
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREfEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 175117 - GPC Carazinho, 03 de agosto de 2017,

Excelentisslmo Senhor,

Ver, Estevão De LoreM,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 084/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n"

084/17, desta data. que Institui e disciplina a pavimentação comunitária para execução de

obras e serviços de melhoria urbana no Municipio de Carazinho,

Exposição de Motivos

Encaminhamos, em anexo, sugestão de projeto de lei que institui a

pavImentação comunitaria para execução de obras e serviços de melhoria urbana em nosso

Município.

São objetivos da pavimentação comunitaria

• Promover o associativismo e participação comunitaria nos planos de

gestão administrativa, destinados à dotação de infra-estrutura das vias urbanas municipais;

• Fomentar a iniciativa popular na melhoria e valorização de sua

propriedade, através da execução de obras de pavimentação nas vias com testada à sua

propriedade;

• Melhorar a qualidade de VIda da população:

• Promover a integração. racionalização e otimização da infra-estrutura

do Municipio;
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Atenciosamente,

• Incentivar a fiscalização da qualidade dos serviços e dos preços

praticados na execução da obra
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PROJETO DE LEI N° 084, DE 03 DE AGOSTO DE 2017.

Institu; e disciplina a pavimentaçAo comunitária
para execuçâo de obras e serviços de melhoria
urbana no Município de Carazinho.

Art. 1° Fica autorizado o Mtmicípio a firmar parceria para execução de
obras e serviços de pavimentação comunitária de vias e outros logradouros públicos por
conta dos proprietários de imóveis ou possuidores beneficiadOS.

Parágrafo único. A pal/imentação comunitária somente sera realizada nas
hipóteses em que a melhoria seja do interesse predomirlanle dos beneficia rios.

Art. 2" Os interessados em promover a pavimentaçào de rua ou outro
logradouro publico, no todo ou em parte, deverão organizar-se e comprometer-se entre si
para fins de custear as obras e serviços, estabelecendo a responsabilidade de cada um.
seglJndo critérios que acordarem,

Art. 3° Os interessados deverào escOlher uma comissào formada de. pelo
menos, 03 (trés) pessoas para representa-los junto ao Poder Público Municipal e tercei-

'"
Art. 4° Constituida a comissão. esta requererá á Secretaria de Planejamen-

to, Urbanismo e Obras Públicas do Municlpio, a apreciação e seleção da proposta (reque-
rimento conforme modelo do Anexo I), que será validada em conjunto com a Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria da Fazenda e Arrecadação e o Prefeito. no pra-
zo de até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Somente serã autorizada a execuçào dos serviços nas
vias públicas onde a adesão for de 100% (cem por cento) dos proprietários ou possuido-
res beneficiados.

Art. 5" Selecionada a proposta. o Município firmará um termo de adesão
com os interessados e providenciará a elaboração do projeto da rlJa em todos os seus
aspectos técnicos. incluindo a fixaçào dos nlveis. gabaritos e alinhamento.

9 1° O Município poderá também receber o projeto mediante doação dos
interessados e de seu responsável técnico, hipótese em que fara a análise e validaçáo do
mesmo.

9 2" O Municipio poderá participar do empreendimento. conforme previsão
e disp0l'libilidade financeira. mediante a realizaçào ou contratação de projeto. dos servi-
ços de terraplanagem, compactação. serviços de topografia, sistema de drenagem pluvi-
al, fiscalização e recebimento da obra.

www.< •• ~oho .••.goo.l1.
.••••n;o. Flo,•• d. cun~ •. n' 1264.Cont'o

T.t.lo •••: 114)J331.1GU I ••"",it: p",feilu,"@canlZinl>o .••.goo.br



•
'... --

Art. 6" Além de lodos os serviços necessarios para a pavimentação, os
interessados também arcarão com os custos de cordões e demais materiais indispensá-
veis à boa execução da obra. como execuç~o dos passeios em ambos os lados no trecho
de intervenção, atendendo as normas e legislaÇÕes de acessibilidade universal vigentes_

Art. 7" Caberá aos interessados, através da comissão designada. licitar ou
contralar, diretamente com os empreiteiros. a execução dos serviços e ou fornecimento
de materiais de sua responsabilidade, bem (;amo ajustar preço e condiÇÕesde pagamen-
to

~ 1° Os empreiteiros contratados deV'eráO comprovar a sua regularklade
juridica. fiscal.lrabalhisla. bem como comprovar a capacidade técnica para execuçao dos
serviços.

S 2" A empresa e os proprietários de imóveis interessados na realizaç~o da
obra, na forma estabelecida nesta Lei, firmarao contratos entre si, cujos termos ser~o
submetidos ao exame do Executivo, fixando a data de inicio e conclusilio da obra.

Art. 8" A empresa executora submeter-se-á á fiscalização do Municipio e ao
cumprimento de suas determinações, devendo comunicar, por escrito, a conclusao da
obra para o recebimento do Municipio.

Parágrafo único, Comunicada a conclusão da obra, o recebimento provisó-
rio será emitido pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas e pela Se-
cretaria de Oblas e Serviços Urbanos, ficando a obra em observação pelo prazo de 60
(sessenta) dias, findos 05 quais. n.:lo sendo observado defeito, será fornecido o recebi-
mento definitivo, sem prejuizo da garantia pela boa execução, nos termos da lei civil.

Art. 9° O Municipio não responderá. nem subsidiariamente, pelos compro-
missos assumidos pelos ir'lteressados, sejam eles de que espécie forem.

Art. 10. As disposições desta Lei serão observadas na autorizaçilio para a
execução da obra que, para cada caso, será dada aos interessados e aos empreiteiros,
pelo Municipio, através de Decreto, no qual constarão, também, as condições especificas
do projeto.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2017,
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ESTADODO RIOGRANDEDOSUL
PREFEITURAMUNICIPALDECARAZINHO

ANEXO I
Requerimento para Pavimentaç~o Comunitário

I
Nome:
E.mail:

IdentificoçJo da comissão eleita nos term05 do Art. 39 da lei
- 'CPF e/ou CNPJ:

Te'efone'~------

Nome:

rmoil:_
Nome:
[.mail:

CPFe/ou_'_'_'_'_, _
Telefone:

CPF elou CN_'_'_' _
Telefone:

Informaçllcs da rl.la/logradou ro a ser pavimentado

) Requerente,
) Requpcentes
) Requerente.---
1 Requerente~
1 Requerentes

Município
Munidpio
Munidpio
Munidpio
Munidllio

(
(
(
(
(

Nome da Rua/logradouro:--- _._.-
Especificação do Tre,ho:

Informações da propo>ta de pavimentaç~o e re\ll<lnsabilidade IlClos serviços
fipo de Ilavimentação: ( I Pilraieleplpedos Regulare,; ( ) C.B.U.Q. ( ) Re,apeamento-- - -- -
Respon~abilidade pelos ~erviço~:
Elaboração do projeto
Terraplanagem
Compactação
'Se",iço~ de Topografia ----
Sistema de Drenagem Pluvial

C"ralinho, __ ", ", _

Assinatura representante Assina!ur. representante

Assinatur. representante
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