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IIDISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DE lVlELHORIA

II

O SENHOR ArADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito
Municipal

de S~o Jos~ das Miss;es, no uso de suas atribuiç;es

legais que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica t'lunicipal.

Faço s abe r- que a C&.mara Municipal

aprovou e eu aari-

ciono e promulgo a seguinte,
LEI:

Art. lº - Fica constituida

a contribuiç~o

ria que t e.n como fato gerador a r-e al t z açao

de obras públicas.

Art. 2º - A contribuiçã.o de melhoria
te Liáximo a despesa realizada
p ar-c eLas relativas
priaçao,

de rnelho

terá corno limi

, na qual serão incluídas &s

a estudos, p r-o jet.os , f scalí.zaç ao , desapr o
í

adm í.n st r-açáo , execução e financ Larnento, inc lusive
í

os encárgos

respectivos.

Art. 3º - Os elementos

-

no artigo anterior serao de-

finidOS para cada obra ou conjunto de obras integrantes
mesmo projeto,

em memorial

descritivo

do orçamento

do

de c0stos

elaborado pela Prefei t ur-e f.lunicipal.

Art. 4º - O Pre fei to, c oru base nos documentos, refe,ridos no artigo anterior e tendo em vista a natureza
os eventuais beneficios

para os usuários,

da obra,

o n:Ível de renda
,

dos contribuintes

e o volume ou quantidade

de equipamentos

p~
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blicos existentes

na sua zona de influência,

fica autoriza~o

a reduzir at~ 100% (cem por cento), o limite maximo

a que se

refere este artigo.

Art. 5º - A contribuiç~o
decorr~ncia

de obras p~blicas

de melhoria

realizadas

ser~ devida em

pela Administraç~o

-

Direta ou Indireta r.1unicipal,inclusive quando resul tante de
conv~ncios
federais,

com a Uni~o, Estado ou com entidades
ocorrendo,

neste caso, o ressarcimento

m te max rno da parcela
í

í

Art. 62

-

de at~ o li-

í

O contribuinte

tuado na zona de influ~ncia

~ o propriet~rio,

o titular

titulo do imóvel si-

das obras.

§ 1º - Os bens individuais

demais,

e

de par t í.c p aç ao do r.'Iunicip
io nas obras.

do dominio útil ou o possuidor a qualquer

de qualquer

estaduais

ser~o lançados em nome

titular, a quem caberá o direito de exigir dos

as parcelas

que lhe couberem.

§ 22 - Os demais

seus titulares

imóveis ser~o lançados em nome

de

respectivos.

Art. 7º - A contribuição
real, acompanhando

de rnelhoria constitui

ônus

o imóvel ainda após a transmiss~o.

Art. 8º - Para cada obra ou conjunto
grantes de um mesmo projeto,
ência e os respectivos

serão definidas

indices de h er-ar-qu
í

í

de obras inte~

sua zona de influ
zaç ao de partici-

pação dos imóve is ne 1a local izados.

Art. 9º - Tanto as zonas de influ~ncias
dices de hierarquização
Prefei to Municipal

de participaç~o

com base em propostas

como os in-

ser~o aprovados
elaboradas

pelo

pelos ór-
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g~os da Administraç~o

envolvida

§ lº - Os órgãos

vidos na obra encerrar~o
ta definindo

na obra.
envol-

da Aministração

seu trabalho

a zona de influ~ncia

bras, bem corno o respectivos

com a entrega

da propo.§.

da obra ou conjunto

indices de hierarquização

de OL
dos

be ne f cias.
Í

§ 2Q

A propos ta que se refere o p ar-agr-a fo ante-

-

rior será. fundamentada
do em vista

em estudos,

o contexto,

em

de obras nos seus aspectos

análises

e conclusões,

ue se insere a obra ou cónjunto
sócio-econ~micos

e urbanisticos.

Art. 10 - Para.o cálculo da contribuição
ria,o··orgãoFazendário

te.Q.

da Prefeitura,

de rnelho-

com base no disposto

nesta Lei e no custo da obra, adotará os seguintes

procedi-

mentos:
a) Delimitará,

em planta,

a zona de influ~ncia

da

obra;
b) Dividirá
pondente s aos diversos

a zona de influ~ncia

em faixas corres-

indices de h erar-qu i zaç ao de benefií

cias das zonas, se for o caso;
c) Individualizará,
os imóveis localizados

com base na área terri torial

em cada faixa;

d) Obterá a area territorial

de cada faixa median-

te a soma das áreas dos imóveis nela localizados;
f) Calculará
cada imóvel, mediante
quização

a contribuição

de melhoria

cálculo proporcional

relativa

a

segundo a hierar-

definida nesta Lei.

