
PARECER Nº 140/2019

OBJETOS:
1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2019,
QUE, 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.
2  -  EMENDA  LEGISLATIVA  Nº  59/2019,  TIPO:
ADITIVA Nº 01/2019.

Ao serem incumbidos de analisar o projeto de lei Complementar nº 20/2019,
oriundo do Poder Legislativo, que 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 ,  o qual
deu entrada na casa e foi distribuído para análise das comissões permanentes no dia 07 de
outubro do corrente ano, bem como sua Emenda Legislativa nº59/2019, do tipo Aditiva
nº01/2019, proposta durante a reunião e que adiciona o § 3º ao artigo 2º do projeto com a
seguinte  redação:  “§3º  Ficam  isentos  da  taxa  de  contribuição  de  melhorias  os
proprietários que possuem seus imóveis dentro das áreas de influencia descrita no
artigo  1º  da  presente  Lei,  desde  que  apresentem  junto  ao  órgão  competente  a
declaração de baixa renda expedida pelo serviço Social do Município.”. Os membros
das Comissões Permanentes reuniram-se conjuntamente no dia 15 de outubro de 2019,
sob a presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Projeto de Lei, da
sua  Emenda  Legislativa  nº59/2019,  do  parecer  jurídico  e  parecer  contábil  nº60/2019,
ambos do Poder Executivo, bem como do parecer jurídico nº 366 do Poder Legislativo,
sendo todos favoráveis, passou-se as discussões e votações para emissão do parecer das
comissões permanentes.

Nas discussões tem-se que, o projeto tem por objetivo, nos termos expressos
na Exposição de Motivos do projeto em tela: 

“… 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.
No  caso  em  tela,  o  projeto  contempla  obras  de  urbanização,
drenagem, pavimentação asfáltica, calçadas, travessias elevadas em
bloco sextavado, ciclovias, pista de cooper e caminhada, espaço de
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lazer  e  recreação,  parque  infantil,  arquibancadas,  canteiros  e
sinalização das obras  complementares.
A obra  que  envolve  a  Avenida  Saí  Mirim é  de  suma importância
para  o  município  por  se  tratar  de  uma  das  vias  de  maior
movimentação  da  cidade,  sendo  passagem  obrigatória  para
moradores  e  turistas,  uma  das  portas  de  entrada  ao  município.
Diante  disso,  pretende-se  proporcionar  mais  conforto  e  melhores
condições  de  limpeza,  contribuindo  para  a  saúde  pública,
proporcionando  níveis  satisfatórios  de  segurança,  através  da
pavimentação  da  via;  as  obras  abrangem  também  infraestruturas
complementares como a implantação de sistemas de drenagem e de
calçadas,  promovem mais  acessibilidade  e melhores  condições  de
circulação.
A  pavimentação  da  Rua  Walter  Crisanto,  além  de  valorizar  os
imóveis, irá facilitar a passagem do transporte coletivo urbano, bem
como  dar  acessibilidade  e  melhorar  o  tráfego  das  pessoas  que
utilizam a via para chegar a suas casas, na escola, posto de saúde,
comércios, etc. Ainda, esta via compõe a obra da Alça Viária, que
inicia na Rua Joaquim Peres, no bairro Samambaial, terminando na
Av. José da Silva Pacheco, no bairro São José, que por sua vez trará
liberdade e melhor mobilidade à população, como parte da solução
viária  que  integra  os  bairros  Samambaial,  São  José  e  Itapema do
Norte;  melhorar  o  trânsito,  a  qualidade  de  vida  e  o  serviço  de
transporte  público  são  apenas  alguns  dos  objetivos  desse  projeto,
que  faz  parte  de  um  plano  que  foi  pensado  para  interligar  as
principais vias públicas e facilitar a mobilidade urbana.
O  Memorial  dos  Pioneiros  irá  exaltar  a  memória  dos  primeiros
munícipes,  transformando  um  cemitério  desativado  em  um
monumento  público,  onde  estarão  colocadas  todas  as  referências
memórias  dos  precursores  de  Itapoá,  assim como utilizá-lo  como
um local reconhecidamente histórico e uma área de interação entre
os cidadãos.
Já  o  Parque  Linear  Princesa  do  Mar  será  uma  intervenção
urbanística capaz de conectar áreas verdes,  proteger e recuperar o
ecossistema,  abrigar  práticas  de  lazer,  esporte  e  cultura,  além  de
contribuir  com  a  mobilidade  urbana.  No  âmbito  social,  a
implementação  deste  parque  é  bastante  positiva,  pelo  acesso
facilitado e pela possibilidade de promover de eventos culturais que
estimularão a sociabilidade entre a população, além de ser uma área
na  qual  as  pessoas  podem  passear,  praticar  atividades  físicas  e
recreativas.
Em  razão  do  expressivo  crescimento  populacional  do  município
(habitantes  e  turistas),  essas  obras  trarão  resultados  imediatos  e
futuros,  além  de  benefícios  para  o  tráfego  de  veículos  e  de
pedestres,  bem  como  nas  esferas  de  segurança,  de  preservação
ambiental e ocupação imobiliária.
A  contribuição  de  melhoria,  um  tributo  constitucionalmente
consagrado  e  absolutamente  exequível,  é  de  fundamental
importância para a gestão urbanística, vez que tem a capacidade de
angariar, de forma justa, importantes somas para ajudar o município
a  erguer  a  infraestrutura  necessária,  sobretudo,  ao  seu
desenvolvimento socioeconômico.
A base jurídica é vasta e encontra especial guarida no artigo 145 da
Constituição  Federal  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 valorização imobiliária.”.
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O contador da prefeitura, mostrou-se favorável considerando que “o projeto de lei
visa  instituir  a  Taxa de Contribuição de Melhoria,  não implicando em elevação das
despesa  … será  positivo  o  impacto  financeiro,  pois  haverá elevação nas  receitas  do
Município”.

