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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o13.635.008/0001-76

LEI MUNICIPAL N.o 428 DE 21 DE JULHO DE 2009

"Dispõe sobre regulamentação de
execução de obras em solo, no âmbito
do município de Santa Cruz Cabrália e
dá outras providências. JJ

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. - Fica regulamentada a execução de serviços das
empresas concessionárias dos serviços de água, saneamento, esgoto,
energia elétrica, telefonia fixa e móvel, conforme determinações abaixo:

I) Para exec s de obras em
no âmbito do município de santa itaâê permissãoP9f
escrito para a Secretaria Municipal ge Obras, com anteced~pcia mínima de 24
(vinte e quatro) horas e da Secret~fia rv1B"icipaJd~ Jtlnpiente, conforme
legislação ambiental em vigor.

II) A Secretaria Municipal de Obras destinará fiscal para
acompanhamento da ·obra, sendo de sua responsabilidade as anotações
referentes ao estado de conservação da área em que será executada a obra.

Art. 2° - Excetua-se das determinações relacionadas no
Artigo 1° a execução de obras consideradas de urgência, isto é, quando
houver probabilidade de suspensão dos serviços que trata o "caput" do
mesmo Artigo.

Art. 3° - É obrigatória a manutenção do estado de
conservação ou melhorias da área onde foi executado o serviço por quaisquer
das empresas concessionárias dos serviços que trata o "caput" do Artigo 1o
desta Lei.
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Parágrafo Unico O não cumprimento desta
determinação implicará em multa de 400 UFM (Unidade Fiscal Municipal) na
primeira ocorrência, 600 UFM (Unidade Fiscal Municipal) em segunda
ocorrência e 950 UFM (Unidade Fiscal Municipal) na terceira ocorrência e nas
demais a partir desta.

Art. 4° - O Executivo Municipal terá ° prazo de 30 (trinta)
dias após a publicação desta Lei, para notificar as empresas concessionárias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA - EM 21 DE JULHO DE 2009.
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