
PROJETO DE LEI N° 0301/2017                               DE 27 DE MARÇO DE 2017. 

 

 REVOGA A LEI MUNICIPAL N. 1.209/99, DE 06 DE 

JULHO DE 1999, QUE ESTABELECIA NORMAS 

PARA COBRANÇA DA TAXA DE 

PAVIMENTAÇÃO; ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 

77 DA LEI MUNICIPAL N. 388/77, DE 08 DE 

DEZEMBRO DE 1977 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal n. 1.209/99, de 06 de julho de 

1999, que alterou a redação do art. 54 da Lei Municipal n. 388/77. 

 

Art. 2º. O art. 77, da Lei n. 388/77, de 08 de dezembro de 1977, passa 

a vigorar com a seguinte redação. 

 

Art. 77.  A contribuição de melhoria, decorrente de construção de obra 

pública, é calculada em função do benefício resultante da obra, e terá 

como limite individual a efetiva valorização do imóvel beneficiado em 

decorrência da execução das obras, e como limite total a soma das 

despesas realizadas com a execução da obra pública.  

§ 1º. Na verificação do custo da obra serão computadas as despesas de 

estudos, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, execução 

e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outros de praxe em 

financiamento ou empréstimos, bem como demais investimentos a ela 

imprescindíveis, e terá a sua expressão monetária atualizada, na época 

do lançamento, mediante a aplicação de coeficientes de correção 

monetária. 
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§ 2º. Para o cálculo da contribuição de melhoria, deverá ser observado o 

que segue: 

I - definirá, com base nas leis que estabelecem o Plano Plurianual, as 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, as obras a serem 

realizadas e que, por sua natureza e alcance, comportarem a cobrança 

do tributo, lançará em planta própria sua localização; 

II - elaborará o memorial descritivo de cada obra e o seu orçamento 

detalhado de custo, observado o disposto no parágrafo primeiro. 

III - delimitará, na planta a que se refere o inciso I, a zona de influência da 

obra, para fins de relacionamento de todos os imóveis que, direta ou 

indiretamente, sejam por ela beneficiados; 

IV - relacionará, em lista própria, todos os imóveis que se encontrarem 

dentro da área delimitada na forma do inciso anterior, atribuindo-lhes um 

número de ordem; 

V - fixará, por meio de avaliação, o valor de cada um dos imóveis 

constantes da relação a que se refere o inciso IV, independentemente 

dos valores que constarem do cadastro imobiliário fiscal, sem prejuízo de 

consulta a este quando estiver atualizado em face do valor de mercado; 

VI - estimará, por intermédio de novas avaliações, o valor que cada 

imóvel terá após a execução da obra, considerando a influência do 

melhoramento a realizar na formação do valor do imóvel; 

VII - lançará, na relação a que se refere o inciso IV, em duas colunas 

separadas e na linha correspondente à identificação de cada imóvel, os 

valores fixados na forma do inciso V e estimados na forma do inciso VI; 

VIII - lançará, na relação a que se refere o inciso IV, em outra coluna na 

linha de identificação de cada imóvel, a valorização decorrente da 

execução da obra, assim entendida a diferença, para cada imóvel, entre 

o valor estimado na forma do inciso VI e o fixado na forma do inciso V; 
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IX - somará as quantias correspondentes a todas as valorizações, 

obtidas na forma do inciso anterior; 

X - considerará, nos termos desta Lei, em que proporção o custo da obra 

será recuperado através de cobrança da Contribuição de Melhoria; 

XI - calculará o valor da Contribuição de Melhoria devida pelos titulares 

de cada um dos imóveis constantes da relação a que se refere o inciso 

IV;  

XII -  A parcela do custo da obra a ser recuperada, não poderá ser 

superior ao custo efetivo da obra pública, dividida entre os beneficiados. 

§ 3º. Para os efeitos do inciso III, a zona de influência da obra será 

determinada em função do benefício direto e indireto que dela resultar 

para os titulares de imóveis nela situados, desde que ponderável a 

valorização segundo a realidade do mercado imobiliário local. 

§ 4º.  Na apuração da valorização dos imóveis beneficiados, as 

avaliações que se referem os incisos V e VI, 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. 

 

 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.        

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

27 de MARÇO de 2017. 
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                                  MARCIANO RAVANELLO, 

                                      Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 


