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Oficio nº 261/2018  Tiradentes do Sul-RS, 25 de Outubro de 2018. 

 

 

    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração Muni-
cipal Tiradentense, estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais Vereadores  para apreci-
ação o Projeto de Lei nº 024/2018, que DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, AUTORI-
ZA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NAS RUAS ESPECIFICADAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

       
      Em anexo a minuto do Projeto de Lei nº 024/2018, Quadro Demons-
trativo do Cálculo da Contribuição de Melhoria e projetos da obra.     
 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a inteira dis-

posição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

 

Exma. Senhora. 

MARLISE ROSANE TRAESEL 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS 
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PROJETO DE LEI Nº 024/2018.               Tiradentes do Sul-RS, 25  de Outubro de 2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, 
AUTORIZA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA NAS RUAS ESPECIFICADAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
  ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, encaminha e 
propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei:  
 
   Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar obra pública pavimen-
tação asfáltica na Rua Lajeado Bonito, compreendendo do nº 001 ao 351 e na Rua Travessa do 
Rosário, especificados no edital e projeto básico, bem como efetivar a cobrança de Contribuição 
de Melhoria, dos proprietários de imóveis do domínio privado, situados nas áreas direta e indire-
tamente beneficiadas pela obra, pessoas físicas ou jurídicas com imóveis que fazem frente com as 
ruas beneficiadas com a referida obra. 
 § 1° - Será lançada, em razão da obra, Contribuição de Melhoria em valor correspondente 
à quota parte pré-estabelecida que couber aos proprietários, conforme constante do projeto, 
parte integrante.  
 § 2° - A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização direta dos imóveis 
privados decorrentes de obras públicas executadas pelo Município, tendo como limite da cobran-
ça, o valor da despesa realizada. 
 § 3º - Incidirá a cobrança sobre as propriedades beneficiadas, conforme tabela e relação 
anexa, parte integrante da presente lei. 
  
   Art. 2º - O cálculo da Contribuição de Melhoria será individualmente, de-
terminado pelo rateio das despesas realizadas, tendo como limite o custo da obra, na proporção 
direta do tamanho da testada do terreno do imóvel, no valor de contribuição medida. 
 § 1°- Na contribuição de Melhoria cobrada nas ruas incidentes de pavimentação asfáltica, 
tendo como base à testada do imóvel, limitada a valorização do imóvel, cujo valor final devido é 
de R$ 112,47 (cento e doze reais e quarenta e sete centavos) por metro linear de testada. 
 § 2º - No custo da obra serão incluídas as parcelas relativas a projetos, fiscalização, desa-
propriações, administração, execução e financiamentos, inclusive os encargos respectivos. 
 
   Art. 3º - Os pagamentos da contribuição ora autorizada, bem como a con-
cessão de descontos autorizados por esta lei, poderão ser realizados nos seguintes planos: 
I - PLANO A: à vista, desconto de 10%, com vencimento a partir de 30 (trinta) dias, após os prazos 
e a publicação do edital, desde que notificado o contribuinte; 
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II - PLANO B: Pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais (1 + 23) e sucessivas, ven-
cendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após os prazos e a publicação do edital, desde que notifi-
cado o contribuinte; 
 § 1º - A prestação mensal e sucessiva, não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) por 
parcela. 
 § 2º - A concessão do parcelamento será realizada mediante termo de Confissão de Dívida. 
 
   Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar edital, na forma constante no Códi-
go Tributário Municipal, com os seguintes elementos:  
I. memorial descritivo do projeto;  
II. orçamento da obra;  
III. determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;  
IV. delimitação da zona beneficiada;  
V. relação de todos os imóveis atingidos pela contribuição de melhoria; 
VI. prazo e condições de pagamento; 
VII. fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação; 
VIII. parcela de contribuição de melhoria, referente a cada imóvel beneficiado, na forma do plano 
de rateio. 
 § 1º O edital de cobrança deverá ser publicado após a realização parcial ou total da obra. 
 § 2º As impugnações deverão ser dirigidas à Administração em petição fundamentada, 
cabendo ao impugnante o ônus da prova. 
 § 3º A petição do parágrafo anterior, com fins de impugnar o edital, suspenderá os efeitos 
do mesmo sobre o requerente em quanto não for julgado o mérito, sendo vedada à cobrança da 
contribuição de melhoria durante a suspensão. 
 § 4º Uma vez julgada a petição nas instâncias administrativas cabíveis só poderá o interes-
sado recorrer na esfera judicial. 
 § 5º Não será, novamente, atualizado o valor devido pela contribuição de melhoria, após a 
publicação do edital mesmo quando o requerimento não for provido. 
  
