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OF. N.o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Rua Cruzeiro do Sul, 225 - C.E.P. 12920-000 PINHALZINHO - Estado de São Paulo 

IEI NQ 587/93 

LE 07 DE DEmmro DE 1993 

" Insti'bli o Plano ctrmmitário Municipal de Mell1orament.os" 

A d"JIJAFA MLN!f.:IFAL DE PINHALZrmiO AP:rovA E EU, DR. BENEDI 

'lU IADro DE Lll·V\.1 PREFEI'ID l-!tlNICIPAL ~A!. (N) E P~ A Sf.i3UINl'E LEI: 

ARI'IOO 19- Fi "nstituÍ.do o P..l4n.t'l cam.mitário Hunicipal 

de melhoranPntos 1 que obedecerá ao dj_spo ·to nestê Iei. 

ARI'IOO 29- o pJ.õno Cammitário Mtmi.ci"pal 1e :roolhoraJJentos 

corpree:1õerâ. a execu . =o de pavi.rne..fltacão, q1.uas e sarjetas, recapearnanto, extensão de 

rede de água e esCTOto 1 galerias de á1UaS pluviais e out-.ras, e será acionado por ini -

c.iativa prót:>ria fu adm:ini9tr3Ção ou. atJ,1J';do r.olicitad-:> pelos pmprietários de in'Õve.i.s 

localizados nas vias de logradouros DÚhlict·,s cnde se dará a at..uação. 

l\.Rl'I n 39- C)E' ~lhorc"lm'mtos soH citados serão aprovados • 

às vias e loqradouros públiros jâ dotados de nel.horamentos, CCJtO rede de água e es-

goto e outras ~ 1 nea!ssarimrente, se ~s&entem no subsolo • 

ARTIOO 50- O custo de melhorarrento ~rã oanposto pelo va

lor de sua e.~cetr.ão, acre~c.iào das despt->.sas CX!Tl estudos, proj~tos, fis~lização de 

prrure em n.nanciõ:rocmto ou ernpréstinc. 

ARTIGO 6Ç- · o Clli-;tc de melhoramento IY~rá ra.teado entre os 

-r:ropriet5rios e :i.r'Õveis nlcançados r f.)r ele, prororcionalnFnt.e às t astad~ dos mes-

rros. 

ARI'IOO 79- Os proprietários lindeiros que receberam di -

re~-unmtc o bcnefíd.o resrx>nderã~, no JtÚnim:>, por 50% (cin<X)Emta por cento) do I 

custo de roolhoram?nto. 

pARh;pAF() ~m- Os proprietãrios poderão responder pe-

la poro.mta'JBln r estante em função d0 tiro, das caracterÍf;ticas da irradiação dos 

efeitos e w localização da obra. 

ARTIGO 89- No caso de pavimentação, o custo do melhoramen 

to, para os proprietários de im5veis de escnrl.na . será calculado proporciooalmente às 

suas testadas, prolongando-se até o limite bissetriz do âagul.o da via pavimentada. 
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OF. N.o Cbltinuação da Iei n9 587/93 

ARl'IOO 99- o Plano canunitãrio !M.micipal de Mel.OOrmnentos 

será divid.i.<D an etapas, fisicamente independentes, que poderão englobar 'liD2l ou mais 

ruas pxóximas. cada etapa será uma obra e serã denaninada por un número. 

AR!'IOO 109- Os nelhoramentos, a serem executados através do 

P~ CDnunitário .M.mioipal de Melhoramentos, serão executados de fonna direta pela Pr!_ 

feitura, ou indireta, obedecendo -se ao principio da licitação para escolha da E!lrPJ:eSa a 

ser cxmtratada. 

ARI'IOO 119- Antes do inicio da execução do melhoramento, os 1ft 

,...-..,emssa008 serão convocados por edital, para exeminarem o nBlDrial descritivo do projet9, 

o orçamento do custo éb melhoramento, o plano de rateio e os valores oon:espcrldentes. 

P~ ONiro- ApÓs a '[Xlblicaçik> do edital, os interessados ' 

serão cx:ntratados pessoal.nente para, se aderirem ao Plano Cctrtunitário Municipal de melho

ranentos, fiJ:marem oontratos de financiamento cx:m a N:SSA CAIXA- l'mOO lWm S/A. 

ARI'IOO 129- o valor do melhoramento, atribuldo a cada pxq>rt'!

tãrio de im5ael beneficiacb, poderá ser pago em urna só parcela ou financiado através da 

IDSSA CAIXA- tQ;SO IWrn S/A, dentro das cxmdiQÕes por esta estabelecidas. 

PARlGRAFO PRIMEIID- !b caso de pagarr&:liiO em uma parcela, o va -

ler deverá ser J:eeolhido junto a ~ CAIXA- msso lWo:> S/A, em CXll'lta especial denani
r 

-nada Prefeitura Mllnicipal, que será OCIIISiderada depos itária. 

