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EditalEdital dede contribuicontribuiçãçãoo dede melhoriamelhoria nnºº 66/20/202020

OO MunicMunicíípiopio dede SantoSanto Cristo,Cristo, porpor seuseu prefeitoprefeito AdairAdair Philippsen,Philippsen, nono usouso dasdas

atribuiatribuiçõçõeses legaislegais conferidasconferidas pelopelo artigoartigo 145,145, III,III, dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, combinadocombinado comcom osos

artigosartigos 8181 ee 8282 dodo CCóódigodigo TributTributááriorio Nacional,Nacional, DecretoDecreto LeiLei nnºº 195195 dede 24/2/196724/2/1967 ee LeiLei

MunicipalMunicipal nnºº 2.624/2001,2.624/2001, levaleva aoao conhecimentoconhecimento dosdos interessadosinteressados queque serserããoo executadasexecutadas asas

obrasobras dede queque tratatrata esteeste edital,edital, apresentando-seapresentando-se aa estimativaestimativa dede custocusto ee avaliaavaliaçãçãoo dosdos imimóóveisveis

parapara finsfins dede posspossíívelvel cobrancobranççaa dada contribuicontribuiçãçãoo dede melhoria,melhoria, conformeconforme descridescriçõçõeses queque seguem.seguem.

1.1. DoDo fatofato geradorgerador dodo tributo:tributo:

AA contribuicontribuiçãçãoo dede melhoriamelhoria éé instituinstituíídada parapara fazerfazer faceface aoao custocusto dede obrasobras ppúúblicasblicas dede

queque decorradecorra valorizavalorizaçãçãoo imobiliimobiliáária,ria, tendotendo comocomo limitelimite totaltotal aa despesadespesa realizadarealizada ee comocomo limitelimite

individualindividual oo acracrééscimoscimo dede valorvalor queque dada obraobra resultarresultar parapara cadacada imimóóvelvel beneficiado.beneficiado.

2.2. DaDa naturezanatureza ee dosdos locaislocais dada obra:obra:

PPavimentaavimentaçãçãoo comcom pedraspedras irregularesirregulares dede basaltobasalto nana ruarua BenjaminBenjamin ConstantConstant,, atatéé aa ruarua

AlfredoAlfredo Philippsen,Philippsen, nestanesta cidadecidade..

3.3. DelimitaDelimitaçãçãoo dada zonazona dede influinfluêênciancia::

AA contribuicontribuiçãçãoo serseráá exigidaexigida dosdos proprietproprietáários,rios, titularestitulares dede domdomíínionio úútiltil ouou possuidorespossuidores

aa qualquerqualquer ttíítulotulo dede imimóóveisveis lindeiros,lindeiros, situadossituados nasnas ááreasreas diretamentediretamente beneficiadasbeneficiadas pelaspelas obras,obras,

ouou seja,seja, dosdos imimóóveisveis confrontantesconfrontantes comcom asas ruas,ruas, queque foremforem valorizadosvalorizados,, dede acordoacordo comcom cadacada

trechotrecho..
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4.4. MemorialMemorial descritivodescritivo dodo projetoprojeto::

AA ííntegrantegra seguesegue emem anexoanexo ee passapassa aa fazerfazer parteparte destedeste editaledital (Anexo(Anexo I).I).

5.5. OrOrççamentoamento dede custocusto::

OO custo,custo, nelenele compreendidocompreendido todostodos osos materiaismateriais ee serviserviççosos necessnecessáários,rios, éé dede

R$R$ 34.239,1434.239,14 ((trintatrinta ee quatroquatro milmil duzentosduzentos ee trintatrinta ee novenove milmil reaisreais ee quatorzequatorze centavoscentavos)),,

(Anexo(Anexo II).II).

6.6. DeterminaDeterminaçãçãoo dada parcelaparcela dodo custocusto dada obraobra::

Dividindo-seDividindo-se oo custocusto totaltotal pelapela áárearea totaltotal dada obra,obra, obtobtéém-sem-se oo prepreççoo unitunitááriorio dede

R$R$ 50,7250,72 ((cinquentacinquenta reaisreais ee setentasetenta ee doisdois centavoscentavos)),, porpor mm²²..

AA importimportâânciancia aa serser ressarcidaressarcida pelospelos contribuintescontribuintes éé 1212%% dodo custocusto totaltotal dada obraobra..

7.7. DeterminaDeterminaçãçãoo dada parcelaparcela abrangidaabrangida pelopelo tributotributo::

AA basebase dede ccáálculolculo dada contribuicontribuiçãçãoo serseráá estabelecidaestabelecida pelopelo quantumquantum dede valorizavalorizaçãçãoo

experimentadaexperimentada pelospelos imimóóveis,veis, cujocujo valorvalor serseráá obtidoobtido pelopelo comparativocomparativo dosdos doisdois laudoslaudos dede

avaliaavaliaçãção,o, oo primeiroprimeiro elaboradoelaborado antesantes dodo ininííciocio dosdos trabalhostrabalhos ee oo segundo,segundo, aoao seuseu ttéérmino,rmino,

cujacuja emissemissããoo nnããoo excederexcederáá 4545 (quarenta(quarenta ee cinco)cinco) diasdias dada conclusconclusããoo dasdas obras.obras.

