
LEI MUNCIIPAL Nº 0868
Regulamentaçpžo da construçpžo e conservaçpžo dos

passeios ou calçadas.
ALBINO HILLEBRAND, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto pelo art. 4º, inciso

I, Capítulo I, da Lei orgânica, que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º - Os serviços de construçp=o, conserto e conservaçp=o
dos passeios ou calçadas, ficam a cargo dos proprietários dos
prédios e terrenos respectivos.

Art. 2º - Os proprietários deverp�o mandar construir as cal-
çadas com a largura e o nivelamento determinados pelas guias de
calçamento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após o
assentamento dos cordões.

Parágrafo único - Ficam isentos desta obrigaçpuo os proprie-
tários de prédios e terrenos situados em ruas que ainda np�o te-
nham recebido guias de calçamento.

Art. 3º - A Prefeitura poderá estabelecer para cada rua ou
trecho de rua, um tipo único de passeio.

Art. 4º - Os passeios deverpzo ser construídos com o declive
transversal de 4% e com os seguintes materiais:

1 - Na Avenida Flores da Cunha:
a) com ladrilhos canelados.
b) lages de pedra

11 - Nas demais ruas:
a) ladrilhos de tipo aprovado pela Prefeitura
b) lages de pedra.

Art. 5º - A reposiçp™o de passeios danificados por
escavaçpÍo, para obras de esgoto, água, luz, etc., será feita a
custa de quem os houver motivado.

Art. 6º - As rampas dos passeios, bem como, o chanframento
dos cordões dependem de licença da Prefeitura.

Art. 7º - Os proprietários sp£o obrigados a conservar os
passeios em bom estado.

Art. 8º - A Prefeitura intimará os proprietários de
calçadas em mau estado de conservaçp@o, a consertá-las no prazo
máximo de sessenta (60) dias.

Art. 9º - Decorridos os prazos estipulados pela Prefeitura,
nos artigos 2º e 8º desta Lei, sem que o proprietário tenha man-
dado executar a obra ou reparo, a Municipalidade mandará efetuar
o serviço cobrando dos proprietários o custo da obra e material
gasto, acrescido de 10% para a administraçp{o.

Art. 10 - Os novos passeios deverp³o ser construídos de
acordo com a presente Lei.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çpQo, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 8 de outubro de
1949.

a)ALBINO HILLEBRAND
Prefeito Municipal

a)Leda Missel
Escriturária
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