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Projeto de Lei n° 007, de 16 de Maio de 2018.
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Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas

MENSAGEMDO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros da Câmara Municipal,

Senhorias, em caráter de urgência, o Projeto de Lei que institui a
Contribuição de Melhoria nas Ruas Imigrantes e Santos Dumont.

Apesar do Código Tributário Municipal tratar da Contribuição
de Melhoria, faz-se necessário que o referido imposto seja instituí-
do por lei específica para cada obra.

Assim, o presente projeto objetiva instituir a Contribuição
de Melhoria na Rua Imigrantes e Santos Dumont, no Centro desta Cida-
de. Neste caso, é imprescindível a autorização legislativa, em vir-
tude de que as referidas vias receberão pavimentação asfáltica, ten-
do o Município o dever de lançar a respectiva Contribuição de Melho-
ria aos imóveis localizados em tais vias públicas.

Ademais, tal obra agrega valorização ao imóvel por ela bene-
ficiado, propiciando aos proprietários acréscimo patrimonial.

O lançamento da Contribuição de Melhoria deve ser precedido
de lei específica, respeitando o princípio da anterioridade, podendo
desta forma proceder na constituição do crédito tributário.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, esta-
mos certos que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e reco-
nhecer o grau de prioridade à sua aprovação.

Aproveitamos o ensejo para reiterar as Vossas Senhorias os
protestos de elevado apreço e consideração.
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PROJETO DE LEI N°007, de 16 DE MAIO DE 2018.

INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DAS RUAS IMI-
GRANTES E SANTOS DUMONT E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado de
Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, na forma da Lei
Orgânica, submete à Câmara de Vereadores o presente Projeto de Lei,
com os dispositivos seguintes.

Art. 1° Fica instituída a Contribuição de Melhoria, decorrente da
execução do projeto de pavimentação asfáltica na Rua Imigrantes Tre-
chos I, lI, III, IV e na Rua Santos Dumont extensão total trechos I
e lI, localizada no Centro, desta cidade.

Art. 2° O Poder Executivo fará publicar Edital, na forma do artigo
19 e 276 e ss. da Lei Complementar nO 510, de 30 de dezembro de 2010
e suas alterações, com os seguintes elementos:
I - memorial descritivo do projeto;
II - orçamento do custo total da obra;
III - determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição;
IV - delimitação da zona beneficiada;
V - determinação do fator de absorção do beneficio da valorização
para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela con-
tidas;
VI - delimitação da zona que se presume beneficiada com a obra e dos
imóveis nela situados, relacionando os imóveis atingidos;
VII - prazo e condições de pagamento;
VIII - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias para impug-
nação pelos interessados
IX - percentual de participação do Município;
X - parcela de contribuição de melhoria, referente a cada imóvel be-
neficiado, na forma do plano de rateio.

Art. 3° O edital referido no artigo 2°, caput, da presente lei, po-
derá ser publicado após a realização parcial ou total da obra, po-
rém, obrigatoriamente, antes da efetiva cobrança da contribuição de
melhoria do contribuinte.
§ 1° As impugnações deverão ser dirigidas à Administração em petição
fundamentada, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
§ 2° A petição do parágrafo anterior, com fins de impugnar o edital,
suspenderá os efeitos do mesmo sobre o requerente enquanto não for
julgado o mérito, sendo vedada à cobrança da contribuição de melho-
ria durante a suspensão.
§ 3° Uma vez julgada a petição nas instâncias administrativas cabí-
veis, só pod rá o interessado recorrer na esfera judicial.
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§ 4° Não será, novamente, atualizado o valor devido pela contribui-
ção de melhoria, após a publicação do edital mesmo quando o requeri-
mento não for provido.

Art. 4° No prazo da impugnação do Edital, o contribuinte poderá re-
clamar sobre:
I - erro na localização e metragem da testada do imóvel;
11 - divergência sobre os materiais citados no memorial descritivo e
os aplicados na obra;
111 - valor da parcela da Contribuição de Melhoria;
IV - Divergência sobre a valorização imobiliária decorrente da obra
pública;

Art. 5° A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo
do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indi-
retamente pela obra pública, tendo como limite total a despesa rea-
lizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra re-
sultar para cada imóvel beneficiado.
Parágrafo único. O cálculo da Contribuição de Melhoria será, indivi-
dualmente, determinado pelo rateio proporcional das despesas reali-
zadas, tendo como limite o custo da obra, pelos imóveis situados na
zona beneficiada direta ou indiretamente.

Art. 6° Por ocasião da obra, cada contribuinte ou responsável, será
notificado do montante do imposto, da forma e dos prazos de seus pa-
gamentos e dos elementos que integraram o respectivo cálculo.

Art. 7° Os pagamentos da contribuição ora instituída, poderão ser
realizados nos seguintes planos:
1- PLANO A: À vista, ao custo do metro quadrado na data do lançamen-
to, com desconto de 15% (quinze por cento), com vencimento a partir
de 30 (trinta) dias, após a publicação do edital, desde que notifi-
cado o contribuinte;
11- PLANO B: Pagamento em 3 (três) parcelas mensais (1 + 2) e suces-
sivas, ao custo do metro quadrado previsto no Edital da Obra, com
desconto de 12% (doze por cento), vencendo-se a primeira em
30 (trinta) dias após a publicação do edital, desde que notificado o
contribuinte;
111- PLANO C: Pagamento em 6 (seis) parcelas mensais (1 + 5) e su-
cessivas, ao custo do metro quadrado previsto no edital da Obra, com
desconto de 8% (oito por cento), vencendo-se a primeira em
30 (trinta) dias após a publicação do edital, desde que notificado o
contribuinte.
IV- PLANO D: Pagamento em 9 (nove) parcelas mensais (1 + 8) e suces-
sivas, ao custo do metro quadrado previsto no edital da Obra, com
desconto de 4% (quatro por cento), vencendo-se a primeira em
30 (trinta) dias após a publicação do edital, deste que notificado o
contribuinte.
V- PLANO E: Pagamento em 12 (doze) parcelas mensais (1 + 11) e su-
cessivas, ao custo do metro quadrado previsto no Edital da Obra, sem
descontos, yencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após a publica-
ção do edi 1, notificando-se o contribuinte.
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§ 10 O contribuinte que for notificado e, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, não optar por um dos planos de pagamento parcelado,
nos termos dos incisos deste artigo, não receberá nenhum desconto.
§ 20 No termo de parcelamento do imposto deverá conter cláusula no
sentido de que o inadimplemento de uma ou mais parcelas, consecuti-
vas ou alternadas, acarretará o vencimento antecipado de todas as
demais parcelas.

Art. 8° O Município fica autorizado a suplementar crédito adicional
especial se necessário, para suportar os custos da execução desta
obra pública.

Art. 9° As despesas com a execução desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria constante no orçamento.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Riqueza/Se, de 16 de maio de 2018.

Ren
Prefe
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