
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO,
ESTADO DO PARANA

PROJETO DE LEI N° 083/2015 DE 30 de Julho de 2015 .

SÚMULA: Introduz alterações na Lei nO2188 de 18 de Maio de
2010, complementando o "PROGRAMA COMUNITARIO DE
URBANIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO,
CONFORME ESPECíFICA"

A Câmara Municipal de Campo Largo, Estado do Paraná, aprovou e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

LE I:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná aprovou, e
eu Prefeito Municipal de Campo Largo sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O artigo 3° da Lei 2188 de 18 de Maio de 2010 passa a vigorar
acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:

Art. 3° (...)

Parágrafo Único: Faculta-se, em caráter excepcional, ao Poder Executivo
Municipal de Campo Largo, na verificação de interesse público específico a seu
exclusivo critério, nos termos da legislação vigente participar dos
empreendimentos. (NR)

Art. 2° O artigo 4° da Lei 2188 de 18 de Maio de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação, e acrescido dos parágrafos 1° e 2°, inciso I, 11, 111, IV, Ve VI:

Art. 4° O Programa Comunitário de Pavimentação ainda compreende a
execução de obras e melhoramentos, com a antecipação da receita decorrente
da Contribuição de Melhoria pelos proprietários participantes, conforme termo
de compromisso a ser formalizado com os mesmos.

§ 1° Considera-se pavimentação comunitária, para efeito desta Lei, a forma de
execução dos serviços e obras nas quais haja a participação recíproca do
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Poder Público Municipal e pessoas físicas (jtJ jtJi íclicas interessadas.

§ 2°. O programa de pavimentação prescrito no caput deste artigo, será
realizado com a participação comunitária, representada pelos proprietários ou
possuidores dos imóveis lindeiros às vias públicas municipais, interessados, de
modo a:

I - promover o associativismo e participação comunitária dos planos de gestão
administrativa, destinados à dotação de infra-estrutura das vias urbanas
municipais;

1/- 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;

1/1- melhorar a qualidade de vida da população;

IV - distribuir os benefícios públicos de infra-estrutura, de acordo com os
interesses da maioria da população;

V - promover a integração, racionalização e otimização da infra-estrutura do
Município;

VI - incentivar a fiscalização da qualidade dos serviços e dos preços praticados
na execução da obra (NR) .

Art. 3° O artigo 5° da lei 2188 de 18 de Maio de 2010 passa a vigorar com a
seguinte redação:

H Art. 50 Para implantação do Plano, deverá haver adesão de no mínimo 70%
(setenta por cento) das testadas (metros lineares) do trecho a ser pavimentado,
representado pelos seus beneficiários e, após a realização de estudo de
viabilidade técnica e financeira pelo Poder Executivo Municipa/". (NR) .

Art. 4° O artigo 6° da lei 2188 de 18 de Maio de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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u Art. 6° Para implantação do Programa, deverá haver anuência de, no
mínimo, 70% (setenta por cento) dos proprietários de imóveis localizados na
área de abrangência." (NR) .

Art. 5° Ficaram introduzidos na Lei 2188 de 18 de Maio de 2010 os artigos 7°,
8°, 9° e os respectivos parágrafos 1° e 2° , e os artigos 11° e 12° e 13° com o
seguinte redação;

IIArt. 7° O Município procederá à contratação da obra quando a antecipação da
receita atingir o montante de 60% (sessenta por cento) do custo orçado da
mesma."

IIArt. 8° Atendidos os requisitos previstos nos §§ 1° e 2° deste artigo, o
Município deflagrará o processo de contratação das obras no prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias."

IIArt. 9° O pagamento da antecipação da Contribuição de Melhoria poderá ser
à vista ou parcelado em até 36 (trinta e seis) meses, conforme estabelecido
pelos contribuintes aderentes do Plano, não podendo a parcela mínima ser
inferior a 10% (dez por cento) do valor da Unidade de Valor Referencial do
Município de Campo Largo."

§ 1° Sobre as parcelas vencidas incidirá correção monetária, conforme índice
oficialmente adotado pelo Município.

§ 2° Nas situações de comprovada carência, atestadas pela Secretaria de
Assistência Social, o proprietário do imóvel participante do Plano Comunitário
de Pavimentação poderá optar pelo pagamento do valor durante, ou após a
conclusão das obras, em número de parcelas compatíveis com a situação
socioeconômica.

IIArt. 10° Os proprietários dos imóveis beneficiados pelas obras do Plano
Comunitário e que não tenham feito a adesão ao mesmo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 3°, estarão sujeitos ao lançamento da Contribuição
de Melhoria, em parcela única, com o valor corrigido conforme índice
oficialmente adotado pelo Município."

IIArt. 11° O Valor a ser lançado ao título de contribuição de melhoria não
poderá ser superior à valorização do imóvel. "

IIArt. 12° Os valores arrecadados com a antecipação da Contribuição de
Melhoria serão depositados em conta própria, destinada ao Plano Comunitário
de Pavimentação, ficando os extratos de controle à disposição dos
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participantes, na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de
Campo Largo. "

"Art. 13° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrario. "

Campo Largo, 30 de julho de 2015

~.

Fernanda do Nelsão
(Fernanda Queiroz)

Vereadora
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