Fundamenta-se sua legalidade e constitucionalidade, destacando as manifestações
exaradas pelo assessor jurídico do Poder Legislativo, conforme citados em seu parecer:

“…  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 Parecer Jurídico nº 366/2019, da Assessoria Jurídica
-  Câmara  Municipal  de  Itapoá-SC.  Fls.  2/4  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)
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“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;
Parecer Jurídico nº 366/2019, da Assessoria Jurídica - Câmara Municipal
de Itapoá-SC. Fls. 3/4 
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.”

Entre  as  discussões,  foi  proposta  a  Emenda  Legislativa  nº  59/2019,  do  Tipo
Aditiva  nº01/2019 que  ADICIONA o §  3º  ao  art.  2º  do  projeto,  para  constar  com a
seguinte redação: 

“Art. 2º […]

§3º Ficam isentos da taxa de contribuição de melhorias os proprietários que
possuem seus imóveis dentro das áreas de influencia descrita no artigo 1º da
presente Lei, desde que apresentem junto ao órgão competente a declaração
de baixa renda expedida pelo serviço Social do Município. ”

Desta forma, após analisadas as normas técnicas  das proposições e sanadas as
dúvidas,  a  Presidente  prossegue  com  a  deliberação  em  bloco,  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  20/2019  e  de  sua  Emenda  Legislativa  nº59/2019  do  Tipo  Aditiva
nº01/2019, e os membros  da  Comissão de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final,  os
membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de
Orçamento e Finanças e os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência,
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manifestam-se  com PARECER FAVORÁVEL ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
20/2019 com sua Emenda Legislativa nº59/2019 do Tipo Aditiva nº01/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 15 de outubro de 2019.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 Contrário
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                                Vice-Presidente                             Membro
    [assinado digitalmente]                      [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                               Vice-Presidente                                 Membro
 [assinado digitalmente]                     [assinado digitalmente]                     [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

    José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                    Vice-Presidente                              Membro
     [assinado digitalmente]                        [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente]   

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                Membro                         
 [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente]              [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).
Pode-se consultar a autenticidade e integridade do documento no site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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