
 

Lei  nº  933//2009, de 21 de setembro de 2009. 
 
“Altera a Lei Municipal nº 596/97, que torna obrigatório a todo 
proprietário de imóvel a construção ou reforma de calçadas e dá 
outras providências”. 

  
 

   O povo de Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por 
seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

   Art. 1º - Os Artigos 1º e 2º  da Lei Municipal nº 596/97, de 17 de 
dezembro de 1997,  passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 1º - Todo proprietário de imóvel urbano situado nesta cidade, onde 

exista ou venha a existir meio-fio, será obrigado a construir ou reformar as 
calçadas  dentro do prazo máximo e improrrogável de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, contados da  respectiva notiticação, mediante recibo.  

 
§ 1º - Decorrido o prazo estabelecido neste artigo, faculta ao Município 

proceder a construção  ou reforma da calçada, sendo as despesas decorrentes da 
execução desta obra lançadas ao contribuinte proprietário,  a título de 
contribuição de melhoria, na forma da lei. 

 
 § 2º - O contribuinte que comprovar, mediante laudo social, e enquadrando 

dentro do índice de uma renda per capita inferior a R$ 140,00 (cento e quarenta 
reais), ficará isento do pagamento das despesas com a construção de calçadas, a 
título de contribuição de melhoria .  

 
§ 3º - O Município, mediante requerimento do proprietário, fornecerá 

gratuitamente o cascalho necessário  à execução da obra. 
  
Art. 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução desta Lei, 

fica o Executivo Municipal autorizado a fazer os remanejamentos de créditos 
suplementares, se necessários, utilizando-se de anulações total ou parcial de 
dotações do orçamento vigente. 

  
   Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da 
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém. 

    Divisa Nova, 21 de setembro de 2009. 
 
  
 

  JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
  Prefeito Municipal   


