 

 Artigo 2º - A limpeza de terrenos ao qual se refere o “caput” 

deverá ser realizada periodicamente, sempre que o mato neles existente atingir 

altura igual ou superior a 50 cm (cinqüenta centímetros). 

 

 Parágrafo Único - Constatada a inobservância do disposto 

neste artigo, a Prefeitura Municipal, por intermédio do setor de fiscalização, 

notificará o munícipe para que, dentro do improrrogável prazo de 10 (dez) dias, 

proceda à completa limpeza do imóvel. 

 

 Artigo 3º - Decorrido o prazo mencionado no parágrafo 

único do artigo anterior sem qualquer providência por parte do notificado, 

independentemente de outras sanções cabíveis, a Prefeitura Municipal efetuará 

a limpeza e a remoção de todos os resíduos às suas expensas, utilizando-se 

para tanto de maquinários, caminhões e mão de obra própria. 

 

  Parágrafo Primeiro - Pelos serviços de limpeza e remoção 

executados de acordo com o “caput” do presente artigo será cobrado do 

proprietário, titular do domínio útil, compromissário comprador ou possuidor a 

qualquer título de terrenos edificados ou não, o custo correspondente a 04 
(quatro) UFESP – (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) a ser apurado de 

acordo com a tabela existente no site da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo. 
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  Parágrafo Segundo - As despesas com notificações serão 

cobradas do notificado. 

  

  Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes. 

 

 Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Prefeitura Municipal, 07 de Março de 2017. 

 

 

 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


