PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2020
INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O VICE-PREFEITO EM EXERCÍCIO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa
Catarina, faz saber a todos habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores
votou e aprovou e ele sanciona e promulga esta Lei Complementar:
Art. 1° Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover os atos necessários à
cobrança da Contribuição de Melhoria em decorrência da valorização imobiliária relativa
às obras públicas de pavimentação de ruas de pedra irregular, tendo como limite total
as despesas realizadas das obras e, como limite individual, o acréscimo de valor que
resultar para cada imóvel beneficiado, compreendendo aqueles diretamente localizados
nos seguintes logradouros:
I - Rua Anildo Heisler (trecho da parte existe até o galho sul do Riacho Jundiá),
com área total de 2.380,00 m²; com custo total/orçamento estimado no que se refere à
consecução desta obra pública apurado na quantia de R$ 103.292,00 tendo como fonte
de recurso o Orçamento Geral do Município.
II - Rua Hilma Kich, (trecho compreendido entre Rua Boa Vista e Rua Monte
Alverne )com área total de 492,50 m²; com custo total/orçamento estimado no que se
refere à consecução desta obra pública apurado na quantia de R$ 21.374,50 tendo como
fonte de recurso o Orçamento Geral do Município
III - Rua São José (trecho final), com área total de 997,00 m²; com custo
total/orçamento estimado no que se refere à consecução desta obra pública apurado
na quantia de R$ 43.269,80, tendo como fonte de recurso o Orçamento Geral do
Município.
Art. 2° O Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular
do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel localizado na área de
influência da obra pública.
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§ 1º Os bens indivisos serão lançados em nome de qualquer um dos titulares, a
quem caberá o direito de exigir dos demais as parcelas que lhes couberem.
§ 2º Na hipótese de haver condomínio, o tributo será lançado em nome de
todos os condôminos que serão responsáveis na proporção de suas cotas.
Art. 3º Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário
do imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos
adquirentes e sucessores, a qualquer título, do domínio do imóvel.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal determinará as providências para a
elaboração dos atos administrativos que se fizerem necessários para o cumprimento
desta Lei.
Art. 5º Para o cálculo da contribuição de melhoria será observado o seguinte:
I – a Secretaria de Administração e Finanças, através do departamento de
engenharia, encarregado pela execução da obra, elaborará a respectiva planta, na qual
constarão os imóveis atingidos diretamente pela obra, que comporão a zona de
influência, oportunidade na qual deverá elaborar o memorial descritivo das obras, a ser
acompanhado do orçamento detalhado de seu custo, devendo fazer parte do edital.
II – a Secretaria de Administração e Finanças, através do departamento
competente, relacionará em lista própria, todos os imóveis que se encontrem dentro da
zona de influência definida na forma do inciso anterior, conforme cadastro imobiliário
municipal, bem como fixará o valor venal do imóvel, por meio de avaliação,
independentemente dos valores que constarem no cadastro imobiliário fiscal, sem
prejuízo de sua utilização se estiver atualizado em face do valor de mercado dos imóveis.
III – após a conclusão da obra o Município realizará nova avaliação dos imóveis
abrangidos pela obra/valorização, apurando o valor de cada imóvel após a execução da
mesma, a fim de estabelecer o diferencial de valorização, assim entendido como sendo
a diferença entre o valor do imóvel em momento anterior a obra e o valor do imóvel em
momento posterior a realização da obra.
IV – os valores obtidos nas avaliações referidas nos incisos II e III deste artigo
balizarão a observância dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria,
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que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada imóvel constante
na zona de influência definida pelo inciso II do mesmo artigo.
V – o órgão competente municipal calculará o valor da contribuição de melhoria
devida pelos titulares de cada imóvel constante na relação a que se refere o inciso I
deste artigo, por meio de sistema de proporção simples (regra de três), no qual o
somatório das valorizações dos imóveis balizará proporcionalmente cada valorização,
assim como a parcela do custo a ser recuperada está para cada contribuição de
melhoria.
Art. 6° As avaliações dos imóveis de que trata esta Lei serão efetivadas por
Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, a ser designada por Decreto
Municipal.
Art. 7° Para a cobrança da Contribuição de Melhoria, a Secretaria de
Administração e Finanças, antes da execução das obras, publicará o Edital contendo os
seguintes requisitos:
I – memorial descritivo do projeto;
II – orçamento do custo da obra;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição de melhoria;
IV – delimitação da zona beneficiada;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a
zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;
VI – fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da publicação, para
impugnação, pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos nos incisos
anteriores;
VII – regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da
impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.
§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da
parcela do custo da obra a que se refere o inciso III, pelos imóveis situados na zona
beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.
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§ 2º Após a execução da obra, será publicado Edital contento o valor de
valorização de cada imóvel, bem como, contendo o valor da respectiva contribuição de
melhoria;
§ 3º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser
notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos
elementos que integram o respectivo cálculo; contando a partir de então os prazos para
impugnação e questionamento, inclusive quanto aos termos do Edital referenciado no
§ 2° deste artigo.
§ 4º Sempre que, por qualquer motivo, não for assinada a notificação pelo
notificado, a ele se dará ciência do ato fiscal via postal (Correio) com Aviso de
Recebimento Mão Própria (AR-MP) em caso de contribuinte Pessoa Física ou simples
Aviso de Recebimento (AR) no caso de contribuinte Pessoa Jurídica, via notificação
extrajudicial ou via edital em jornal de circulação local.
Art. 8º A contribuição de melhoria de que trata esta Lei será cobrada
proporcionalmente ao custo total da obra, na razão de 50% (cinquenta por cento) sobre
o custo efetivo, totalizando a quantia de:
I – R$103.292,00 para a obra da Rua Anildo Heisler;
II – R$ 21.374,50 para a obra da Rua Hilma Kich;
III – R$ 43.269,80 para a obra da Rua São José;
Art. 9º Considera-se regularmente notificado o sujeito passivo na data da
publicação do Edital de Contribuição de Melhoria no órgão oficial do Município ou no
jornal de circulação local.
Art. 10. As reclamações ou quaisquer recursos administrativos não suspendem
o início ou o prosseguimento das obras e nem terão efeito de obstar a Administração na
prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 11. A Contribuição de Melhoria poderá ser paga:
I – em cota única, com desconto de 10% (dez por cento);
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II – em até 36 (trinta e seis) parcelas para imóveis/lotes urbanos com área de
no máximo 1.999 m²; e em até 96 (noventa e seis) parcelas, aos imóveis com área igual
ou superior a 2.000,00 m²; nos termos do artigo 309, § 1º, do Código Tributário
Municipal.
§1º. No parcelamento, o valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior
a 50 (cinquenta) UMRF - Unidade Municipal de Referência Fiscal - para pessoas físicas,
e para pessoas jurídicas o valor mínimo a ser observado é de 100 (cem) UMRF, nos
termos do artigo 309, § 1º, do CTM.
§2º. Na eventualidade das parcelas ultrapassarem o ano em exercício, haverá
a incidência de correção monetária sobre as parcelas.
Art. 12. Os créditos vencidos da Fazenda Municipal a título de Contribuição de
Melhoria de que trata esta Lei sujeitar-se-ão à incidência de juros de mora, correção
monetária e multa moratória nos termos da Legislação.
Art. 13. Aplicam-se à Contribuição de Melhoria de que trata esta Lei, no que
couber e lhe forem aplicáveis, as disposições contidas nos artigos 81 e 82, ambos da Lei
nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº 195/1967, Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e
Lei Complementar Municipal n° 57/2005 (Código Tributário Municipal) e suas
alterações.
Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Iporã do Oeste - SC, 21 de setembro de 2020.

