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ESt4do de S~oPtulo

LEI N2750 DE 25 DE OUTUBRODE 1983.-

"Estabelece normas para a execução de ser-
viços de pavimentação, cria a respectiva
taxa e dá outras proVidências. 11

EDJ~~ DE LIlf~ VALA, Prefeito Municipal _
da Estância de 19uas da Prata. Estado de são Paulo etc., no uso de
suaa atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

tt Faço saber que a Câmara Municipal da Estân
eia de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:
Artigo 12 - Os serviços de pavimentação em

todo o Município serão realizados pela Prefeitura Municipal ou por
firmas especializadas, mediante aprovação por concorrência. públi-
ca.

Parágrafo único:- Fica terminantemente pro
bida a execução de qualquer serviço de pavimentação por particular
quer se trate de pessoa fíSica ou jurídica, sem a autorização do
Poder Público Municipal.

Artigo 22 - Os serviços de pavimentação se
executados a critério do Prefeito Municipal, que, mediante pré

io planejamento, determinará a área a receber essa melhoria.
Artigo )2 - Executados 08 serviços, as res

ectivas despesas serão divididas entre os proprietários dos imó _
veis beneficiados, proporcionalmente ao número de metros lineares
da testada do terreno que possuirem na área pública pavimentada.

~ 12 - Terminada a execução da obra a Lan
çadoria Municipal providenciará o lançamento da contribuição de
melhoria e notificará os contribuintes das despesas que lhes cou-
berem.

~ 2º - O contribuinte que não concordar _
com o lançamento pOderá reclamar, por escrito e fundamentado sua
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reclamação, no prazo máximo de quinze dias, a contar da data do -
recebimento do aviso de lançamento.

~ 30 - A reclamação será julgada pelo Chefe
do Poder Executivo, no prazo máximo de quinze dias, a contar do
recebimento da reclamação.

Artigo 40 - As despesas de que trata o arti-
go anterior, serão pagas por uma das seguintes formas, a escolha _
do contribuinte:

I - No prazo máximo de trinta dias, , a notificaapos• - cinco dias , julgamento da reclamação, prazo ul-çao ou apos o se o
trapassou trinta dias, da notificação, poderá efetuar o pagamento
do débito com desconto de dez (10%) por cento.

•

11 - Poderá, ainda, o débito ser liquidado no prazo
máximo de vinte e quatro (24) meses, porém acrescido de juros le-
gais e correção monetária, com base nas O.R.T.N.S.

Parágrafo único:- Se o contribuinte optar
pela modalidade 11, deverá assinar com a Prefeitura um termo, dis
criminando o montante do débito, o valor da prestação mensal, cál
culo dos juros e concordância com a sujeição da correção monetá-
ria, ficando a redação do instrumento a cargo e critério do Execu
tivo.

Artigo 52 - Caso o contribuinte regularmen
te lançado não venha a liquidar o débito dentro do prazo de trin-
ta dias, na forma do item I, do artigo anterior e não atenda ao _
disposto do parágrafo único do dito artigo, seu débito será enca
minhado à cobrança judicial, acrescido de multa de 10% (dez por -
cento) sobre o devido, mais juros e correção monetária, na forma
da Lei.

da Prata, aos
tos e oitenta

o

data de sua
Artigo 62 - Esta Lei entrará em vigor na

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura ~mnicipal da Estância de 19uas

cinco dias do mês de outubro de mil novecen-
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