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PROJETO DE LEI Nº 94/2018 
INCLUI DISPOSITIVO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.361, DE 
23 DE NOVEMBRO DE 1994 E Nº 3.479, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  
 
Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica incluso o art. 20-A na Lei municipal nº 1.361, de 23 de dezembro de 1994, 
que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, com a seguinte redação: 

 
“Art. 20-A. Para efeito de lotes Urbanos resultantes de novos loteamentos, os mesmos 

não serão tributados no ano da efetivação da aprovação do loteamento junto ao Município e pelos 2 
(dois) anos seguintes a efetivação da aprovação do loteamento, exceto no caso de venda, onde o 
proprietário deverá informar o município, conforme parágrafo único deste artigo, sob pena de 
inscrição do débito retroativo, sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta lei. 

 
Parágrafo único. Os responsáveis pelo parcelamento do solo ficam obrigados a fornecer 

ao Município, para os fins legais, relação dos terrenos que no ano anterior tenham sido alienados 
definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda, mencionando o nome do comprador 
e o endereço do mesmo, o nome do loteamento, o número de quadra e do lote e o valor da transação, 
a fim de ser feita a devida anotação no Cadastro Físico Imobiliário, bem como fornecer mapa ou croqui 
da área fracionada.” 

 
Art. 2º. Fica incluso o art. 28-A na Lei municipal nº 3.479, de 21 de novembro de 2011, 

que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Seberi, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 28-A. O proprietário loteador será eximido do recolhimento do Imposto Territorial 

Urbano no ano da efetivação da aprovação do loteamento junto ao Município e pelos 2 (dois) anos 
seguintes a efetivação da aprovação. 

 
Parágrafo único. Quando da efetivação de compromisso de venda com ou sem escritura 

pública, fica o promitente comprador sujeito ao imposto, obrigando-se o proprietário loteador a 
comunicar ao órgão municipal responsável.” 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2018. 

CLEITON  BONADIMAN 
               PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 94/2018 

 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente  
Senhores Vereadores, 
 

 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, na oportunidade em que 

encaminhamos o presente Projeto de Lei, que INCLUI DISPOSITIVO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 
1.361, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1994 E Nº 3.479, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A presente demanda visa incentivar a criação de novos loteamentos no município de 

Seberi, haja vista o alto custo de implantação dos mesmos com toda a infraestrutura necessária. 
Sendo esta uma forma de crescimento de crescimento e desenvolvimento do município. 

 
Assim o loteador somente pagará o IPTU a partir do terceiro ano, contando-se o ano 

da aprovação do mesmo, sendo que o IPTU será cobrado a qualquer tempo quando da sua 
comercialização dos lotes. 

 
Referir também que esta prática e efetuada também pela maioria dos municípios de 

região. 
 
Esta é a razão para apreciação do presente Projeto de Lei, motivo pelo qual o Poder 

Executivo Municipal espera a análise competente e criteriosa por parte da colenda Câmara de 
Vereadores, e sua posterior aprovação em regime de urgência, nos termos regimentais. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi, 12 de dezembro de 2018. 

 
 

CLEITON BONADIMAN, 
Prefeito Municipal. 


