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LEI Nº. 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) DE 18 (DEZOITO) DE SETEMBRO DE 2017 
(DOIS MIL E DEZESSETE).  
                                        
                                                                                  Projeto de Lei nº 16/2017 do Executivo 
                                                                        Autoria do Prefeito Municipal Ayres Scorsatto  
 

 
“ALTERA REDAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA”. 

 
AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e ele promulga 
a seguinte Lei: 
 

 

Art. 1°- Fica alterada a redação dos artigos 5º, § único, artigo 32º, artigo 40º, artigo 

50º, artigo 57º, artigo 65º, artigo 81º, artigo 85º, artigo 93º, artigo 106º, artigo 122 º, 

artigo 131º, artigo 139º, artigo 151º, artigo 156º, § 2º do artigo 157º, artigo 166º, artigo 

176º, artigo 179º da Lei Complementar nº 39, de 23 de dezembro de 1979, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

 Art.5º -(...)  

§ único – Para cálculo das multas, teremos como indicador a UFM (Unidade Fiscal do 

Município) de Juquitiba, que será reajustado anualmente por decreto do Executivo. 

 

Art. 32º - Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art. 40º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.50º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.57º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.65º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 
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Art.81º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.85º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.93º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.106º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.122º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.131º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.139º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.151º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.156º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

§ 2º do artigo 157º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta 

multa correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.166º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

Art.176º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 

 

Art.179º- Nas infrações de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa 

correspondente ao valor de 2 a 100 UFM. 
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Art. 2º - Regulamento definirá a classificação de cada infração prevista no artigo 7º do 

Código de Postura do Município de Juquitiba, considerando a gravidade e ainda o 

comprometimento com à saúde, à segurança, ao meio ambiente, à paisagem urbana, 

ao patrimônio, ao trânsito e ao interesse público 

 

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Juquitiba, 18 de Setembro de 2017 

 
 
 
 
 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

ALEXANDRE DE SOUSA 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se. 
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