
LEI MUNICIPAL Nº 1000
Altera a redaçp8o dos art. 35, 51 e 52 do Código de
Posturas.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARASINHO.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a

Lei seguinte:
Art. 1º - O artigo 35 do Código de Posturas, passará a ter

a seguinte redaçpØo:
" As ruas e estradas poderpro ser arborizadas e

pavimentadas, de acordo com as determinações da Prefeitura.
§ +¦nico - A despesa proveniente do calçamento, ficará a

cargo do proprietário, na forma que a Lei dispuser".
Art. 2º - O artigo 51 do Código de Posturas, passará a ter

a seguinte redaçpuo:
" A construçp�o de novos passeios, somente será aprovada

pela Prefeitura, quando obedecidas as seguintes normas:
1) - Os passeios deverpDo ser construídos com o declive

transversal de 2%, com os seguintes materiais:
a) Na Avenida Flores da Cunha: com ladrilhos canelados;
b) Nas demais ruas: com lages de pedra, ladrilhos de tipo

aprovado pela Prefeitura ou lençol de cimento, construído de re-
tângulos de 3 metros, no máximo, separados uns dos outros por
intervalos de 5 mm, cheios de massa betuminosa.

2) A Prefeitura poderá conceder permissp}o para a construçp}o
de passeios de tipo melhor que os indicados neste código;

3) Em nenhum caso será permitida a construçpdo de passeios
de nível irregular, nem polido ou excessivamente liso;

4) Os passeios dos bairros residenciais, quando tiverem
acima de dois metros de largura, poderp�o ter sua extremidade
junto ao meio fio, faixas de grama np:o superiores a 1/3 do
passeio.

Art. 3º - O artigo 52 do Código de Posturas, passará a ter
a seguinte redaçp×o:

" Os serviços de construçp�o, conserto e conservaçp�o dos
passeios ou calçadas, ficam a cargo dos proprietários dos
prédios ou terrenos respectivos, sendo estes obrigados a
conservar os passeios em bom estado.

§ 1º - Os proprietários deverpÞo mandar construir as
calçadas com a largura e o nivelamento determinados pelas guias
de calçamento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o
assentamento dos cordões, sendo isentos desta obrigaçp{o os
proprietários de prédios e terrenos situados em ruas que ainda
npèo tenham recebido guias de calçamento.

§ 2º - A reposiçp�o de passeios danificados por escavaçp�o
para obras de esgoto, água, luz, etc., será feita a custa de
quem os houver motivado.

§ 3º - A Prefeitura intimará os proprietários de calçadas
em mau estado de conservaçpÝo, a consertá-las no prazo de 60
dias, decorridos os quais bem como o prazo disposto no § 1º,
deste artigo, sem que o proprietário tenha mandado executar a
obra ou reparo, a Prefeitura mandará efetuar o serviço, cobrando
dos proprietários o custo da obra e material gasto, acrescido de
10% para a administraçpêo".

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
çpÄo.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARASINHO, em 29 de
setembro de 1953.
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Prefeito Municipal
a)Jopžo Luiz
Secretário
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