
LEI Nº 619-02/2006
(PROJETO DE LEI Nº 155-02/2006)

   Autoriza o Município a  participar da pavimentação de  
vias públicas em parceria com moradores interessados ou
 associações   de   moradores  e  dá outras providências. 

O  Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS,  no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, de acordo com a 
Resolução nº  085/2006 e sanciona a seguinte  LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a participar de obras de pavimentação em 
parceria com a entidade ou comissão representativa da via pública a ser pavimentada.

Art. 2º  - A participação do Município se dará com a elaboração do projeto, preparação 
da cancha, aquisição e fornecimento do material de base como areia ou substituto e o paralelepípe-
do.

§ único: O Município fornecerá os itens de que tiver disponibilidade, dentre os listados 
no presente artigo. 

Art. 3º – A entidade ou comissão representativa dos proprietários de imóveis da via 
pública a ser pavimentada deverá requerer a participação do Município nas condições estabelecidas 
nesta Lei, na Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de relação com a assinatura dos propri-
etários de imóveis localizados no logradouro.

Art. 4º – A entidade ou comissão representativa, se encarregará da execução da obra, 
com fornecimento de tubulação para drenagem, meio fio, mão de obra e todos os encargos decorren-
tes, mediante prévia assinatura de convênio com o Município.

Art. 5º – A liberação dos itens de participação do Município se dará de acordo com as 
disponibilidades e fluxograma de realização da obra.

Art. 6º – As despesas decorrentes desta Lei, serão cobertas por dotações orçamentá-
rias próprias da Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Art. 7º – Não incidirá contribuição de melhoria nas obras de pavimentação realizadas 
nos termos desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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