
 
Lei 755/02, de 13 de agosto de 2002 

 
 

“REGULAMENTA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA INSTITUÍDA PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL”.  

 
 
 
 
   A Câmara Municipal de Divisa Nova - MG, por seus representantes 
legais aprova e eu Antonio César Siqueira, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 
 
      
   Artigo 1º - Fica regulamentada por esta lei a cobrança da 
Contribuição de Melhoria instituída no artigo 115 Lei Orgânica Municipal, combinado com 
o Artigo 81 e seguintes do Código Tributário Municipal (Lei nº 597/97), destinada a fazer 
face aos custos de obras públicas realizadas no Município de Divisa Nova, sobre as quais 
decorra valorização imobiliária . 
 
   Artigo 2º - Para a cobrança da contribuição de Melhoria, a 
Administração Municipal publicará Edital, contendo obrigatoriamente os seguintes 
requisitos: 
 

I - delimitação da área direta ou indiretamente beneficiada e relação de todos os 
imóveis nela compreendidos; 
 
II- memorial descritivo do projeto; 
 
III- orçamento  total ou parcial da obra; 
 
IV- determinação da parcela de custo a ser ressarcida  pela contribuição,  com o 
correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados; 

 
   Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se também aos 
casos de cobrança de contribuição de melhoria para obras em execução, constante de 
projetos ainda não concluídos. 
 
   Artigo 3º - Após a publicação do Edital, os proprietários terão o prazo 
de 30 (trinta) dias para impugnação fundamentada, mediante petição, de quaisquer dos 
elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, iniciando-se o 
processo administrativo. 
 
   Artigo 4º - A administração terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir 
decisão quanto à impugnação ou requer outras diligências. 
      



   Artigo 5º - Somente após executada a obra de melhoramento, total 
ou parcialmente, o suficiente para beneficiar os imóveis, de modo a justificar o início da  
cobrança da contribuição, proceder-se-á o lançamento do tributo, notificando o 
proprietário, diretamente ou por  Edital, do respectivo valor, local e prazo de pagamento,   
prestações e vencimentos. 
 
   Parágrafo único - Será facultado também ao contribuinte o prazo de 
30 (trinta) dias para reclamar quanto a erro de cálculo, valor e número de prestações.   
 
   Artigo 6º - A manifestação expressa de concordância do proprietário 
do imóvel com todos os termos do Edital e lançamento do tributo, implica em renúncia aos 
prazos recursais estabelecidos nesta lei. 
 
   Artigo 7º - Os requerimentos de impugnação, bem como quaisquer 
recursos administrativos não suspendem o início e prosseguimento das obras e nem terão 
efeito de obstar a administração a prática de atos necessários ao lançamento e cobrança 
da contribuição de melhoria. 
 
   Artigo 8º- As prestações das contribuições de melhoria serão 
corrigidas pelos mesmos índices previstos no Código Tributário Municipal, para os demais 
débitos fiscais. 
 
   Artigo 9º- O não pagamento da contribuição de melhoria, 
devidamente lançada constituirá débito fiscal e sujeitará o contribuinte à cobrança judicial. 
 
   Artigo 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
    MANDO, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da 
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém. 
 
     Divisa  Nova, 13 de agosto de 2002 
 
 
 
     ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA 
              Prefeito Municipal 