Art. 11 - Para a cobrança
ria, a Secretaria
do os sesuintes

da Fazenda,

elementos:

da contribuição

deverá publicar

de rne Lho

edital, conten
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a) I',~emorial
descri tivo da obra e seu custo total;
b) Determinaçao
sarcida pela contribuiç~o
c) Delimitaç~o

da paFcela do custo total a ser res
de melhoria;
da Zona de influ~ncia

vos indices de hierarquizaç~o

de beneficios

e os respecti-

das zonas atingi~

das;
d) relaç~o dos imóveis localizados

na zona de influ

~ncia e a faixa que pertence;
e) Valor da contribuiç~o

de melhoria

correspondente

,

a cada imovel.
Parágrafo
também aos casos·de
obras p~blicas

único - O disposto neste artigo aplica-se
cobra):1çade contribuição

em execuç~o,

constantes

de melhoria

de projetos

por

ainda

não

conclui dos.

Art. 12 - Os titulares
forma Ca alinea d

c

dos imóveis relacionados

do artigo anterior,

ter~o o prazo de

na

10

(dez) dias, a contar da data de pub Lícaç ao de cada ed t a I para
í

a impugnaç~o

de qualquer

ao impugnante

A publicaç~o dos editais será feita no pre-

-

dio da Prefeiturá,

no local e forma de costume.

§ 2º - A impugnaçao

rio da Fazenda,

efeito suspensivo

na cobrança

que servira

de melhoria.

a obra na sua totalidade

para atingir determinados

ao lançamento

ao Secretá.-

fiscal e não terá.

da contribuição

o inicio da cobrança

proceder-se-á

fundamentada,

administrativo

Art. 13 - Executada
parte suficiente

deverá ser dirigida

através de petição

para o inicio do processo

justificar

cabendo

o ônus da prova.

12

§

dos elementos nele constante,

imóveis de modo a

da contribuição

referente

ou em

de melhoria

a esses imóveis.
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Art. 14 - A notificação

do lançamento,

diretamente

ou por edital conterá:
I
contribuição

- Identificaçao
de melhoria

do contribuinte

e o valor da -

cobrada;
,

11

- Prazo para pagamento

de uma so vez ou parce-

ladamente;
111 - Prazo para reclamaçoes,
superior

ser

a dez dias.

Art. 15 - Os_requerimentos
mação e quisquer
inicio

que não poderá

recursos

administrativos,

ou o prosseguimento

de recla-

não suspendem

o

das obras, nem terão efeito de

abster a prefei t.ur-aMunicipal
ao lançamento

de impugnação,

e a cobrança

na prática dos atos necessários

da contribuição

Art. 16 - A contribuição

de melhoria.

de ~elhoria

poderá

ser paga

,

de uma so vez ou parceladamente,

de acordo com o seguinte cri

tério:
,

I

- O pagamento

de 20~ (vinte por cento),

se efetuado nos primeiros

te) dias, a contan da Notificação
11 - Os paganentos
vinculados

,

de uma so vez gozara do desconto

de Lançamento;

parcelados

ao indice de Correção

terão seus valores

Municipal

Art. 17 - O atrazo no pagamento
jeita o contribuinte
fração, calculada
cordo

20 (vin-

(

urm .

das prestações,

su.t

~ multa de 1% (hum por cento) ao m~s ou

sobre o valor atualizado

com os coeficientes

aplicáveis

da parcela,

na correção

de a-

dos deb tos
í

fiscais.

-

Art. 18 -- F'í.c aru excluidos

buiçao de melhoria,

os imoveis de

co, exceto os prometidos

das incedências
ropriedade

da contri

do Poder P~bli-

a venda e os submetidos
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-

a regime de concessao de uso.

Art. 19 - Fica o Poder Executivo Municipal

autor;i-

zado a fi rmar- convênio com a União e com o Estado para efetuan o lançamento

e a arrecadação

da contribuição

de melhoria

devida por obra pub Iica federal ou estadual, cabendo ao
c{pio percentagem

na receita arrecadada.

Art. 20 - O Lançamento,
Adm

í

n st r-a t vo s obedec er-áo
í

í

digo Tributário

Hun~

Arrecadação

e Procedimentos

os r equ s tos estabelecidos
í

í

no Có

j/Iunicipal.

Arte 21 - A presente Lei entra em vigor na data de
sua publ t caçao , revogando-se

as disposições

em con trário.

GADINETE DO PREFEITO Municipal de S~o Jos~ das Mis-

-

soes. aos

31

de

dezembro

~he2os

Santos l'feto

Pre~eito Municipal

PUBLIQUE-SE:

....-_-----~

A CAMINHO

DO PROGRESSO

