ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
GABINETE DO PREFEITO
LEI N ° 1555/2021

"Dispõe sobre a regularização em caráter
temporário de fossas e sumidouros e da outras
providências.

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei;
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, aprovou e
Eu sanciono a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica autorizado em caráter precário e temporário a regularização de Fossas e
Sumidouros construídos nas calçadas, logradouros públicos de obras construídas até a data
de publicação desta lei, que será realizado através de Projeto Técnico de Engenharia, sob a
responsabilidade técnica de Profissional com habilitação.
Art. 2° A regularização que se trata o artigo i é de caráter precário e temporário até
que o Município através de sua Concessionária de Serviço Público de Águas e Esgoto ofereça
os serviços nas imediações da propriedade, e na rede pública de esgotamento
sanitário será de caráter obrigatório, concom ante com o aterr ento da fossa ou sumidouro.
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setor responsável que deverá conter os requisitos mínimos imposto nesta Lei, nos termos
abaixo:
a)

Termo de Compromisso de imediata ligação, às expensas do proprietário, com

a permissão prévia da ligação na rede de Água/esgoto quando houver disponibilidade
oferecida pelo Município através da Concessionária de Serviço Público;
b)

Declaração de acessibilidade (proprietário e responsável técnico);

e)

Laudo técnico com devida anotação de responsabilidade técnica de profissional

dizendo que a fossa possui estrutura que oferte segurança aos transeuntes;
d)

Declaração do proprietário informando que a construção existe antes da

publicação desta lei;
e)

Em caso de notificação, o prop etário terá o prazo de 9 (noventa) dias para

regularização.

Art. 6°

Fica expressamente v dado a construção de Fossas e Su idouros nas

calçadas e logradouros públicos em ob s novas, exceto se a obra for de intere e público e
deverá seguir os mesmos critérios de a Lei, com autorização prévia e de carát provisório
com projeto aprovado pelo Setor d Engenharia do Município e autorização xpressa do
Chefe do Poder Executivo, devendo eguir o mesmo critério de compromisso d adesão a rede
pública quando houver a disponibi dade, sob pena da interdição e o aterram to da mesma.

Art. 7 O Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.
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MUNICÍPIO DE BURITIS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

EMENDA DE MO DI FICATIVAN 2 00J021

REFERENTE AO PROJETO DE LEI N2 039/2021
Art. 1 9 Fica alterada a redação atribuída ao art. 19 do projeto de Lei N2 039/2021,
que passará a contar com a seguinte redação:

Art. 1° Fica autorizado em caráter precário e temporário a regularização de Fossas e
Sumidouros construídos nas calçadas, logradouros públicos de obras construídas até a
data de publicação desta lei, que será realizado através de Projeto Técnico de Engenharia,
sob a responsabilidade técnica de Profissional com habilitação.

Art. 22 Fica alterada a redação atribuída ao art. 5Q do projeto de Lei N2 039/2021,
que passará a contar com a seguinte redação:

Art. 52 O procedimento de regularização precária e temporária deverá ser autuado
e deverão seguir ditames próprios que será elaborado através de Instrução Normativa
Própria do setor responsável que deverá conter os requisitos mínimos imposto nesta Lei,
nos termos abaixo:
a) Termo de Compromisso de imediata ligação, às expensas do proprietário, com a
permissão prévia da ligação na rede de Água/esgoto quando houver disponibilidade
oferecida pelo Município através da Concessionária de Serviço Público;
b) Declaração de acessibilidade (proprietário e responsável técnico);
c) Laudo técnico com devida anotação de responsabilidade técnica de profissional
dizendo que a fossa possui estrutura que oferte segurança aos transeuntes;
d) Declaração do proprietário informando que a construção existe antes da
publicação desta lei;
e) Em caso de notificação, o proprietário terá o prazo de 90 (noventa) dias para

APROVADO

regularização.
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Tendo em vista o interesse público no que se refere a regularização das fossas e
sumidouros.
Assim, conto com o apoio de Vossas Excelências para aprovação da presente
Emenda Modificativa N 001/2021, referente ao projeto de Lei N 039/2021.

Câmara Municipal de Buritis - RO,
aos vinte e quatro dias do mês maio
do ano de dois mil e vinte e um.
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