
PARECER JURÍDICO Nº 30/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  22/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E
DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS,  DA  RUA  MARIANA  MICHELS  BORGES
(960), NO TRECHO ENTRE A AV. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN E A RUA
FRONTIN (sugestão de emenda aditiva por esta Procuradoria).

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da
Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 22/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito de Itapoá, o presente Projeto de Lei tem
por objetivo obter autorização legislativa, para na sequência, permitir a instituição do tributo de
contribuição de melhoria (Art. 145, Inciso III, da CF/88), em decorrência da obra pública de
pavimentação asfáltica, dentre outras benfeitorias, na Rua Mariana Michels Borges, no trajeto
compreendido entre a Av. Zilda Arns até as imediações do Fórum de Itapoá.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 15 de maio de 2017, sob protocolo nº 431/2017.

No dia 22 de maio de 2017, o 1º  Secretário da Mesa Diretora Vereador  José
Maria Caldeira fez a leitura do Projeto de Lei e da Exposição de Motivos do Projeto, e na
sequência,  após  colocar  em  deliberação  do  plenário  o  regime  de  tramitação,  o  Presidente
Vereador Jonecir Soares distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime
de urgência.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

Conforme os arts. 47, 58 e inciso IV, do art. 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se
de matéria de iniciativa do Poder Executivo - Prefeito, e que está devidamente instruído com
Exposição de Motivos, Parecer Jurídico e Contábil do Poder Executivo, bem como o Projeto
está instruído com documentos acessórios (anexos),  conforme disposto no art.  82 da Lei nº
5.172/1966, e na Lei  Municipal  nº 71/1994, sendo estes os documentos indispensáveis  para
análise e aprovação legislativa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa. 

No mais, todos os documentos e anexos do referido Projeto de Lei nº 22/2017
foram protocolados e assinados digitalmente, conforme disposições contidas na Resolução nº

Parecer Jurídico nº 30/2017, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá/SC.  Fls. 1/4



14/2016. Tal procedimento de verificação das assinaturas digitais é de competência do setor de
Arquivo  e  Controle  Documental  da  Casa,  que  analisa  e  aceita,  ou  não,  o  protocolo  dos
documentos assinados digitalmente, em observância das disposições contidas nas Alíneas "c",
"d", "e" e “j”, do Inciso X, do Art. 2º, no § 4º, do Art. 3º, do Art. 4º, Art. 6º, e também do
Fluxograma (ANEXO I), todos da Resolução nº 14/2016. 

Assim, na sua forma, e após conferência do setor competente da Casa, o presente
Projeto de Lei não apresenta ilegalidades.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Sobre a legislação aplicada à matéria, destaque para:
a) Constituição Federal (CF) de 1988, art. 145, III;
b)  C.F./1988  –  Atos  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias: “Art. 34. (...) § 5º - Vigente o novo sistema
tributário  nacional,  fica  assegurada  a  aplicação  da
legislação anterior, no que não seja incompatível com ele
e com a legislação referida nos §3º e § 4º.”
c) Código Tributário Nacional, arts. 81 e 82;
d) Decreto-lei nº 195/67;
e) Código Tributário Municipal - Lei Municipal n 71/1994.

Quanto ao mérito, trata-se de matéria legislativa de importante análise, discussão
e aprovação, uma vez que há um entendimento jurisprudencial e doutrinário em que remetem
para a necessidade de aprovação de Lei específica para cada obra e serviço público em que a
Administração Pública busca instituir a cobrança da contribuição de melhorias pelos serviços
prestados. Municípios, enquanto sujeitos ativos,  podem instituir o tributo por lei específica
municipal a cada obra que realizarem, desde que a mesma seja apta a gerar valorização aos
imóveis particulares do entorno.

Conforme se extraído do art. 1º do DL 195/67:

Art 1º A Contribuição de Melhoria, prevista na Constituição
Federal  tem como fato  gerador  o acréscimo do valor  do
imóvel  localizado  nas  áreas  beneficiadas  direta  ou
indiretamente por obras públicas.

A obrigação de pagar não decorre da obra, mas da valorização imobiliária dela
advinda. Nesse sentido a jurisprudência:

“CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA.  VALORIZAÇÃO  IMOBILIÁRIA.
CF/67. ART. 18, II, COM A REDAÇÃO DA EC N. 23/83, CF/88, ART.

145, III. Sem valorização imobiliária, decorrente de obra pública, não
há contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a

valorização.” (STF, RE 114.069/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso,
j. em 15/04/1994)

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA.

