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= L E I NQs 372/90 = 
"Autoriza e estabelece critérios para a Cl?_ 

brança de Contribuição de Melhorias, e dá/ 

outras providencias." 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de N0 va Independencia, Estado 

de São Paulo, usando das atribuiçÕes que lhe são confe

ridas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova 

Independência APROVA e ele sanciona e promulga a seguiB 

te LEI: 

Artigo 1º. Fica autorizado a cobrança de Contribuição de f'-'lel h o r ia o/, 
de que trata o artigo 145, inciso III, da Constituição/ 

Federal e art. 76, inciso III, da LDM, no que se refere 

a implantação de guias e sarjetas. 

Artigo 2º.Ds melhoramentos, a serem realizados, serão executados/ 

de forma indireta, obedecendo- se ao princÍpio da licit~ 

ção, para escolha da empresa a ser contratada . 

· Artigo 3º.0 custo do melhoramento será composto pelo valor de sua 

execugão, acrescido das despesas com estudos, projetas, 

fiscalização e administração. 

Artigo 4º.G pagamento da contribuição descrita no "caput" do art_i 

go 1º poderá ser da seguinte forma: 

I-Em uma ~nicaparcela, no vencimento indicado no aviso/ 

de lançamento, com desconto de 5D%(cincoenta por cento); 

II-Em 12(doze) prestaçÕes mensais iguais, nos vencimen

tos indicados nos avisos de lançamentos, sem qualquer / 

desconto ou acréscimo. 

Artigo 59.0 contribuinte que deixar de pagar a contribuição de lilJ! 

lhoria, implantação de guias e sarjetas, no prazo fixa

do, Ficará sujeito ao pagamento de juros morat6rios à / 
razão de l%(um por cento) ao m;s sobre o valor originá

rio e correção monetária de ac~rdo com Índice oficial. 

Artigo 6º.As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

à conta das dotaçÕes prÓprias constates do orçamento. 

Parágrafo ~nico: Verificada a inexist~ncia de dotação / 

pr6pria será providenciada a competente abertura de cri 

dito especial. 

Artigo 7º.E 9 ta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, r~ 

vogadas as disposiçÕes em contrário. 

Prefeitura de Ni Independ~n Dezembro de 1990. 
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