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PROJETO DE LEI Nº 030, DE 13 DE MARÇO DE 2023. 

 
 

Altera a Lei nº 10.013, de 30 de dezembro 
de 2015, que dispõe sobre a Contribuição 
de Melhoria no Município de Lajeado. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,  
 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A Lei nº 10.013, de 30 de dezembro de 2015, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 
 
“Art. 16 ……………………………………………………………………………. 

 
§ 1º O contribuinte terá 120 (cento e vinte) dias, a contar do primeiro dia 
útil após a ciência da notificação, para realizar o pagamento à vista com 
desconto de 10% (dez por cento), requerer o parcelamento, sem qualquer 
desconto ou apresentar impugnação. 
.........……………………………………………………………………………….. 
 
§ 3º Na hipótese de parcelamento, que se formaliza por termo de 
confissão de dívida, a Contribuição de Melhoria poderá ser paga em até 
60 (sessenta) meses, em parcelas mensais e sucessivas, com juros 
simples de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, corrigidas 
anualmente pelo índice de inflação oficial do Município no primeiro dia útil 
do ano, respeitados o valor mensal mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
para cada parcela e o disposto no artigo 17 desta Lei, caso em que a 
parcela poderá ser inferior.” (NR) 
 

“Art. 20 A isenção do pagamento da Contribuição de Melhoria deverá ser 
requerida no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do primeiro dia 
útil após a ciência da notificação e, quando notificados por edital, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contados do primeiro dia útil após a 
publicação.” (NR) 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 
MARCELO CAUMO 

PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 030/2023 

            Expediente nº 6206/2023 
 
 

 

SENHORA PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 

 

 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei que visa 
estabelecer novas condições e prazos para parcelamentos, isenções e descontos 
relativos à Contribuição de Melhoria no Município. 

Essa alteração vem ao encontro de solicitações dessa egrégia Casa no 
que se refere à atualização da Lei nº 10.013/2015, que dispõe sobre o referido 
tributo, seja com relação a maiores prazos para parcelamento quanto para os 
pedidos de isenção e desconto. Ainda, uma vez aprovado o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (IPCA) como índice oficial de inflação do Município na 
Sessão Ordinária de 07/03/2023, a presente proposta estabelece critério atualizado 
quando ao reajuste anual do tributo. 

Em termos de impacto orçamentário, dado que a Contribuição de 
Melhoria é tributo eventual, tendo como fato gerador a valorização de imóvel em 
zona beneficiada, diretamente ou indiretamente, por obra pública, realizada pelo 
Município, esta proposta apenas melhor regulamenta a cobrança do tributo, não 
havendo, portanto, previsão de renúncia ou acréscimo de receita. 

Dada a relevância e repercussão social do tema, solicitamos que a 
matéria seja apreciada em regime de urgência, conforme dispõe o art. 41 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 
 

LAJEADO, 13 DE MARÇO DE 2023. 
 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 


