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Prefeitura Municipal de Aparecida
Am6rico Alvas Pereira

Filho,

Prefeito

Itun1c1pal

de Aparecida.

Paço saber que a Câmara~nicipal decretae eu prom~

a seguin-

te Lei .

L E I

li"

11) E' obrigatória
a exi.stência
as habi'taçõeG, garnges, barraoões,

Aort.

res em tôdas

de esgotos domiciliafábricas
e semellaD-

tos, s1tuadosem t&das as ruas servidas pela rêde geral e a esta ligados de ac&rdo oom os d1sposi1;i.vos desta Lei,
Art. 20) As ~l~ntas de oonstruções, reformas e reconstru-

ções,

trarão,

obrigatoriamente,
o traçado da rê4e de esgotes domeic1escri1iivo a ela fará referência
detalhada.
Art. )1) Oada ,;réd10, garage, barraiao
e semelhantes,
torá a Sl1a l1P9ãO p1"Ôpr1a fi independente t embora existam. várias construções seguidan ou geminadas periencentas
a um. só dono.
§ 'ftnioo - Exoet11aDt-seda obriga:to.r1edade dês te art:igo as
ohamadas -Vilas" ou habitações
ooletivas,
prédios de mais de um pavimento, que pôderão ter uma. rida part1ou.lar
ligada à rêde pú,blica, me-

Uares e o aemcrial

diant9 ooncessão

Art.

da Prefeitura
e plantapreviamente

41) A da.

interna

de oada oonstrução

aprovada.
sará

rigorosa-

mente1nspeo1onada
pela Preteitu.ra que, somente autorizará a sua ligação à rêde pública, apÓs à verificação das suas perfeitas condições
técâ1cas, entre as quais :

3) emprig.Q exclusivo de manilhas 4e prim.eira qualidade,
ligadas
com pixa preparado ou massa torte de cimento;
.
b) diâmetro das mesmas m!n1mo de 3" para pias, tanques . banheiros e de 4" para privadas;
ctftOa1xa de gordUXê" nas ligações de cozinha, sifão isolantes
on-

a. necessários
deverão

e .caixa

de areia"

em t&clas as pragas;

d) vent11adorea de 2" em.tôc1as as baa1as de pr1vadas, os quais

ter a altura neoessáriaa ultrapassaro telhadomais próxiao;
e) ausanc1a absoluta de ligações de águas pluviais
e ralos em
áreas ou quinta1s Ugados à rGde do prédio I
~) caixa de t1joloa,revestJ.da
de o1mento, 8n'tes da l1gac;ão com a
1448 geftl nos pontos de 1nfiexão da ride interna, que não poderá ter
curva.s;
g) diâmetro de 4" para a ride geral do pr&d1.o e de 8" para a que
se refere o parágrafo único do art. )1 4esta Lei;
li) dispos1 t1vos ou ca1xa de 1nspeção, a r.imde eer ta011itada
11mpezaperiódicae desobst1'l1ções;
Art. 51) B'expreS8U1ente proibIda a ligação da rêde particular à rlie Beml sem a presença do 8scal encarregado de tais serviçol
_Art. 6~) O pl"Oprietário
que. notIf!eado
,ela Prefe1 tura Pfi-ra a execuçao da rAde dom1.c1l1ar e a sua ligaçt:1o à 1'!de geral. deixar de
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Prefeitura Municipal de Aparecida

ou habitação sem prejuízo de outras penalidades desta e das Leis em
vigor.
Art. 7Q) OS in~RatoreB dest~ ~ei ficam aujeitos à
multa de Q$200,OO a Q$500,OO para cada propriedade sujeita aos seus
dispositivos.
Art. 8i) Esta L31 entra~ em 'ligor
na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contr1rio.
Regist~e-se e publique-ae.

Aparecida, 4 de Junho de 1 951.

~~L,,~
lwérico

Alves

Pereira

PREFEITO MUNICIPAL

Filho
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