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LEI ORDINÁRIA N° 1678/2022 

Institui e autoriza o Plano de Pavimentação 
Comunitária e Obras no Município de 
Sarapui e dá outras providências 

GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA, Prefeito Municipal de 
Sarapui, Estado de  Sao  Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei. FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Sarapui aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  

Art.  10. Fica instituído e autorizado o Plano de Pavimentação Comunitária e 
Obras no município de Sarapuí, compreendendo a execução de obras consistentes em 
calçamento e pavimentação com lajotas de concreto e serviços complementares, através 
da iniciativa e participação direta dos moradores da zona beneficiada em parceria com o 
Poder Público, nos imóveis localizados no perímetro urbano do Município de Sarapui e, 
em especial para: 

I - incentivar o associativismo e participação comunitária nos Planos de 
Gestão Administrativa, destinados A dotação de infraestrutura das vias 
municipais; 
II - fomentar a iniciativa popular na melhoria das vias com testada As suas 
propriedades, promovendo em consequência a valorização, através da 
execução de obras de calçamento e pavimentação com lajotas de concreto e 
serviços complementares;  
III  - promoção da melhoria da acessibilidade, mobilidade e qualidade de 
vida da população; 
IV - incentivar a participação da população quanto à distribuição dos 
beneficios públicos de infraestrutura, de acordo com os interesses da 
maioria; 
V - promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura do 
Município;  

Art.  2°. 0 Plano de Pavimentação Comunitária, de que trata a presente Lei,  
sera  acionado por iniciativa da comunidade de cada Bairro ou zona beneficiada ou até 
mesmo da municipalidade, devendo os proprietários dos imóveis localizados defronte As 
vias e logradouros públicos, que desejarem a pavimentação do trecho onde se situam 
suas propriedades, providenciarem A informação ao Município, observando os seguintes 
procedimentos: 

I - os proprietários dos imóveis interessados na pavimentação de 
determinada via, organizar-se-ao entre si e, através de Representantes, 
apresentarão manifestação perante o Poder Executivo Municipal, para fins 
de confecção do Termo de Adesão ao Plano de Pavimentação Comunitária, 
relativo A execução de obra de pavimentação da via que atinge suas 
propriedades; 
II - a Diretoria de Obras Viação e Urbanismo, analisará o requerimento, no 
que lhe couber, exarando o parecer acerca da viabilidade;  
III  - a análise do Plano de Pavimentação Comunitária será acompanhada do 
Projeto de Engenharia da Obra, do Memorial Descritivo, Planilha 
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Orçamentária, delimitação da zona beneficiada, identificação da 
participação do Município na obra e a indicação de participação dos 
aderentes na obra; 
IV - após acordado e aprovado o Projeto Básico, efetuar-se-á a pactuação 
dos termos entre os Aderentes e a municipalidade, através de plano de 
trabalho, o qual estipulará as obrigações entre as partes; 
§ 10 0 Plano de Pavimentação Comunitária consiste na iniciativa em efetuar 
a pavimentação com lajotas de concreto, responsabilizando-se os munícipes 
pela compra destas lajotas correlata A. testada de seus imóveis, a 
municipalidade pela compra de lajotas correlato aos prédios públicos, praças 
e afins, bem como com a mão de obra para assentamento destas lajotas. 
§ 2° 0 custo dos serviços relativos as áreas de cruzamento de ruas e 
logradouros a serem pavimentadas ou executadas obras, de acordo com esta 
Lei, será custeado pelo Município; 
§ 3° Deverá ser dada prioridade A. pavimentação de vias e logradouros 
públicos que já sej  am  dotados de redes de drenagem pluvial que se assentem 
sob o pavimento. 
§ 40  0 Plano de Pavimentação Comunitária poderá ser dividido em etapas 
fisicamente independentes, que poderão englobar uma ou mais áreas, desde 
que atendidos os requisitos descritos nesta lei.  

Art.  3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei Ordinária correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.  

Art.  4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Sarapui 
17 de agosto de 2022. 

OfICIP. E 
cas...G ct\at. 

103e.o.' ve 
1401 AS 

ot. 

so,rAvoi  

Toortes 
00.0), 

Rse.p, 

rikOtriVtpilt AUTO 

2022 

Marcos y ificlus Holtz  
Diretorfle  Administração  


	Page 1
	Page 2

