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LEI Nº 1179/2022 DE 18 DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2022. 

   

 

EMENTA: “Acrescenta os artigos 37-A e 37-B, na Lei 135/95 

de 05 de dezembro de 1995 (Código de Posturas).” 

 

 

AUTORIA: Fábio Henrique Chrispim da Silva e Márcio de Cássio Raymundo. 

 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Potim, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais,  

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Potim aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI: 

 
Art. 1º - A Lei 135/95, de 05 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

dispositivos: 

 

Art. 37-A. Os terrenos não edificados serão obrigatoriamente fechados nas testadas para o 

logradouro público reconhecido, obedecendo ao alinhamento previsto para o local com muro, gradil ou cerca viva, 

conforme o caso. 

 

§ 1° - O fechamento poderá ser feito em alvenaria, concreto, pedra ou gradil, havendo liberdade de 

combinar elementos vazados com fechados. 

 

§ 2° - A cerca será mantida em permanente estado de conservação, sem prejuízo para pedestres. 

 

§ 3° - Os muros que sustentarem desnível de terra deverão garantir o escoamento das águas 

superficiais e de infiltração e a impermeabilização das partes diretamente em contato com o solo ou situadas abaixo 

do nível do terreno, além de serem submetidos a todas as normas vigentes para o caso. 

 

§ 4° - O fechamento terá um metro e oitenta centímetros de altura mínima, contando do ponto mais 

baixo do nível de meio-fio existente em frente do terreno a ser fechado, exceto para fechamento em cerca viva, que 

terá oitenta centímetros de altura mínima. 
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Art. 37-B. Além das multas previstas na legislação em vigor, o proprietário que não atender às 

disposições desta Lei para o fechamento dos terrenos não edificados e para os passeios fronteiriços a eles, no 

prazo máximo de cento e oitenta dias, após notificação, sofrerá uma multa  pelo desleixo e falta de zelo para com a 

Cidade ou pelos danos à saúde da população. 

 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições  em contrário. 

    

         REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

 

            Prefeitura Municipal de Potim em 18 de agosto de 2022. 

 

 

                    ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
                                                                       Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município de Potim, art. 87, 
em 18 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
Raphaela Caroline Pedroso Abrantes                        Heloisa Helena Leite  

              Secretária de Administração                                         Coordenadora de Expediente 
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