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LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2018

DISPÕE  SOBRE  A  COBRANÇA  DE
CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA  NA
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE
ENUMERA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do
Sul,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal,

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º Em  decorrência  da  execução,  pelo  Poder  Executivo
Municipal,  das  obras  de  melhoria  nas  Ruas  Bento  Gonçalves,  Coronel
Borges do Canto, Coronel Pedro Rodrigues, Coronel Evaristo do Amaral e
João  Pessoa,  que  irão  receber  pavimentação  asfáltica  e  obras  e
revitalização, serão cobradas a Contribuição de Melhoria.

Parágrafo único. Para  fins  de  cobrança  da  Contribuição  de
Melhoria prevista do  caput deste artigo, serão observados os seguintes
critérios:

I  - serão  considerados  beneficiados  apenas  os  imóveis  que
possuam frente para as vias indicadas;

II  - o  valor  da  contribuição  de  melhoria  terá  como  limite
individual  a  valorização  do  imóvel  beneficiado  em  decorrência  da
execução  das  obras,  e  como  limite  total  a  soma  das  valorizações,
observado o percentual máximo de 70 % (setenta por cento) do custo
final das obras.

Art.  2º Para  cobrança  da  Contribuição  de  Melhoria,  a
Administração publicará edital prévio à execução das obras, contendo,
entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes:

I - delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação
dos proprietários de imóveis nelas compreendidos;

II - memorial descritivo do projeto;
III - orçamento total ou parcial do custo da obra;
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IV - determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida
pela contribuição de melhoria com base na valorização de cada imóvel
beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo, em anexo,
a planilha de cálculo, observado o disposto no inciso II do art. 1º.

Art. 3º Após a conclusão, será publicado o demonstrativo do
custo  final  das  obras,  seguindo-se  o  lançamento  da  Contribuição  de
Melhoria.

Parágrafo  único. No  lançamento,  sua  notificação  e  demais
aspectos  não  especificados  nesta  Lei,  serão  observados  as  normas  e
procedimentos estabelecidos no Código Tributário Municipal e legislação
pertinente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL
SEBERI -RS, 22 DE DEZEMBRO DE 2018.

CLEITON BONADIMAN
 PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 95/2018

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

 Apraz-nos  cumprimentá-lo  prazerosamente,  bem como  aos
demais  Vereadores  dessa  Casa  Legislativa,  oportunidade  em  que
estamos  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  que  trata  da  cobrança  de
contribuição de melhoria na execução de obras públicas sobre as ruas
Coronel Borges do Canto, Coronel Pedro Rodrigues, Coronel Evaristo do
Amaral  e  João  Pessoa,  na  cidade  de  Seberi/RS.  Obra  esta  que  será
executada com recursos de operação de crédito a ser contraída junto ao
BRDE,  devidamente  autorizada  na  Lei  Municipal  nº  4.362,  de  06  de
dezembro de 2017.

 As Contribuições de Melhoria estão disciplinadas no Art. 81 e
seguintes do CTN. É um tipo de tributo vinculado, que tem por hipótese
de incidência uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte.
Essa atuação é uma obra pública que causa valorização imobiliária, isto
é,  aumenta  o  valor  de  mercado  de  imóveis  localizados  em  suas
imediações.

 A  atuação  estatal  (realização  de  obra  pública)  que  torna
vinculado  este  tipo  de  tributo  é  apenas  indiretamente  referida  ao
contribuinte,  posto  que  é  a  valorização  imobiliária  que  justifica  sua
cobrança.  Em outras  palavras,  não é  a  mera realização de uma obra
pública que vai determinar a cobrança da exação, mas tão somente a
realização de obra pública que tem como consequência a VALORIZAÇÃO.

 A obra deve estar necessariamente concluída para que possa
concretamente incidir  a contribuição,  até porque deve ser cabalmente
comprovada a valorização imobiliária causada pela empreitada.

 A  Contribuição  de  Melhoria  é  um  tributo  eminentemente
social. Por meio dele, o proprietário que, sem nada ter feito para isso, é
beneficiado por um sobrevalor acrescido ao seu imóvel por conta de uma
obra pública.
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 Das Bases Legais:

 Art. 145, III CF - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  poderão  instituir  os  seguintes  tributos:  III-  contribuição  de
melhoria, decorrente de obras públicas. Ou seja, será a contribuição de
melhoria, cobrada em razão da realização de obra pública, que promove
a valorização de imóveis vizinhos.

 Art. 81 CTN - A contribuição de melhoria cobrada pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de
suas  respectivas  atribuições,  é  instituída  para  fazer  face  ao  custo  de
obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor
que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

 Pelo exposto, pedimos aos Senhores Vereadores a aprovação
unânime deste projeto de Lei.

 Seberi – RS, 12 de dezembro de 2018.

Atenciosamente

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL


