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LEILEI NNºº 4.2124.212,, DEDE 1313 DEDE DEZEMBRODEZEMBRO DDEE 20120199..

DispDispõõee sobresobre aa cobrancobranççaa dede contribuicontribuiçãçãoo dede melhoriamelhoria

nana execuexecuçãçãoo dede obraobra ppúúblicablica queque especifica.especifica.

ADAIRADAIR PHILIPPSEN,PHILIPPSEN, PrePrefeitofeito dodo municmunicíípiopio dede SantoSanto Cristo,Cristo, ffazaz ssaberaber queque aa

CCââmaramara dede VereadoresVereadores aprovouaprovou ee ficafica sancionadasancionada ee promulgadapromulgada aa seguinteseguinte Lei:Lei:

Art.Art. 11ºº EmEm decorrdecorrêênciancia dada execuexecuçãçãoo dada obraobra dede pavimentapavimentaçãçãoo asfasfáálticaltica sobresobre pedraspedras

irregularesirregulares nana ruarua DuqueDuque dede Caxias,Caxias, entreentre asas ruasruas BahiaBahia ee WendelinoWendelino Holz,Holz, nestanesta cidade,cidade, serseráá

cobradacobrada contribuicontribuiçãçãoo dede melhoriamelhoria comcom observobservâânciancia aosaos seguintesseguintes critcritéérios:rios:

II –– beneficiadosbeneficiados serserããoo osos imimóóveisveis comcom frentefrente parapara aa viavia indicada;indicada;

IIII –– oo valorvalor terteráá comocomo limitelimite totaltotal aa despesadespesa realizadarealizada ee comocomo limitelimite individualindividual oo

acracrééscimoscimo dodo montantemontante dada obraobra queque resultarresultar parapara cadacada imimóóvelvel beneficiado,beneficiado, respeitadorespeitado oo

percentualpercentual mmááximoximo dede 60%60% (sessenta(sessenta porpor cento)cento) dodo custocusto aa serser recuperadorecuperado pelapela cobrancobranççaa dodo

tributotributo..

Art.Art. 22ºº ParaPara cobrancobranççaa dada contribuicontribuiçãçãoo dede melhoria,melhoria, oo ExecutivoExecutivo MunicipalMunicipal publicarpublicaráá

editaledital comcom especificaespecificaçãção,o, entreentre outros,outros, dosdos seguintesseguintes elementos:elementos:

II –– ddelimitaelimitaçãçãoo dasdas ááreasreas diretamentediretamente beneficiadas;beneficiadas;

IIII –– memorialmemorial descritivodescritivo dodo projeto;projeto;

IIIIII –– ororççamentoamento totaltotal ouou parcialparcial dodo custo;custo;

IVIV –– determinadeterminaçãçãoo dada parcelaparcela dodo custocusto dada obraobra aa serser ressarcidaressarcida pelapela contribuicontribuiçãçãoo comcom

basebase nana valorizavalorizaçãçãoo dede cadacada imimóóvelvel beneficiadobeneficiado ee oo correspondentecorrespondente planoplano dede rateio.rateio.
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Art.Art. 33ºº ApApóóss aa conclusconclusããoo serseráá publicadopublicado oo demonstrativodemonstrativo dodo custocusto finalfinal dada obra,obra,

seguindo-seseguindo-se oo lanlanççamentoamento dada contribuicontribuiçãçãoo dede melhoria.melhoria.

ParParáágrafografo úúnico.nico. NoNo lanlanççamento,amento, suasua notificanotificaçãçãoo ee demaisdemais aspectosaspectos nnããoo especificadosespecificados

nestanesta Lei,Lei, serserããoo observadosobservados asas normasnormas ee procedimentosprocedimentos estabelecidosestabelecidos nana LeiLei MunicipalMunicipal nnºº

2.624,2.624, dede 28/12/200128/12/2001 ee Decreto/leiDecreto/lei FederalFederal nnºº 195,195, dede 2424 dede fevereirofevereiro dede 19671967..

Art.Art. 44ºº EstaEsta LeiLei entraentra emem vigorvigor nana datadata dede suasua publicapublicaçãção.o.

SantoSanto Cristo,Cristo, 6644ºº AnoAno dede EmancipaEmancipaçãção,o, 1313 dede dezembrodezembro dede 20192019..

AdairAdair Philippsen,Philippsen,
PrefeitoPrefeito..

Registre-seRegistre-se ee publique-se.publique-se.

CristianeCristiane RodriguesRodrigues dada Silva,Silva,
CoordenadoraCoordenadora dada AdministraAdministraçãçãoo Substituta.Substituta.
PublicaPublicaçãção:o: 13/12/201913/12/2019
PerPerííodo:odo: 13/12/201913/12/2019 aa 13/2/202013/2/2020
Local:Local: quadroquadro dede publicapublicaçõçõeses oficiais.oficiais.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL 195-1967?OpenDocument
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