ARI'IOO 139- A Prefeitura respaldei li :pela parte do custo do me

lhoramento que não for assumida pelos prq>rietãrios beneficiados can o plano. 

P~ ONioo- os valores correspondentes à respalSabilidade 

tratado no "caout" deste artigo, serão exigidos pela Prefeitura, ã:>s p.rq>rietãrios não a

deJ:entes ao plano, atí.tulo de tributo. 

ARl'IOO 149- O valor total oontrataOO, ~reendendo os pagamentos 

em una paroata e os financiados, será creditado pela mssA CAIXA- msso BAtrn S/A em Clll'lta 

oon:ente, sem remuneração, em nane da Prefeitura M.micipal e vinculada a dada etapa do P~ 

no canun.itário Municipal de Melh::>ranentos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
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OF. N.o ARTIOO 159- O valor trtdlado :oo artigo anterior será 

libera<b, pela lQ;SA CAIXA-tmSO lWm SIA, para livre RDVimento da Prefei

tura em etapas, nos valores e inportâncias por ela definià:>s e cxmmicados 

às Prefeituras através de " programação para liberação de :recursos". 

PARAt:iRAro PRIMEiro- A liberação nenciooada no "caput " 

deste artigo, será efetuada mediante correspalllncia da Prefeitura atestando 

que a obra encontra-se em estágio que oo.tpOrta o pagarratJtD parcial solicitado. 

PARAGRAro smJNIX>- O saldo por ventura existente no • 

final de cada etapa cb Plano CCJ:mmitário Municipal de Melhoranentos, ingres -

sãra na :z:eoeita M.micipal. 

ARTIOO 169- ! de inteira responsabilidade da P:refei

tura a Caltratação, execução, fiscalização, qualidade e paganentb da ci:>rai a 

ser exea1t.ada do plano C'anunitário Municipal de melhoramentos. 

ARTIOO 179- Fica a Prefeitura autorizada a catparecer 

cxm> respcmsável, ci:lservadas os limites de endividanento estabelecidos na r!_ 

solução n9 36/92 oo Senado Federal, pelos ca1tratos que os pZ'q)rietários fir

marem junto a NlSSA CAIXA- tmSO BAtn> SIA. 

PARAt:iRAro PRIMEiro- A respcmsâbilidade oaúlt'ante deste 

artigo pxevaleoerâ sanente apÓs esgLrt:adas todas as medidas de ordem aãninistra

tiva para o reoebimento das intX>rtânc:Las financiadas. 

PAR.!.GRAro smJNOO- Fica a tQ;SA CAIXA-tnsSO BAKX> SIA 

autorizada a debitar de qualquer a:cta da Prefeitura oo das cotas cb ICMS I 

(Imposto sobre cirollação de mercadorias e serviços), a serem recebidas pelo • 

z.tmiclpio, os valo:res deoor.rentes da responsabilidade tratada neste artigo. 

PARAGRAro 1Et0i:IVJ- Para possibilitar a execução do I 

prooedimento tratado no pax:ágrafo anterior, as c::p!réiQÕes efetuadas dsnb:o dib 

Plano Cbnunitário M.micipal de Melhoramentos ficam vino,Jaãos ao o:nvênio fi! 

mado entre a tQ;SA CAIXA-NlS&> lWm S/A e o BANESPA- Banoo cb Estado de são Pau 

lo S/A publicado no diário oficial do Estado de são Paulo em 27104184. 
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OF. N.o PARt~GRAro QUARIO- Para a oabrança da di vida assumida 

pela Prefeitura, proveniente da responsabilidade o:l'lStante deste artigo serão 

observadas as disposições da Iei n9 6830/80. 

ARI'IOO 189- r:'ica a Prefeitura autorizada a oontrair ~ 

ertpréstino junto a N)SSA CAIXA-rosso BAI.'DJ S/A, para o pagamento de qualquer I 

!mportância por ela devida em razão du plano irrPl~'"l.tado. 

Am'IOO 199- TOOa c1i VUlgação pranovida pelo 1'1uniclpio de-

verá oonter as eequintes dizeres: 

PREFEITllFA ~VHICJ.P.ÃL DE PINHl\LZINHO 

PO!:- PIA.t\0 CX1'1\üt~l'I11.iUO IDNICIPAL DE MRLHORAMEN.IOS 

AGENTE Fnw· :t:ffiO-'DSSA CAIXA-N:>SSO ~ S/A 

ARXICJJ 209- Esta. Iei ent..rarã em vigor na data. de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em o:m1:rário. 

Pi"l.halzin.l-J.a, 0 7 le ;)czE!P.bro de. 1993 
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