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“Dispõe sobre infrações decorrentes do inadequado 

descarte de entulhos, da falta de conservação de 

imóveis, e dá outras providências”. 

  

  
  

     ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na Lei 

Orgânica do Município de São Sebastião, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei:  

 

     Artigo 1º- O proprietário, possuidor ou titular do domínio útil, 

de imóvel situado na zona urbana tem o dever de conservá-lo murado e com calçada, bem 

como mantê-lo permanentemente limpo e roçado.  

 

      § 1º - A construção de calçada só será exigida, para os fins da 

presente Lei, nos logradouros onde existir guias. 

 

     § 2º - O muro de fecho, de que trata o caput poderá ser 

substituído por cercas, alambrados, cercas vivas, desde que estas delimitem a área em 

questão.  

 

     § 3º - O descumprimento da obrigação constante do caput 

configurará ilícito administrativo, e acarretará ao infrator, as seguintes penalidades a serem 

aplicadas pela Fiscalização Municipal:   

 

     I- Falta ou construção em desacordo com que estabelece o 

Poder Público, conservação inadequada ou interrupção de muro de fecho: multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por metro linear.  

 

     II- Falta de calçada ou construção em desacordo com os 

padrões estabelecidos pelo Poder Público, ou no caso da ausência de conservação: multa de 

R$ 100,00 (cem reais) por m². (metro quadrado)  

 

     III– Ausência de capina regular ou presença de detritos 

orgânicos, vegetais ou animais nos terrenos: multa de R$ 10,00 (dez reais) por m². (metro 

quadrado)  

 

     IV-  Na hipótese do inciso anterior, a colocação desses detritos 

sobre calçadas ou áreas públicas sujeitará ao infrator a multa de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais). 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 

                                         L E I   

                                   Nº 2321/2015 
   

 

 2 

 
 
Artigo 2º- Em caso de depósito desses detritos em áreas 

públicas, desde que identificado o infrator, responderá este nos mesmos moldes acima 

discriminado.  

 
Artigo 3º- Se o Autuado comprovar, dentro do prazo de três dias 

úteis, que foram sanadas as irregularidades, tendo sido removidos os detritos, e, ou, 

realizados os serviços de capina, ficará isento da multa prevista no Artigo 1º. 

 

 Parágrafo Único. A comprovação a que se refere o disposto no caput poderá ser feita 

através de fotografias do local, comprovantes e recibos da realização dos serviços ou 

remoção de materiais, bem como a declaração de veracidade firmada pelo Autuado, sem 

prejuízo da realização de diligências no local pela Prefeitura. 

 

     Artigo 4º- No caso de Imóveis constatados em má conservação, 

assim declarados através de laudos pela perícia técnica da Defesa Civil e ou Secretaria de 

Obras: multa de R$ 30,00 por m². (metro quadrado). 

  

     Artigo 5º-  O Município procederá à fiscalização através de 

suas Secretarias municipais, em especial: a SEO (Secretaria de Obras), SEMAM (Secretaria 

do Meio Ambiente), SESAU (Secretaria da Saúde) e SEFAZ (Secretaria da Fazenda), 

prevalecendo a que primeiro autuar. 

                                         

      Artigo 6º- Constatada a ocorrência de infração tipificada no 

artigo 1º, exclusivamente no que tange a construção de muros e, ou, calçadas o proprietário, 

possuidor ou titular do imóvel será notificado a sanar no prazo de 15(quinze) dias, 

prorrogáveis pelo mesmo período, que ocorrerá com apresentação de requerimento.  

 

     § 1º- A notificação será feita pessoalmente ao proprietário, 

possuidor ou titular do domínio útil do imóvel, de conformidade com os dados cadastrais 

constantes do respectivo imóvel, ou outro meio que permita a sua identificação. Caso 

negativo, a notificação poderá a ser procedida por via postal com Aviso de Recebimento (AR) 

e, ainda, por edital.  

 

      § 2º- A notificação deverá conter detalhadamente as infrações e 

as medidas a serem adotadas pelo infrator no sentido de sanar a irregularidade.  

 

      Artigo 7º - O pagamento das multas não exime o autuado de 

proceder às providências exigidas na notificação, sujeitando-se em caso de descumprimento, 

depois de decorrido o prazo de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, a nova atuação.  

 

     Artigo 8º - Considerando os riscos impostos a Sociedade em 

decorrência do irregular descarte ou acomodação de detritos, conforme constante desta Lei, 
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fica autorizado ao Município proceder à remoção destes materiais, impondo-se ao infrator as 

despesas decorrentes da remoção, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada viagem, 

correspondente a cinco metros cúbicos. 

 

      Artigo 9º- Fica autorizada à entrada da Fiscalização Municipal 

em imóveis fechados ou abandonados, com a presença de testemunhas, em campanhas que 

visam eliminar focos de agentes transmissores de doenças.  
 

     Artigo 10- O valor das multas previstas nesta presente Lei será 

atualizado por Decreto pelo Poder Executivo através do índice utilizado para correção do 

IPTU.  

              Artigo 11- Havendo necessidade de qualquer implementação, 

regulamentação específica, decorrentes da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a proceder o necessário através de Decreto. 

 

     Artigo 12 - Para os fins de ajuizamento de execuções fiscais 

relativamente aos créditos oriundos da presente Lei, não se aplicam os limites estabelecidos 

nas Leis Complementares 062/2005 e 096/2009. 

 

     Artigo 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada em sua integra a Lei Municipal nº 1644/2003.  

  

 

São Sebastião, 07 de abril 2015. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

  
 

 

 

 
Registrada em livro próprio e publicado por afixação data supra. 
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