
=LEI MUNICIPAL Nº 2.692, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014= 
“Dá nova redação ao artigo 44 da Lei n.º 1.260 de 30 de outubro de 1985 e § 1º do artigo 52 da 
Lei Municipal nº. 1.260 de 30 de outubro de 1985, alterado pelas Leis Municipais nºs. 1.354 de 
22 de maio de 1988, 1.494 de 15 de abril de 1991, 1.668 de 22 de setembro de 1994  e Lei 
Municipal n.º 2.256 de 05 de abril de 2007 e dá outras providencias.  
 

LEANDRO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de 
General Salgado, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 

 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE 
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 
    Art. 1º. O artigo 44 da Lei Municipal n.º 1.260 de 30 de outubro de 1985, passa a 
ser o seguinte: 
   Artigo 44º: As ruas não poderão ter largura total inferior a 12,00 metros, nem 
leito carroçável inferior a 8 metros; 
   Parágrafo único: As marginais defronte as rodovias estaduais e municipais não 
poderão ter largura total inferior a 15 metros, nem leito carroçável inferior a 11 metros e 4 de 
calçada. 
   Art. 2º. O § 1º do artigo 52 da Lei Municipal nº.1260 de 30 de outubro de 1985, 
alterado pelas Leis Municipais nºs. 1.354 de 22 de maio de 1988, 1.494 de 15 de abril de 1991, 
1.668 de 22 de setembro de 1994 e Lei Municipal n.º 2.256 de 05 de abril de 2007, passa a ter a 
seguinte redação: 
                      Art. 52.(....). 
 
          § 1º -  A critério da Municipalidade e mediante aprovação prévia desta, a área 
mínima do lote na Zona urbana do Município de General Salgado, será de 200 metros 
quadrados, podendo, para fins de desmembramento para aqueles com frente para a via publica 
ter área mínima de 90 metros quadrados com testada mínima de 8 (oito) metros, e qualquer 
metragem para fins de anexação.  
            Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as 
disposições em contrário. 
  
Prefeitura Municipal de General Salgado, 11 de fevereiro de 2014. 
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    Prefeito Municipal 
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