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PROJETO DE LEI Nº 094-02/2018 

  

Cria o Programa Pavimentação Comunitária 

de vias urbanas, dispõe sobre sua 
execução e dá outras providências. 

 

 Art. 1°Fica disciplinado nos termos abaixo as formas de gestão relativa a 

obras de pavimentação de vias públicas, tendo como princípio à ampliação da 

democracia participativa e a desburocratização, como forma de 

desenvolvimento urbano do Município.  

 

 § 1º Para os efeitos deste artigo são formas possíveis de realização de 
obras de pavimentação de vias públicas municipais: 

 I – pavimentação pública;  

 II – pavimentação comunitária (direta e conjunta)  

  a) a pavimentação pública é a forma tradicional de gereciamento 

deste tipo de obra no Município, e consiste na administração pelo poder público 

de todas as fases legais para a realização da obra, inclusive no que se refere 

ao lançamento da contribuição de melhoria, observadas a participação popular 

na elaboração das lei orçamentárias. 

  b) a pavimentação comunitária consiste na participação direta da 

sociedade, não somente no que se refere à elaboração das leis orçamentárias, 

nos termos do que dispõe o art. 48, parágrafo único da LC nº 101/2000, como 

também na iniciativa em deflagrar tal processo, efetuar a pavimentação 

responsabilizar-se pelos seus custos e fiscalizar o andamento das obras, 

sempre com a fiscalização também do Município.  

  c) a pavimentação comunitária se caracteriza pela ação conjunta 
entre a Administração e os proprietários de imóveis para a pavimentação de 

vias públicas, podendo a obra ser proposta tanto pelos moradores como pela 

Administração Municipal.  

 

 § 2º A iniciativa para deflagrar o processo de pavimentação deverá contar 

com a aprovação dos moradores da via, considerada esta como a Rua ou 

Avenida que não possua o benefício da pavimentação, desde que comprovada 

a adesão ao plano através de ata de audiência pública promovida para esta 

finalidade. 

 I – observadas as modalidades instituídas para a pavimentação 

comunitária, são condições para a aprovação do plano, a adesão:  

  a) de, 100% (cem por cento) dos proprietários abrangidos pela via 

pública, para a modalidade de Pavimentação Comunitária Direta;  

  b) de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das áreas de 
responsabilidade dos proprietários abrangidos pela via pública, excluídas as 

áreas de propriedade do Município, para a modalidade de Pavimentação 

Comunitária Conjunta;  
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 § 3º A pavimentação comunitária, em qualquer modalidade dependerá de 

aprovação do Poder Público Municipal, cujo pedido deverá integrar.  

  a) a comprovação da adesão dos proprietários no percentual 

mínimo nos termos do artigo anterior e a informação sobre os seus respectivos 

dados cadastrais, pessoais e do imóvel;  

  b) indicação de um proprietário ou comissão, eleita na audiência 

pública, que ficará como representante perante a Adminis tração; 

  c) especificação da obra contendo a sua extensão, os seus 
quantitativos, os custos previstos e o cronograma de execução da obra;  

 

 § 4º O contrato a ser firmado entre os proprietários e a empresa deverá 

obedecer à minuta elaborada pela administração e posta à disposição dos 

interessados. 

 

 § 5º O projeto da obra poderá ser elaborado:  

 I – sob a responsabilidade dos proprietários, devendo, entretanto, ser 

aprovado pelo Município.  

 II – ser solicitado ao Município a sua elaboração, sem custo para os  

proprietários. 

 

 § 6º Ao Município cabe deferir ou não o projeto, fundamentando a sua 

decisão, a teor inclusive, no que se refere aos riscos financeiros apresentados 

no projeto. 
 

 § 7º O pedido de pavimentação nos termos do plano comunitário somente 

será deferido para a pavimentação com as seguintes características:  

 I – atenda as diretrizes do Plano Diretor e Lei do Parcelamento do Solo;  

 II – tenha características que atendam aos preceitos de boa Técnica de 

Engenharia. 

 

 § 8º A participação da sociedade para a pavimentação de vias públicas 

poderá ser dada através das seguintes modalidades:  

 I – pavimentação Comunitária Direta; e 

 II – pavimentação Comunitária Conjunta.  

