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PROJETO DE LEI Nº. 138/2019 
 
ALTERA O ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.935/2001, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais Leis vigentes,  
 

FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo 
e sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1º. O art. 10 da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de janeiro de 2002, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 10. Na apuração da valorização dos imóveis beneficiados, a avaliação que 
se refere o inciso VI do artigo 7º será procedida levando em conta a situação do 
imóvel na zona de influência, sua área, testada, finalidade de exploração 
econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou 
conjuntamente, mediante a aplicação de métodos e critérios usualmente 
utilizados na avaliação de imóveis para fins de determinação de seu valor venal. 
§ 1º. A metodologia e critérios a que se refere este artigo poderão explicitados 
em regulamento. 
§ 2º.  A avaliação a que se refere o inciso V do artigo 7º poderá ser realizada por 
estimativa e por amostragem, considerando a diferença média entre os valores 
dos imóveis indicados no cadastro imobiliário fiscal e o valor de mercado dos 
imóveis arbitrados por corretor de imóveis, utilizando-se como parâmetro 
imóveis localizados em diversas zonas fiscais e ofertados ao mercado para 
venda. 
§ 3º. A avaliação a que se refere o § 2º poderá ser revista quando da realização 
da avaliação a que se fere o caput, ocasião em que os valores poderão ser 
ajustados. 
 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 

                                                                      CLEITON BONADIMAN 
                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 138/2019 

 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores 
 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, para 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que ALTERA O ART. 10 DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.935/2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
A Lei Municipal nº 1.935/2001, que trata da contribuição de melhoria em âmbito 

municipal, traz o seguinte texto em seu 10º artigo: 
 

Art. 10. Na apuração da valorização dos imóveis beneficiados, as avaliações que se referem os incisos V 
e VI do artigo 7º serão procedidas levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua 
área, testada, finalidade de exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou 
conjuntamente, mediante a aplicação de métodos e critérios usualmente utilizados na avaliação de 
imóveis para fins de determinação de seu valor venal. 
Parágrafo único. A metodologia e critérios a que se refere este artigo serão explicitados em 
regulamento. 

 
Conforme se verifica, tanto a avaliação prévia à obra quanto a posterior devem ser 

feitas de maneira individual, forçando o Ente Municipal repetir a avaliação e dispender esforços 
desnecessários, visto que a segunda avaliação (após a obra) irá rever os valores estimados da primeira 
avaliação (antes da obra) e ajustar a mesma à efetiva valorização do imóvel para fins de contribuição de 
melhoria. 

 
Assim sendo, de modo a respeitar o Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da 

Constituição Federa), necessária adequação legal para que a primeira avaliação (antes da obra) seja 
realizada por estimativa, considerando o valor venal indicado no cadastro imobiliário fiscal e o valor de 
mercado de alguns imóveis, os quais serão utilizados para fins de indicação de preço médio de mercado 
e comparativo com os valores venais indicados nos registros municipais, chegando-se a um percentual 
médio de diferença entre valores, a ser arbitrado. Ressalta-se, por oportuno, que estes valores poderão 
ser revistos quando da avaliação definitiva (após a obra), não resultando em qualquer prejuízo ao erário 
municipal ou mesmo ao contribuinte. 

 
Portanto, ante a relevância social do tema, apresenta-se a presente proposta 

legislativa, oportunidade em que manifestamos votos da mais elevada estima e consideração, 
aguardando aprovação por esta Casa de Leis. 

 
Atenciosamente,             CLEITON BONADIMANN 

PREFEITO MUNICIPAL 


