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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO :DE SAO PAULO

"Dispõe obre a Instituição do Plano Co-
munitário d P vimenta9ão Vi 8 e Lo-
gradouroa P..{blico ".

EDJALMADELIMAVALA, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de 1uP. s da Prata, Estado de são PaulO, no.
uso de suas atribuições legais que lh são conferidae por lei,

Faço b r que CâmaraMUnicipal da Es-
tância Hidromineral d 1sua d Prata, decretou e eu anciono e pro-
mulgo seguj.nte

L E I:---Artigo 19 - Fica instituido no Município
d Estânoia de Águas da Prata o Plano Comunitário d Pavimentação em
asfalto, blok t ou paralelepípedO, guias e sarjeta , a ser des nvol-
vido em viae e logradouroB públioos.

Artigo 22 - O Plano Comunitário será e
Privada com anu nei G auperv-tsão do Executi-eut (1.0 P la 1n1ci ti

TO Municipal.
parágrafO dnico - A'municipalidad re 11-

zar' lioitação para a escolha da _mpre1teira qu melhor preço cfe1'8-
cer O propri tári08 de acSv i8 a er benefioiado.

Artigo )Q - o plano pode,s ser des nvol~
do por rua, quadra ou b irro, d sd qu haja uma oeit ção d 7"" (ao!
tent por c nto) doa propri tário dos mó"" i referido no parágrafO
anterior, excluíd08 qu 18s pe tencen 8 a08 Pod res PÚblicos Munioi-
pal, Estadual edera1.

Artigo 4!, - N execução do Pl.ano Comuniti, ,
rio a e preiteira negooial"a dir tamJnte c os propr1etar1oa interea-
sad08 pela l"ealizaç - o da obra, no 11mite :!n1mode 70f0 ( tenta por

cento) ficandO os l~ (trinta por cento) não alcançados ediante a -
contribuiçHo de m lhoria.

Far'gr fo d.nicol A e preiteira iniC1 r o
~ Qno etapas, cuj liberação fio condioionada a expedição d or-
dem. de serviço, pelo Departam nto de Obras e Enaenharia da Prefeitu-
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ArtigÔ:.,. Jt-' Plirã~_~l sarantia -!d& ;~eCU9ão
a e!!lpreiteirapod1ará se • - rV\MLr'e~r~6~ p<r5prios o~pr~

de estabeÍeoimentos deiCrédítos'para o finanõiâmeut~~d -
, .n' •• ~. '! ~.,tJ.

munl.cipes.

do P 1a..".0 ,

yenientes
obra, aos

J? ~n·ágraf()··tfrl1~O.;. H9vÊmeUt à ~e~~'Udade
, r( • ,,. "i. .•.• , '-'. J • • _de fLnanciamento atrav s de estabelecimento d cr dito, diretamente

aos mt~~!cipes beneficiados pelo Plano, est~ deverá atuár .dentro das. .
normas e padrões fixados pelo Banco Ceiitrá1.lcom·.;jurose pz-az aa 9'lU,!

J.u'" .•

cess{""Sis.
Artigo 60 - A Contribuição de Melhoriaa

será lançada e arrecadada nos ter.mos dos artigos 15 ao 21 da Lei n2
835 de 30 d dezembro de 1985.

Artigo 71; - Esta Lei entra em vigor na
data de sua ' - revogadas disposições em contrár~ot exce-pub Lâ caç ao, as
to s Lei nº 835 de 30 de dezembro de 1985.

refeitura Municipal da Estância Hidro~
nera.l, de Águas da Fl./ata,aos vinte dias do mês de junho de mil nove-
cf;ntos ti nove ntia e quat:;.:'o.
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