
PROJETO-DE-LEI  N
º 
1.898/05 - DE 07 DE JULHO DE 2005. 

 
“Autoriza a parceria entre o município e proprietários de imóveis 

urbanos e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu,  

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- Fica o Município de Goiatuba autorizado a estabelecer sistema de parceria com 

proprietários de imóveis urbanos, residentes ou não localizados na sede do Município, 

visando a construção de passeios públicos em vias dotadas de asfalto e meios-fios. 

 

  Parágrafo Único – A parceria de que trata o “caput” deste artigo, poderá 

ser realizada até o dia 30 do mês de novembro de 2008. 

 

Art. 2º - Para a concretização dos objetivos previstos no artigo anterior, o Município 

arcará com a quantidade de 01 (um) saco de cimento para cada cinco metros quadrados 

(5m
2
) de passeio a ser construído e com a quantidade de areia necessária e o proprietário 

com os custos de brota ou cascalho lavado, a compactação de terreno e a mão de obra.  

 

  Parágrafo Único – A utilização de cerâmica, pedra ou outro material de 

cobertura que não o cimento será de responsabilidade do proprietário. 

 

Art. 3º - O passeio deverá ser construído de acordo com o nivelamento da via pública. 

Art. 4º - Fica recomendado que o passeio seja construído de forma ecológica, com 

espaço livre para plantio de grama ou de vegetação própria. 

At. 5º - O proprietário interessado na parceria de que trata esta Lei deverá se inscrever 

na sede da Prefeitura Municipal até o dia 31 do mês outubro de 2008. 

Art. 6º - Tratando-se de proprietário de baixa renda mensal, devidamente comprovada 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o Município poderá arcar com todas as 

despesas para construção do passeio público. 

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, 

crédito adicional de natureza suplementar ou especial, até o montante de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) para cobertura das despesas decorrentes desta Lei. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º - Revogam-se a disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos sete dias do mês 

de julho do ano dois mil e cinco (07/07/2005). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.898, de 07 de julho de 2005 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 O projeto de Lei que ora se encaminha à apreciação e aprovação por esse 

Egrégio Poder Legislativo, “autoriza parceria entre o Município e proprietários de 

imóveis urbanos e dá outras providências”. 

 

É importante solicitar que todos os esforços devam ser envidados.pelo poder 

público no sentido de dotar nossa cidade de passeio público.A questão de passeio 

público, além do ordenamento urbano e da melhor conservação do investimento em 

asfalto e meios – fios é hoje uma questão séria de segurança no trânsito, vez que o 

Transeunte é obrigado a utilizar o leito da via pública, correndo risco de vida, por falta 

do benefício do passeio público. 

 

Assim, tendo em vista que a falta do passeio público é mais sentida na periferia 

da cidade, onde a população possui menor poder aquisitivo, nada mais justo que o Poder 

Público, através de parceria, estimule os proprietários de imóveis a construírem passeios 

em suas propriedades, beneficiando nossa população. 

 

É evidente que após a vigência desta Lei, os faltosos começarão a ser punidos 

com a penalidade prevista em nosso Código Tributário, com o aumento de alíquota do 

IPTU. 

 

No entanto, a oportunidade está sendo dada a todos e espero, com essa parceria 

proposta, resolver de vez a falta de calçadas em nossa querida Goiatuba.  

Pelo exposto e por tratar de assunto de alto interesse coletivo, solicito dessa casa 

de Leis, a aprovação do projeto como proposta. 

 

                                                

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