   Art. 5º - Os benefícios desta lei somente será concedido aos proprietários 
que estiver em dia com as obrigações fiscais e tributárias municipais. 
 
   Art. 6° -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
       Tiradentes do Sul-RS, 25 de Outubro de 2018. 

 
 
 

Alceu Diel  
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO D ELEI 
 
 

  Encaminhamos à apreciação desse Poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que visa 
buscar a necessária autorização legislativa para aprovar matéria que dispõe sobre a instituição da 
contribuição de melhoria em decorrência de benefícios a imóveis, derivados de obra pública de 
pavimentação asfáltica da Rua Lajeado Bonito, compreendendo entre os números 001 a 351 e na 
Rua Travessa do Rosário, com área total de 3.041,05 m² (três mil e quarenta e um, zero cinco me-
tros quadrados), conforme memoriais, projetos e orçamento elaborados pelo Departamento de 
Engenharia. 
 
  A Secretaria de Fazenda de Desenvolvimento Econômico do município realizou au-
diência pública, na Câmara de Vereadores, com os beneficiários da Obra de Pavimentação Asfálti-
ca da Rua Lajeado Bonito e Travessa do Rosário, aonde foi exposto o projeto completo, os valores, 
a forma de pagamento, sendo que a cobrança de melhoria será 40% (quarenta por cento) do so-
bre o valor da obra, aonde foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. 
 
   A contribuição de melhoria da obra é de R$ 112,47 (cento e doze reais e quarenta e 
sete centavos) por metro linear de testada. 
 
  Para Melhor entender a formula de cobrança segue em Anexo o quadro demons-
trativo do Cálculo da Contribuição de Melhoria. 
 
  A Contribuição de Melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento 
de um tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de  benefí-
cios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que te-
nham, com a obra, alguma relação funcional. 
 
   Cumpre o preceito constitucional a Lei nº 3.466/83 que discrimina os requisitos 
específicos exigidos pelo art. 82 do CTN, bem assim a expedição de editais com o detalhamento e 
exigências nela definidos. 
 
  O fato gerador da Contribuição de Melhoria é o acréscimo do valor do imóvel loca-
lizado nas áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra pública e isso tem sido apurado pelo 
Município. 
 
  A fórmula adotada pela municipalidade para cobrança do referido tributo respeita 
os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
  Por outro lado, em que pese a aparente desnecessidade de edição de lei específica 
a cada obra, já se consolidou na jurisprudência pátria que para a eficaz e válida cobrança da con-
tribuição de melhoria é necessária lei específica a ser editada pelo Poder Tributante, obra por 
obra, não bastando simples previsão genérica de sua cobrança. 
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  Já existe no Município a Lei nº 369/2003, instituidora da contribuição de melhoria, 
entretanto, por ser considerada genérica pelos Tribunais, não satisfaz o requisito da especificida-
de. 
 
  Dessa maneira, a presente matéria propõe-se apenas a cumprir preceitos constitu-
cionais e a adequar-nos ao entendimento da jurisprudência, a qual vem disciplinando através de 
seus julgados a forma de constituição do crédito tributário em obediência aos artigos 81 e 82 do 
Código Tributário Nacional, os quais, acatando o princípio da legalidade, exigem lei específica para 
cada obra; respeitando-se, em última análise, o requisito essencial  da responsabilidade. 
 
  Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, devido ao municí-
pio já ter licitado a obra e a empresa estar aguardando a emissão da ordem de inicio, para realizar 
as obras de execução. 
 
  É o que se propõe para apreciação e votação por essa Câmara Municipal, que, por 
sua relevância se faz necessário. 
 
 
       
   Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Outubro de 2018 

 
 
 
 
 
 

Alceu Diel 
Prefeito Municipal 
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