FATO  GERADOR:  QUANTUM  DA  VALORIZAÇÃO  IMOBILIÁRIA.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de

que a contribuição de melhoria incide sobre o quantum da valorização
imobiliária.  Precedentes.  2.  Agravo  regimental  improvido”  (STF, AI

694836 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 24/11/2009) 
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“TRIBUTÁRIO.  PAVIMENTAÇÃO  DE  VIA  PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA.  BASE  DE  CÁLCULO.

VALORIZAÇÃO  DO  IMÓVEL.  ÔNUS  DA  PROVA.  ENTIDADE
TRIBUTANTE. 1.  A base de cálculo da contribuição de melhoria é a

efetiva valorização imobiliária, a qual é aferida mediante a diferença
entre  o  valor  do  imóvel  antes  da  obra  ser  iniciada  e  após  a  sua

conclusão,  inadmitindo-se  a  sua  cobrança  com base  tão-somente  no
custo da obra realizada.” (STJ, RESP 1076948, Rel. Min. Luiz Fux, DJE

18/11/2010)

“A base  de  cálculo  da contribuição  de  melhoria é  a  valorização do

imóvel em razão da obra realizada pelo poder público” (TJSC, Reexame
Necessário  n.  2010.047320-4,  de  Canoinhas,  Rel.  Des.  Sônia  Maria

Schmitz, j. em 11/01/2011)

PROBLEMAS  JUDICIAIS  COM  A  COBRANÇA  DAS  CONTRIBUIÇÕES  DE
MELHORIAS NOS GOVERNOS MUNICIPAIS ANTERIORES

Oportuno destacar a busca do atual Governo Municipal para o correto andamento
e tratamento jurídico para a instituição da contribuição de melhoria. De maneira inovadora e em
conformidade  com  a  legislação  aplicada  à  matéria,  o  Poder  Executivo  Municipal  busca  a
autorização prévia e específica para tributar a contribuição de melhoria de obra pública e que
proporcionará valorização imobiliária para os imóveis direta e indiretamente afetados. 

Nos  Governos  Municipais  anteriores,  nota-se  a  ausência  dessa  autorização
legislação prévia e específica, e dos decorrentes problemas para o órgão tributário da Prefeitura
viabilizar as cobranças. Com a presente Lei aprovada, busca-se maior transparência e segurança
jurídica para a atuação da Prefeitura de Itapoá.

PARTICIPAÇÃO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  NA  COMISSÃO  DE  AVALIAÇÃO
IMOBILIÁRIA  PARA  A  ELABORAÇÃO  DO  EDITAL  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE
MELHORIA DA RUA MARIANA MICHELS BORGES (960)

Conforme o  Decreto Municipal nº 3130/2017,  de 13 de março de 2017, ficou
instituída e nomeada a Comissão para Avaliação Imobiliária para efeitos da elaboração do Edital
de Contribuição de Melhorias, em conformidade com o Título V, Seção III, da Lei Municipal nº
071/1994, para a obra de pavimentação asfáltica da seguinte via: Rua Mariana Michels Borges
(960) no trecho entre a Av. Dra. Zilda Arns Neumann e a Rua Frontin.

A  comissão  ficou  composta  por  Três  Membros  Indicados  pelo  Prefeito:  a)
Rodrigo  Lopes  de  Oliveira  b)  Rafael  Vida  Almeida  c)  Luciano Pelissari;  Um Membro do
Poder Legislativo: a) Francisco Xavier Soares Filho; Um Membro do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura – CREA: a) Wladimir da Silva; Um Membro do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis – CRECI: b) Rafaela Cristiane Besen Lima; Um membro da Associação
de Bairros: c) Carlos Roberto Fogagnolo.

Nesse  ponto,  nota-se  a  possibilidade  do  servidor  da  Casa  apresentar  suas
considerações sobre os trabalhos da Comissão, e sanar eventuais dúvidas dos parlamentares na
análise técnica das Comissões Permanentes da Casa, além do próprio Gerente de Tributos Sr.
Luciano Pelissari. Importante ressaltar a urgência da aprovação legislativa, para que o objeto do
presente Projeto de Lei não perca a sua oportunidade e aplicabilidade.
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Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei nº 22/2017 não apresenta ilegalidades. O
objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames regimentais da
Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,  opino  pela  regular  tramitação,  nos  termos  do
Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 30 de maio de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[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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