 

 § 9º A Pavimentação Comunitária Direta consiste na realização de projeto 

aprovado pelo poder público, contendo os quantitativos, custos, prazos e 
qualidade, sendo a gerência da obra efetuada diretamente pelos proprietários, 

sendo a responsabilidade pela contratação dos serviços ao contrato firmado de 

responsabilidade dos proprietários diretamente com a empresa selecionada, em 

áreas em que não necessitam da participação do Município, como áreas verdes 

e testadas de imóveis de propriedade do setor público.  

 I – a escolha da empresa para a realização das obras deverá ser feita 

diretamente pelos proprietários, devendo ser observadas a legislação 

trabalhista e previdenciária pertinente.  
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 II – é de responsabilidade do Município a fiscalização da obra na 

verificação do seu andamento conforme o projeto aprovado e contrato 

estabelecido entre os proprietários e a empresa que realiza a obra.  

 III – o Município poderá, de forma fundamentada e obedecida a legislação 

que rege a administração pública e respeitados ainda os direitos adquiridos, 

intervir nas obras contratadas diretamente com os proprietários, em caso de 

descumprimento das condições que ensejaram a autorização para a sua 

realização. 
 IV – a fiscalização da integralidade das obras cabe ao Município e aos 

proprietários que elegerão preposto ou comissão para o acompanhamento da 

obra, devendo todas as ocorrências ser registradas.  

 

 § 10 O recebimento provisório e definitivo da obra caberá ao profissional 

indicado pela Administração Municipal.  

 

 § 11 A Pavimentação Comunitária Conjunta consiste na realização de 

projeto aprovado pelo poder público, contendo os quantitativos, custos, prazos 

e qualidade, sendo a gerência da obra efetuada em conjunto entre a 

Administração Pública e os proprietários, sendo a responsabilidade pela 

contratação dos serviços com empresa do ramo pertinente, os pagamentos e os 

demais aspectos relativos ao contrato firmado de responsabilidade 

compartilhada entre os proprietários e a Administração Pública.  

 I – A Pavimentação Comunitária Conjunta ocorrerá sempre que:  
  a) na via a ser pavimentada pelo Município, os moradores 

decidirem em gerenciar a obra, sendo que, na via pública excluindo-se onde 

constem áreas verdes e/ou testadas de imóveis de propriedade do setor Público 

Municipal, ou de outra esfera de governo, correspondendo à, no máximo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das áreas dos proprietários;  

  

§ 12 Aprovado o projeto, o Município providenciará na escolha da 

proposta mais vantajosa para Administração, para a realização das obras que 

lhe caiba, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

 I – A licitação promovida contemple no máximo, 25%( vinte e cinco por 

cento) das  áreas dos proprietários não aderentes, acrescida das áreas 

referentes a testadas das áreas verdes, imóveis de propriedade do setor público 

municipal ou de outra esfera de governo, e deverá ter o produto desta 

contemplado nas Leis Orçamentárias.  
 II – A licitação destinada a escolha da proposta mais vantajosa para a 

administração deverá fazer referência a esta Lei, e deverá conter os seguintes itens:  
  a) obrigação de o adjudicatário da licitaç ão em estender os preços 

ofertados para a Administração Pública aos proprietários particulares de 

imóveis, conforme os quantitativos determinados no projeto, firmando contrato 

individual com cada proprietário e lançando a cobrança direta contra estes, nos 

prazos e condições avençadas.  
  b) a referência sobre a responsabilidade contratual ser individualizada 

com cada proprietário aderente ao Plano Comunitário; 
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  c) nas condições de pagamento prever para cada obra, conforme 

especificações do edital, percentual em que poderá o Município satisfazer o 

pagamento através de materiais ou equipamentos necessários à pavimentação, desde 
que não ultrapassem a 25%( vinte e cinco por cento) do valor da obra, e que conste do 

Edital o valor e a quantidade exata dos materiais disponibilizados como pagamento, 
até 100% do que cabe ao Município. 
 

 § 13 Os proprietários não-aderentes ao plano, desde que não 

prejudiquem o percentual de 25%(vinte e cinco por cento) de participação do 

Município, terão o seu custo coberto pelo Município, após exposição dos 

motivos da exclusão, lançando o valor como contribuição de melhoria.  

