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"I!AINHA DAS ÁGUAS"

Estado de Sôo Paulo

LEI N0835 DE 30 DE lIEZEMBRO DE 1985.-

"Institui o Plano Comunitário Municipal -

de Melhoramentos, a contribuição de melh
ria e dá outras providências."

•
EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Munioipal

da Estância de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a câmara "Municipal da Es-
tância de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se
guinte

L !d 1:
Artigo lO - Fica instituido o Plano Comn

nitário Municipal de Melhoramentos, que obedecerá ao disposto -
nesta Lei.

Artigo 2g - O Plano Comunitário Municipa
de Melhoramentos compreenderá a execução de pavimentação, guias
e sarjetas, extensão de rede de água e esgoto, galerias de ~-
guas pluviais e outras, e será acionado por iniciativa própriaet da Administração ou quando solicitado pelos proprietários de i-
m~veis localizados nas vias e logradouros públicos onde se dará
a atuação, desde que represente no mínimo 8~ (oitenta_por cen-
to) do seu valor.

Parágrafo único:- Serão compreendidos nos
80% (oitenta por cento) os Poderes PÚblicos Munioipal, Estadual
e Federal, os isentos da Contribuição de Melhoria e os legalmen-
te impedidos de operar com instituições financeiras.

Artigo 3Q - Os melhoramentos, a serem rea
lizados através do Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos,
serão executados de forma direta pela Prefeitura, ou indireta, -
obedecendo-se ao princípio da licitação, para escolha da empre-
sa a ser contratada.
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Artigo 4~ - Os melhoramentos solicitados se
quando forem do interesse e conveniência do Muni-

v -

•

•

Artigo 51! - Caberá privativamente à. Adminl,!
tração Municipal, sem prejuízo de outras medidas:

I - apreciar a solicitação, aprovando-a ou indeferindo-a,
a seu critério;

11 - fornecer, à empresa contratada, as especificações
técnicas a Berem adotadas no projeto e na execução;

111 aprovar o projeto e orçamento de custo;
IV - fiscalizar a execução do melhoramento, recebê-lo e a

testar sua conclusão;
,contratar, quando necessario, firmas notoriamente es

pecializadas em controle (sondagens, ensaios, verifi
cação dos materiais de fornecimento de dados, etc.)
para fiscalização.

~ ~"~ 12 - A pavimentaçao somente sera execut~
da se houver no local, caso seja comprovada a sua necessidade,
rede de captação de águas pluviais.

~ 22 - No caso de pavimentação, deverá ser
dada prioridade às vias e logradouros públicos já dotados de m~
lhoramentos, como rede de água e esgoto e quaisquer outros que,
necessariamente, se assentem no subsolo.

Artigo 6Q - O custo do melhoramento será
composto pelo valor de sua execução, acrescido das despesas com
estudos, projetos, fiscalização e financiamento, prêmios de ree
bolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimO, que não
poderão exosder a a~ (vinte por cento) daquele valor.

Artigo 72 - Antes do início da execução do
melhoramento, 08 interessados serão convocados por edital e por
via postal com A.R., para examinarem o memorial descritivo do
projeto, o orçamento do custo do melhoramento, o plano de ~
teio e os valores correspondentes.
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~ 10 - Após a publicação do edital e por via
poetal oom A.R., os interessados serão contatados pessoalmente
para se aderirem ao Plano Comunitário Municipal de Melhoramento
firmarem oontratos oom a empresa.

~ 20 - Fica facultada, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, aos interessados, a impugnação de qualquer dos ~
lementos do edital, cabendo-lhes o ônus da prova: a impugnação
não suspenderá o iníoio ou prosseguimento da execução do melho-
ramento nem obstará o lançamento e oobrança do tributo.

Artigo 82 - O custo do melhoramento para os
contratantes será rateado entre os proprietários de imóveis al-
oançados por ele, proporcionalmente às testadas dos imóveis.

Artigo 9~ - No caso de pavimentação, o custo
do melhoramento, para os proprietários de imóveis de esquina, s~
rá oalculado proporcionalmente às suas testadas, prolongando-se t'
até o l1mite da bissetriz do ângulo da via pavimentada.

Artigo 100 - O pagamento do valor contratado
será feito em uma única paroela, na data prevista no contrato.

~ 12 - A parcela única, constante deste arti
go, será recolhida junto à CEESP - Caixa Econômica do Estado deti são Paulo S/A, em oonta especial, denominada Prefeitura Munici-
pal, PCMM n2 ••• que será considerada depositária.

~ 22 - O saldo porventura existente, no final
da operação da referido conta, será devolvido aos contribuintes
contratantes, na proporção de seus pagamentos efetivados.

