
PARECER JURÍDICO Nº 366/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2019 – ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO  PROJETO: INSTITUI  E  AUTORIZA A COBRANÇA DA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DA AVENIDA SAÍ MIRIM, RUA WALTER
CRISANTO,  ALÇA  VIÁRIA  DO  SAMAMBAIAL,  MEMORIAL  DOS
PIONEIROS E PARQUE LINEAR PRINCESA DO MAR.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da  Mesa
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer
traz análise ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2019.

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder  Legislativo  no  dia  04  de  outubro  de  2019,  sob  protocolo  nº  698/2019,  em  regime
ordinário.

No  dia  07  de  outubro  de  2019,  a  Proposição  deu  entrada  no  expediente  da
Reunião  Ordinária. O  Presidente  da  Mesa  Diretora,  Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber
(PSDB), solicitou a leitura da Proposição pelo 1º Secretário Vereador André Vinícius Araújo
(PSD). Ao  final  do  expediente,  a  Presidência  distribuiu  a  Proposição  para  as  Comissões
Permanentes, em regime ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os Arts. 47, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição consta  instruída com Exposição de Motivos,  Parecer  Contábil  e
Parecer Jurídico, sendo esses os documentos necessários para análise da matéria.

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.

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

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de
Projetos de Lei. 

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei
Complementar nº 20/2019, busca instituir e autorizar a cobrança da contribuição de melhoria da
Avenida Saí Mirim, Rua Walter Crisanto, Alça Viária do Samambaial, Memorial dos Pioneiros e
Parque Linear Princesa do Mar.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
objetiva instituir o mecanismo legal para promover a contribuição de melhoria, que se define
como um tributo cobrado em decorrência de obras públicas que proporcionam a valorização do
imóvel do individuo tributado, considerando as obras de infraestrutura e grande impacto a serem
realizadas no município, como na Avenida Saí Mirim – Trecho II, com extensão de 1.560,00
metros, localizada no balneário Saí Mirim; na Rua Walter Crisanto que será ligada à Alça Viária,
esta  que  abrangerá  a  Rua  Joaquim  Peres  e  Avenida  José  da  Silva  Pacheco,  no  bairro
Samambaial; o Memorial dos Pioneiros, na Rua Otávio Cipriano, no bairro Itapema do Norte,
que  será  transformado  num espaço  de  memórias,  valorizando  desta  forma  os  pioneiros  do
município; e o Parque Linear na Avenida das Nações Unidas, no balneário Princesa do Mar, que
será essencial para a recuperação ambiental e convivência social e sadia naquele espaço. 

Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, o Projeto respeita os
limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, e
consta instruído com Parecer Favorável do Contador Ricardo Lastra CRC/SC 061441/O-7.

Em leitura e análise textual da matéria, s.m.j., a Proposição não conflita com a
competência privativa da União Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a
competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).

Em análise do entendimento jurisprudencial e doutrinário, nota-se 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.

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.

Conforme se extraído do art. 1º do Decreto-Lei nº 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
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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) 

“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)

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 que
eventualmente proporcionará valorização imobiliária  para os imóveis,  direta  e  indiretamente
afetados.

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

Em relação às disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM), destaca-se
os Incisos I, IV, ambos do Art. 13, o Inciso I, do Art. 28, bem como o Inciso IV, do Art. 108,
todos da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[...]
IV -  instituir  e  arrecadar  os  tributos  municipais,  bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados
por lei;

Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
Município, especialmente sobre:
I -  tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas
rendas;
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Art.  108.  Compete  ao  Município  instituir  os  seguintes
tributos:
[...]
IV - Contribuição de melhoria, decorrente de serviços de
qualquer natureza. (grifo nosso)

Assim, após análise,  destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 20/2019
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 assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 09 de outubro de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor 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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