 I – os proprietários de imóveis que aderirem ao Plano Comunitário e 
honrarem o contrato avençado não terão lançados contra si a contribuição de 

melhoria decorrente de valorização imobiliária da obra.  

 II - os proprietários não-aderentes ao plano terão lançados contra si a 

contribuição de melhoria e deverão efetuar os pagamentos conforme edital para 

cada obra e as disposições legais inerentes ao tributo. 

 

§ 14 O orçamento do Município conterá reserva de contingência para 

fazer frente aos riscos fiscais decorrentes das responsabilidades assumidas 

pelos aderentes e não honradas como forma de viabilizar a conclusão das 

obras. 

 I – os proprietários de que trata este parágrafo, poderão requerer 

abatimento do valor do tributo, referente aos valores pagos a título de aderência 

ao Plano. 

 

 § 15 O Município deverá, de forma fundamentada e obedecida a 
legislação que rege a administração pública e respeitados ainda os direitos 

adquiridos: 

 I – intervir nas obras contratadas diretamente pelos proprietários, em 

caso de descumprimento das condições que ensejaram a autorização para a 

sua realização. 

 II – exercer a fiscalização da integralidade das obras juntamente com os 

proprietários que elegerão preposto ou comissão para este acompanhamento, 

devendo todas as ocorrências ser registradas.  

 

§ 16 O recebimento provisório e definitivo da obra caberá ao profissional 

indicado pela Administração Municipal.  

 
 Art. 2° O Município, além do percentual de participação de 25% (vinte e 

cinco por cento), poderá contratar e cobrir o custo das obras dos proprietários 

não aderentes que excederem este percentual, lançando a contribuição de 

melhoria para os imóveis não participantes da pavimentação comunitária  
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 05 de setembro de 2018. 

 

 
 

Marco Aurélio Wermann 

Prefeito de Estrela em exercício  
 
  

 

 

 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 

 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 05 de setembro de 2018. 

 
Mensagem Justificativa ao  
Projeto de Lei nº 094-02/2018 

 

Senhora Presidente e  

Senhores Vereadores: 
 

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos à 
análise dessa Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 094-02/2018, que cria o 
Programa Pavimentação Comunitária de vias urbanas, dispõe sobre sua execução e 

dá outras providências. 
O presente Projeto de Lei propõe a implantação de 

um Programa Municipal voltado à pavimentação comunitária no Município que 

beneficiará a população em geral, sob a iniciativa de esforços conjuntos entre o 

Poder Público e a iniciativa privada.  

 Sua finalidade é constituir uma base legal para que o 

Município possa resolver a situação de diversas ruas em que moradores se 

articularam em parceria com o Poder Público para viabilizar investimentos em 

pavimentação e drenagem. 

 Portanto, o objetivo é dar melhores condições à 

população através de infraestrutura com pavimentação de vias públicas e dessa 

forma o Município propõe uma parceria com os contribuintes interessados, para 
que em conjunto possamos dar solução definitiva a grande demanda.  

 Ainda, a pavimentação comunitária já tinha previsão 

no antigo Código Tributário Municipal (embora este fosse o local incorreto para 

sua previsão legal, já que não se trata de um tributo municipal), mas ainda 

assim houve a sua revogação pela Lei Municipal n° 7.016/2017, que d isciplina o 

Sistema Tributário do Município, consolida Leis e estabelece o Código Tributário 

Municipal; portanto, este benefício deixou de ser previsto nas leis municipais.  
 Por conseguinte, estamos encaminhando este projeto 

para previsão da pavimentação comunitária para que possamos continuar a 

prevê-la na legislação municipal, benefício este que tem sido muito importante 

nos últimos anos e que, inclusive, tem sido adotada por diversos municípios.  

 Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 

ficando no aguardo da apreciação e posterior emissão de Parecer.  

Atenciosamente, 
 

Marco Aurélio Wermann 

 Prefeito de Estrela em exercício 
Ex.ma Senhora  

Débora R. Martins 
Presidente da Câmara de Vereadores  

ESTRELA/RS  


