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LEI Nº 267/2012, DE 06 DE JULHO DE 2012. 
 
 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de ligação da canalização 

do esgoto à rede coletora pública e da adesão do município 

ao Programa Pró Conexão de subsídio financeiro à 

população de baixa renda para a realização de obras 

necessárias à efetivação de ligações domiciliares de esgoto 

que demandem execução de ramais intradomiciliares”. 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;  

 

FAZ SABER, que a Câmara do município de Iporanga aprovou e ele sanciona e 
promulga a presente Lei: 

 
Art. 1° Todos os proprietários de imóveis localizados no Município de Iporanga, 

ficam obrigados a realizar a ligação da canalização para escoamento do esgoto à rede coletora 
pública, desde que, em condições de atendimento. 

 
§ 1º - Nas localidades do Município onde já existe a rede coletora pública de esgoto, 

os proprietários de imóveis ficam obrigados a proceder à ligação referida no “caput” deste 
artigo, no prazo de 1 (um) ano a contar da data de vigência desta Lei, e, nas localidades onde 
esteja sendo implantada a rede coletora, o prazo para ligações contar-se-á a partir da conclusão 
e entrega das obras. 

 
§2º - A ligação a que se refere o caput deste artigo obedecerá às exigências e 

Normas Técnicas Oficiais - NTO, complementadas pelas regulamentações editadas pela SABESP, 
atual concessionária dos serviços públicos de coleta e destinação do esgoto. 
 

Art. 2º O proprietário que não cumprir o disposto neste artigo será notificado por 
escrito para promover a ligação de que trata o artigo 1º, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados do recebimento da notificação. 
 

Parágrafo Único - O não atendimento da notificação no prazo estabelecido, ensejará 
a imposição de multa de R$ 100 (cem reais), corrigidos anualmente pelo IPCA (índice de preços 
ao consumidor amplo), acumulado em 12 (doze) meses, aplicada em dobro no caso de 
reincidência. 

 
Art. 3º Caberá ao Departamento Municipal de Tributos e Fiscalização, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, fiscalizar o cumprimento das 
disposições desta Lei, e, aplicar a penalidade prevista no artigo anterior. 
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Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a assinar com o Governo do Estado de 
São Paulo, e suas Secretarias, Termos e/ou Convênios de Cooperação que visem o 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correção por dotações 
próprias, suplementadas se necessário. 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 06 de Julho de 2012. 
 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 
 

 
ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA 

Diretora do Deptº de Administração 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




