
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra

CAMPEÃO GAÚCHODE PRODUÇÃO DE LEITE E SUÍNOS
(Lei Estadual nº 15.659, de 8/7/2021)

Edital de Contribuição de Melhoria nº 8/2022

O Município de Santo Cristo, por seu Prefeito Adair Philippsen, no uso das

atribuições legais conferidas pelo artigo 145, III, da Constituição Federal,

combinado com os artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto Lei nº

195 de 24/2/1967 e Lei Municipal nº 2.624/2001, leva ao conhecimento dos

interessados que serão executadas as obras de que trata este edital, apresentando-

se a estimativa de custo e avaliação dos imóveis para fins de possível cobrança da

contribuição de melhoria, conforme descrições que seguem.

1. Do fato gerador do tributo:

A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa

realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para

cada imóvel beneficiado.

2. Da natureza e dos locais da obra:

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na rua Theodoro Ruedell,

entre as ruas Olavo Bilac e Tenente Jung, nesta cidade.

3. Delimitação da zona de influência:

A contribuição será exigida dos proprietários, titulares de domínio útil ou

possuidores a qualquer título de imóveis lindeiros, situados nas áreas diretamente

beneficiadas pelas obras, ou seja, dos imóveis confrontantes com as ruas, que

forem valorizados, de acordo com cada trecho.

4. Memorial descritivo do projeto:

A íntegra segue em anexo e passa a fazer parte deste edital (Anexo I).
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5. Orçamento de custo:

O custo, nele compreendido todos os materiais e serviços necessários, é de

R$ 149.865,45 (Anexo II).

6. Determinação da parcela do custo da obra:

Dividindo-se o custo total pela área total da obra, obtém-se o preço

unitário de R$ 98,62, por m².

A importância a ser ressarcida pelos contribuintes é 60% (sessenta por

cento) do custo total da obra.

7. Determinação da parcela abrangida pelo tributo:

A base de cálculo da contribuição será estabelecida pelo quantum de

valorização experimentada pelos imóveis, cujo valor será obtido pelo comparativo

dos dois laudos de avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos e

o segundo, ao seu término.

Os laudos serão elaborados pelo setor de engenharia do município e

gozarão de presunção de veracidade e legitimidade, admitida a prova em contrário,

não sendo utilizados para cobrança de tributo diverso da Contribuição de

Melhoria.

Constatada a ocorrência do fato gerador, o valor do tributo terá como

limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que

da obra resultar para cada imóvel beneficiado, respeitado o percentual máximo de

60% (sessenta por cento) do custo da obra a ser recuperado pela cobrança do

tributo, observada a metragem e o valor de cada trecho.

8. Fórmula do cálculo de rateio:
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O fator de rateio será obtido pelo percentual máximo devido pelo custo da

obra dividido pelas testadas dos imóveis incluídos nas respectivas zonas e trechos

de influência.

9. Da impugnação dos elementos deste edital:

Os beneficiados com a obra têm o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da

data de publicação, para apresentar impugnação de quaisquer dos elementos

constantes do Edital.

A impugnação será dirigida à Administração Municipal, por meio de

petição, que servirá para início do processo administrativo, na qual o impugnante

poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra e

número de prestações.

A impugnação não suspende o início ou o prosseguimento da obra ou a

prática dos atos necessários ao lançamento, arrecadação ou cobrança do tributo e

sua decisão somente terá efeito para o recorrente.

10. Da reclamação quanto ao lançamento:

Após a elaboração do segundo laudo de avaliação, o lançamento e a

notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados do

recebimento da notificação, apresentar reclamação que suspenderá os efeitos do

lançamento e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados.

Mantido o lançamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso

o prazo fixado para pagamento da contribuição, desde a data da ciência do

contribuinte.

A anulação do lançamento não ilide a efetivação de outro, em substituição

ao anterior, com as correções impostas pela impugnação.

11. Forma de pagamento:
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O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados da data da ciência

do lançamento pelo contribuinte, ou de forma parcelada nos termos da legislação

vigente.

12. Disposições finais:

As demais informações poderão ser obtidas junto a Diretoria Tributária do

Município.

Santo Cristo, 67º Ano da Emancipação, 1º de fevereiro de 2022.

Adair Philippsen,

Prefeito.

Registre-se e publique-se.

Loreci Anastácia Finger Riewe,

Vice-prefeita.
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Anexos do Edital de Contribuição de Melhoria nº 8/2022

Anexo I – Memorial descritivo do projeto:

Anexo II – Orçamento do custo da obra:


