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PREFEITURA MUNiCIPAL DE MARZAGAO 

Estado de Golas 

Lei n° 539, de 20 de junho de 2002. 

"Dispoe sobre o 
Program a de 
Calcamento de 
Passeios Publicos 
e da outras 
providencias." 

A Camara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinie LEI: 

Art. I". Fica instituido o Programa de Calcamento de Passeios Publicos nas 
vias puv imentadas, com meio fios, de nossa cidade, atraves de parceria com cada morador 
interessado. ondc o Municipio forncccra o material e o morador se rcsponsabilizaria pcla 
mao-dc-obra, obcdeccndo para ianto os scguintcs requisites: 

I) precnchimeruo na Prefeitura Municipal de rcqucrimento/adesao ao programa; 
11) juniar ao rcquerirnento c6pia da CT, comprovante de residencia e certidao 

negative de debitos municipais. 
Paragrafo Unico O Projcto basico, contendo o memorial descritivo do tipo de 
calcamento, sera dclinido pcla Prefeitura Municipal, excetuando-se os casos a 
que o morador assurnir os custos suplementares da alteracao proposta. 

An. 2". Os services somcntc serao executados com o comprovante do deposito 
do material no local, pela Prcfeitura Municipal, acompanhado do profissional cedido pelo 
morador, rcsponsabi lizando cstc pela guarda c seguranca. 

Paragrafo Unico- Dcpositado o material no local nao executado os servicos 
110 prazo Jc 5 (cincoj dias. cstcs serao retirados independentes de notificacao . 

. Art.J". As dcspcsas decorrentes do cumprimento desta Lei corrcrao por conta 
do orcamento municipal em vigor ficando dcsde ja autorizado ao Chefe do Poder Executive 
a ubrir creditos adicionais especiais necessaries a sua colertura. 

Art. 4". Esta Lei cnirara cm vigor na data lie sua publicacao, rcvogando-se as 
disposicocs em comrario. 

GABI>JETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO, aos 20 
(\'inte) dias do mes de junho de 2002. 
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Prcfeito Municipal 
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