
PROJETO DE LEI N.º 54 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Anexo
V da Lei Municipal nº 1200 de 21 de Dezembro de 1998.

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a Alterar a redação do Anexo V  da

Lei Municipal nº 1200 de 21 de Dezembro de 1998.

Art. 2º – O referido Anexo passa a ter a seguinte redação:

I – Pela aprovação ou revalidação de projetos de:

     a) construção, reconstrução, reforma ou aumento de madeira ou

misto:

1. (…)

2. (…)

  b)   Construção,  reconstrução,  reforma  ou  aumento  de  prédio  de

alvenaria:

Até 100 m² 0,5 VRM

101 a 400 m² 1 VRM

401 a 700 m² 2 VRM

701 a 1000 m² 3 VRM

Acima de 1000 m² 4 VRM

      c) (…)

II - (…)

III – Pela vistoria de construção, reconstrução, reforma ou aumento de

prédio serão cobrados os mesmos valores constantes na letra “b” do inciso I deste

anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Justificativa:

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este

Projeto de Lei que visa atualizar os valores referentes a taxas para emissão de licença para a

execução de obras. Tal medida justifica-se pelo fato de que, se cobrados os valores indicados na

referida Lei,  com a redação que constava no Anexo,  os  valores  seriam muito elevados em

relação  a  metragem das  obras,  o  que  causaria  um ônus  aos  usuários  deste  serviço.  Assim,

fazendo o cálculo a partir dos percentuais apresentados, os valores tornam-se mais coerentes e

possíveis de serem pagos pelos usuários. Outrossim, informo que com a revogação do Art. 2º da

Lei Municipal nº 1.517 de 31 de Dezembro de 2003, faz-se necessária tal alteração para que os

valores  possam  ser  cobrados  seguindo  apenas  o  anexo  Lei  Municipal  nº  1200  de  21  de

Dezembro de 1998, sendo corrigido anualmente pelo VRM (Valor de Referência do Município).

Sendo assim, solicito vossa análise e aprovação.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


