LEI Nº 3347/2013, DE 07 DE MAIO DE 2013.
CONCEDE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE
PASSEIO PÚBLICO, REVOGA A LEI Nº
2611/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS faz saber, em cumprimento ao
disposto no artigo 57, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de
Vereadores de Guaporé aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Município cederá pedrisco, brita e pó-de-brita, cuja finalidade seja para
construção de passeio público.
§1º: A cedência do material somente se dará ao contribuinte que atender aos requisitos
previstos na Lei de Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, conforme dispõe o Código
Tributário vigente.
§2º: Não será cedido material para confecção de passeio público de concreto.
Art. 2º O Município prestará gratuitamente, os serviços com equipamentos rodoviários
de terraplenagem e aterro preparatório, aplicados única e exclusivamente para a construção de
passeio público.
Art. 3º Para a construção de passeios públicos, a quantidade de horas/máquina e
material de aterro a serem fornecidos serão previamente calculados pelo Serviço de Engenharia
do Município de Guaporé.
Art. 4º Os proprietários dos imóveis deverão solicitar por escrito o incentivo com 60
(sessenta) dias de antecedência e executar integralmente a obra até 60 (sessenta) dias após a
concessão do incentivo.
Parágrafo Único: O não cumprimento da execução prevista no “caput” deste artigo, ou
a execução em desacordo com a legislação vigente, implicará em lançamento no cadastro do
contribuinte, do custo dos materiais e a execução dos serviços de terraplenagem e veículos de
carga acrescido de 20% (vinte por cento) a titulo de custo administrativo, bem como implicará
no lançamento da multa por falta de passeio publico se expirado o prazo previsto em Lei para a
conclusão do mesmo.
Art. 5º O incentivo previsto nesta Lei não inclui a construção de muro de contensão ou
muro lindeiro.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2611/2005, de
12-07-2005.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 07 de maio de 2013.
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