ALEXANDRE ENGEL RUSCHEINSKY
Vice-Prefeito em Exercício
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Tenho a honra de encaminhar, à apreciação dos integrantes desta Casa
Legislativa, o Projeto de Lei que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma
regimental.
Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a
autorização para instituir a Contribuição de Melhoria referente as obras de
pavimentação de ruas com pedra irregular a serem realizadas nas Ruas Anildo Heisler,
Hilma Kich e São José, nesta cidade de Iporã do Oeste - SC.
A contribuição de melhoria é um tributo que requer formalidade para a
constituição do crédito pelo município, tais como aprovação prévia na lei para sua
instituição, publicação de editais, comprovação da valorização decorrente da obra
pública, notificação pessoal ao beneficiado, entre outros.
Mas de todos os tributos municipais, talvez este seja o mais justo, no sentido
de que é evidenciado a valorização patrimonial do imóvel beneficiado com a obra
pública em valores muito superiores aos custos dispendidos com a obra, que são
efetivamente os valores cobrados dos contribuintes, e ainda, em condições muito
facilitadas e benéficas.
Além da valorização que o imóvel recebe com a obra pública, outro benefício
direto que se evidencia é a melhora na qualidade de vida das famílias que convivem com
uma rua sem pavimentação em frente as suas residências, de modo que, com a
pavimentação com pedras irregulares, a rua se torna mais acessível, mais organizada,
mais bela.
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Desta forma, a obra pública traz benefícios muito significativos aos
proprietários dos lotes beneficiados, sendo o recurso cobrado pelo município como
contribuição de melhoria utilizado para fomentar novas obras, em locais ainda não
contemplados, fazendo com que a cidade receba melhorias constantes, estendendo o
benefício de forma contínua em todo território urbano e rural.
Por esta razão, a cada obra pública que tenha perspectiva de valorização
imobiliária do patrimônio privado dos beneficiários, estará sendo encaminhado o
respectivo projeto de lei, para fins de cumprimento do disposto legal, de forma a
promover a execução das obras e dar seguimento a publicação dos respectivos editais e
lançamentos, nos termos das legislações que regulamente o tema.
Desta forma, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar na forma regimental.

Iporã do Oeste – SC, 21 de setembro de 2020.

ALEXANDRE ENGEL RUSCHEINSKY
Vice-Prefeito em Exercício
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