
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 346/2017
PROJETO  DE  LEI  QUE  INSTITUI  CONTRIBUIÇÃO  DE
MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e, Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei tem como objetivo instituir o mecanismo legal para promo-
ver a contribuição de melhoria, considerando as obras de infraestrutura e grande impacto ur-
banístico a serem realizadas na Avenida Mariana Michels Borges, no trecho compreendido en-
tre a Avenida Dra. Zilda Arns Neumann até a frente do Pronto Atendimento (PA).

A contribuição de melhoria,  um tributo constitucionalmente consagrado e absoluta-
mente exequível, é um instituto de fundamental importância para a gestão urbanística, vez que
tem a capacidade de angariar, de forma justa, importantes somas para ajudar o município a er-
guer a infraestrutura necessária, sobretudo, ao seu desenvolvimento socioeconômico.

A base jurídica é vasta, e encontra especial guarida no artigo 145 da Constituição Fe-
deral e artigo 81 do Código Tributário Nacional. Nota-se, com muita clareza que, o legislador
em ambos os casos previu cuidados no tocante à aplicação do erário público em relação à va-
lorização imobiliária.

No caso em tela, o projeto contempla a pavimentação, meio-fio, calçamento e galerias
de água pluvial e previsão de passagens de tubulação de extensão da rede de água de um lado
para outo da via, evitando os conhecidos “recortes” que acabam por danificar a pavimentação.

O valor total da obra é de R$ 293.880,43, sendo R$ 245.850,00 oriundos de repasse do
Ministério das Cidades e R$ 48.030,43 de contrapartida municipal.

Destaca-se que, no contrato assinado com a Caixa Econômica Federal há previsão de
cobrança da contribuição de melhoria apenas sobre a verba de contrapartida municipal, ou
seja, o valor a ser promovido o rateio entre os munícipes será consideravelmente baixo.

A execução desta obra é de suma importância para o município, por se tratar do trecho
de acesso ao Ponto Atendimento (PA) e Fórum, sendo assim um local de grande fluxo de veí-
culos e pedestres. Acreditamos que com esta pavimentação estaremos facilitando  também o
deslocamento das ambulâncias, tornando mais rápido a chegada e saída em caso de atendi-
mentos emergenciais.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que nos
levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada
Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado, em REGIME DE
URGÊNCIA.
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Atenciosamente,

Itapoá (SC), 11 de maio de 2017.

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]

Rodrigo Lopes de Oliveira
Chefe de Gabinete

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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