Artigo 11g - A empresa contratada, imediata
mente após a assinatura dos oontratos celebrados, na forma do ~
tigo 42 deverá comunioar à Prefeitura os nomes e os valores cor-
respondentes, dos que não aderirem ao Plano Comunitário Munici-
pal de Melhoramentos.

Artigo 122 - A Prefeitura deverá, no prazo
de 30 dias, contados do recebimento da relação aludida no artigo
anterior. notificar 08 que não contrataram. esclarecendo que os
mesmos ficarão sujeitos à cobrança do tributo devido.
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Artigo 132 - A Prsfeitura MUnicipal responder,

perante a empresa contratada, pelas importâncias oorrespondeB -
tas aos relacionados no parágrafo único do artigo 22 e aos não
aderentes ao Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos.

Parágrafo único:- Fica a Prefeitura Municipal
autorizada a obter finanoiamento, junto à CEESP - Caixa Econômi
ca do Estado de são Paulo S.A •• para o pagamento das importân-
cias referidas no .caputn deste artigo.

Artigo 142 - No caso de os contratantes obte-
rem financiamento junto à CEESP - Caixa Econômica do Estado de
são Paulo S.A., para pagamento do custo do melhoramento, fica -
autorizada a Prefeitura a comparecer como responsável, observa-
dos os limites de endividamento estabelecidos na Resolução do -
Senado n262 de 28.10.1975. com as alterações introduzidas pela
Resolução n293 do Senado. ds 11.10.76.

~ IR - A responsabilidade constante deste ar-
tigo prevalecerá somente após esgotadas todas as medidas de or-
dem administrativa para o recebimento das importâncias financi~
das.

~ 22 - Para a cobrança da dívida proveniente
tt da responsabilidade constante deste artigo, serão observadas as

disposições da Lei n26.830/80.
Artigo 152 - A Contribuição de Melhoria tem -

como fato gerador o benefício à propriedade imobiliária, decor-
rente de obra pública.

ArtiRo 162 - O contribuinte da Contribuição
de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título de bem imóvel beneficiado por obra
pública.

Artigo 172 - O limite total da Contribuição de
Melhoria é o custo da obra, conforme dispõe o artigo 6R.

Parágrafo úoico:- O custo da obra terá a sua
expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes fixados pelo Governo Federal.
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Artigo 182 - Considera-se como valor mínimo
do benefício a importância, por metro linear, obtida pela divi-
são do custo da obra pela soma das testadas dos imóveis benefi-
ciados.

Artigo 19" - O pagamento da Contribuição de
Melhoria poderá ser:

I em uma única parcela, no vencimento e lo
cal indicados no aviso de lançamento; ou

11 - em até 24 prestações iguais, devidamente
~ corrigidas nometariamente, nos vencimen-

tos e local indicados no aviso de lança-
mentos, observando-se entre o pagamento
de uma e outra prestação, o intervalo mí
nimo de 30 (trinta) dias, quando solici-
tado pelo contribuinte.

Farágrafo ÚIlico:- Fica facultado ao contri-
buinte, a qualquer tempo, liquidar o saldo do débito, com base
n08 coeficientes da correção monetária vigente à época do paga-
mento.

Artigo 20" - Ficam isentos da Contribuição
• de Melhoria os contribuintes com situação econômica precária, -

comprovada porObmissão especialmente designada pelo Poder Exeou
tivo, complementada por dois Vereadores nomeados pelo Presiden-
te do Legislativo.

Artigo 21" - O oontribuinte que deixar de -
pagar Contribuição de Melhoria no prazo fixado ficar~sujeito:

I) - à multa de 10% (dez por oento) sobre o valor do dá
bito originário, até )0 (trinta) dias do vencimen
to;

11 à correção monetária do débito, calculada median-
te a aplioação dos coeficientes fixados pelo Go -
vemo Federal para atualização do valor dos crédi
tos tributários.

111 - à cobrança de juros moratórios à razão de l~ (um
por cento) ao mês, incidente sobre o valor origi_
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originário.
Artigo 22" - As despesas da execução desta

Lei correrão à conta das dotações pr6prias constantes do Orça-

•

mento.
Parágrafo únioo:- Verificada a nao eXistên-

eia de
ra de

dotação
crédito

, ,propris, Bera providenciada a competente abertu-
especiaJ..

•
Arti"o 2J" - Esta Lei entjiará em vigor na -

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Frefeitura Municipal da Estância de Águas -

da Prata, aos trinta dias do mês de dezemb o de mil novecentos
e oitenta e cinco.

EDJ
Frefeito Municipal

s
•

Secretária

Cartólio do Registro Civil a Anexos ~ A£cJSbp~~~}.p'~l
O""h"o'('1H,m.('I~W 27"'1~~~"t;.,)J~,
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