
LEI Nº 4.009 DE 21 DE MAIO DE 2021. 

 

“Estabelece prazo para regularização de imóveis urbanos no Município e 
dá outras, e dá outras providências”. 
 
 
Projeto de Lei nº 044/21 – Autoria Executivo 

Marcos Aurélio Soriano, Prefeito do Município de Pitangueiras do Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, em seu artigo 68, inciso VI; 

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 044/21, sob 
o Autógrafo nº 064/21, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
  
 
Art. 1º. Fica autorizada a regularização dos imóveis urbanos construídos no 
Município, sem observância das normas urbanísticas, previstas no plano diretor 
e código de obras vigentes, que atendam o disposto nos artigos seguintes. 

Parágrafo único. O pedido de regularização deve ser protocolado no Balcão 
de Atendimento no prazo de 1 ano contado a partir da data da publicação desta 
Lei Complementar. 

Art. 2º. Somente poderá ser autorizada a regularização do imóvel, com 
referência aos índices urbanísticos e exigências previstas no código de obras e 
plano diretor, desde que comprovada a conclusão da construção em situação 
irregular através da foto aérea feita pelo Município no ano de 2015, ocasião do 
cadastro fotográfico realizado para efeito de atualização cadastral dos imóveis.  

Art. 3º. Não será permitida a regularização dos imóveis com área total de 
construção acima de 2000m² (dois mil metros quadrados) ou com invasão de 
áreas públicas. 

Art. 4º. Fica estipulada uma multa no valor de R$ 10,00 (dez reais) por metro 
quadrado de edificação construído sem obediência aos termos da legislação 
municipal, que poderá ser parcelada em até 5 vezes. 

Art. 5º. Toda construção em andamento a partir da vigência desta Lei flagrada 
sem alvará de construção ou protocolo ou contrariando as normas legais 
vigentes no Município sujeitará o proprietário ou responsável pela construção a 
demolir todas as áreas irregulares e ao pagamento de multa no valor de R$ 



50,00 (cinqüenta reais) por metro quadrado das áreas irregulares, sem prejuízo 
das demais sanções previstas em lei, inclusive as previstas pelo CREA. 

Art. 6º. Decreto do Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo 
de até 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pitangueiras, 21 de maio de 2021. 

 

Marcos Aurélio Soriano 
Prefeito 

 

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


