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LEI COMPLEMENTAR  N° 009/97, de 20de agosto de 1997 
 

“DA NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 3°, 9°, 10, 
12 E 13 DA LEI COMPLEMENTAR  N° 006/93 DE 
18 DE MARÇO DE 1993.” 

 
 
PEDRO JENU ANZOLIN, Prefeito Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere, faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele 
sanciona e promulga a presente LEI: 
 
Art. 1° O artigo 3° da Lei Complementar n° 006/93 de 18 de março de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 3° A base de calculo da Contribuição de Melhoria é o custo total dos serviços e matérias 
referidos no parágrafo 1° supra, sendo a importância devida por cada contribuinte, 
determinada através de rateio entre os mesmos, observados os seguintes critérios: 
 

I- apura-se o total do custo dos serviços e dos materiais aplicados, bem como as 
despesas administrativas e indenizações se houver, e divide-se pela área total 
pavimentada, excluindo-se desta as áreas neutras e intercessão de vias, sendo que o 
quociente é o custo unitário por metro quadrado; 

II- a largura do logradouro  pavimentado é dividida por 3 (três), determinando-se 
para cada imóvel fronteiriço a área correspondente ao produto da extensão de sua 
testada por 1/3 (um terço) da largura da via pavimentada; 

III- na hipótese de logradouros e vias com duas ou mais faixas ou pistas, contíguas ou 
não, entende-se com 1/3 (um terço) a largura da via publica total, dividida por 3 
(três); 

IV- o valor da Contribuições de melhoria a ser pago relativamente por cada imóvel 
marginal é calculado multiplicando-se o custo unitário do metro quadrado, 
apurado conforme determina o item supra, pelo total da metragem apurada; 

V- 1/3 (um terço) da via pavimentada será suportada pela Administração Publica.” 
 
 
Art. 2° O artigo 9° da Lei Complementar n° 006/93 de 18 de março de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 9° O pagamento da Contribuição de Melhoria pode ser feito de uma só vez, ou em 
parcelas mensais.” 
 
Art. 3°  O parágrafo 2° do artigo 10 da Lei Complementar n° 006/93 de 18 de março de 1993, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 10 (...) 
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Parágrafo 2° Ocorrendo atraso de pagamento de parcelas mensais estas, alem de ser cobrado 
o valor conforme previsto no “caput” deste artigo, serão acrescidos da multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor das mesmas.” 
 
Art. 4°  O artigo 12 da Lei Complementar n° 006/93 de 18 de março de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 12  O numero de parcela não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) e serão pagas, 
mensalmente nos vencimentos indicados, em estabelecimentos bancários credenciados pelo 
Município.” 
 
Art.5°  O artigo 13 da Lei Complementar n° 006/93 de 18 de março de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 13  Em casos de excepcionais e atendendo razoes de relevante interesse social, 
devidamente comprovado, e com parecer favorável do Conselho de Assistência Social, o 
Prefeito poderá autorizar, mediante requerimento da parte interessada, dispensar a cobrança 
da contribuição de melhoria, ás pessoas que preencherem os seguintes requisitos: 
 

I- comprovação de renda familiar inferior a 2 (dois salários mínimos); 
II- não ser possuidora de mais de um imóvel; 
III- que tenha dependentes menores sob seu sustento.” 

 
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7° Revogam-se as disposições ao contrario. 
 

Vargem Bonita, 20 agosto de 1997. 
 

PEDRO JENU ANZOLIN 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e publicada nesta Secretaria em 20/08/97. 

 
 

NEOMAR V. B. DE OLIVEIRA 
Séc. Municipal da Administração e Finanças 
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