OsOs laudoslaudos serserããoo elaboradoselaborados pelopelo setorsetor dede engenhariaengenharia dodo municmunicíípiopio ee gozargozarããoo dede

presunpresunçãçãoo dede veracidadeveracidade ee legitimidade,legitimidade, admitidaadmitida aa provaprova emem contrcontráário,rio, nnããoo sendosendo utilizadosutilizados

parapara cobrancobranççaa dede tributotributo diversodiverso dada ContribuiContribuiçãçãoo dede Melhoria.Melhoria.

ConstatadaConstatada aa ocorrocorrêênciancia dodo fatofato gerador,gerador, oo valorvalor dodo tributotributo terteráá comocomo limitelimite totaltotal aa

despesadespesa realizadarealizada ee comocomo limitelimite individualindividual oo acracrééscimoscimo dede valorvalor queque dada obraobra resultarresultar parapara

cadacada imimóóvelvel beneficiado,beneficiado, respeitadorespeitado oo percentualpercentual mmááximoximo dede 1212%% ((dozedoze)) dodo custocusto dada obraobra aa
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serser recuperadorecuperado pelapela cobrancobranççaa dodo tributotributo,, observadaobservada aa metragemmetragem ee oo valorvalor dede cadacada trecho.trecho.

8.8. FFóórmularmula dodo ccáálculolculo dede rateiorateio::

OO fatorfator dede rateiorateio serseráá obtidoobtido pelopelo percentualpercentual mmááximoximo devidodevido pelopelo custocusto dada obraobra

divididodividido pelaspelas testadastestadas dosdos imimóóveisveis incluincluíídosdos nasnas respectivasrespectivas zonaszonas ee trechostrechos dede influinfluêência.ncia.

9.9. DaDa impugnaimpugnaçãçãoo dosdos elementoselementos destedeste editaledital::

OsOs beneficiadosbeneficiados comcom aa obraobra ttêêmm oo prazoprazo dede 3030 (trinta)(trinta) dias,dias, aa contarcontar dada datadata dede

publicapublicaçãção,o, parapara apresentarapresentar impugnaimpugnaçãçãoo dede quaisquerquaisquer dosdos elementoselementos constantesconstantes dodo Edital.Edital.

AA impugnaimpugnaçãçãoo serseráá dirigidadirigida àà AdministraAdministraçãçãoo Municipal,Municipal, porpor meiomeio dede petipetiçãção,o, queque

servirserviráá parapara ininííciocio dodo processoprocesso administrativo,administrativo, nana qualqual oo impugnanteimpugnante poderpoderáá reclamarreclamar contracontra

eventuaiseventuais erroserros dede localizalocalizaçãção,o, ccáálculos,lculos, custocusto dada obraobra ee nnúúmeromero dede prestaprestaçõções.es.

AA impugnaimpugnaçãçãoo nnããoo suspendesuspende oo ininííciocio ouou oo prosseguimentoprosseguimento dada obraobra ouou aa prprááticatica dosdos

atosatos necessnecessááriosrios aoao lanlanççamento,amento, arrecadaarrecadaçãçãoo ouou cobrancobranççaa dodo tributotributo ee suasua decisdecisããoo somentesomente

terteráá efeitoefeito parapara oo recorrente.recorrente.

10.10. DaDa reclamareclamaçãçãoo quantoquanto aoao lanlanççamentoamento::

ApApóóss aa elaboraelaboraçãçãoo dodo segundosegundo laudolaudo dede avaliaavaliaçãção,o, oo lanlanççamentoamento ee aa notificanotificaçãçãoo dodo

contribuinte,contribuinte, esteeste poderpoderáá,, nono prazoprazo dede 3030 (trinta)(trinta) diasdias contadoscontados dodo recebimentorecebimento dada notificanotificaçãção,o,

apresentarapresentar reclamareclamaçãçãoo queque suspendersuspenderáá osos efeitosefeitos dodo lanlanççamentoamento ee aa decisdecisããoo sobresobre elaela mantermanteráá

ouou anularanularáá osos valoresvalores lanlanççados.ados.

MantidoMantido oo lanlanççamento,amento, retoma-seretoma-se dodo momentomomento emem queque haviahavia sidosido suspensosuspenso oo prazoprazo

fixadofixado parapara pagamentopagamento dada contribuicontribuiçãção,o, desdedesde aa datadata dada ciciêênciancia dodo contribuinte.contribuinte.
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AA anulaanulaçãçãoo dodo lanlanççamentoamento nnããoo ilideilide aa efetivaefetivaçãçãoo dede outro,outro, emem substituisubstituiçãçãoo aoao anterior,anterior,

comcom asas correcorreçõçõeses impostasimpostas pelapela impugnaimpugnaçãção.o.

11.11. FormaForma dede pagamentopagamento::

OO pagamentopagamento serseráá efetuadoefetuado emem 3030 (trinta)(trinta) dias,dias, contadoscontados dada datadata dada ciciêênciancia dodo

lanlanççamentoamento pelopelo contribuintecontribuinte,, ouou dede formaforma parceladaparcelada nosnos termostermos dada legislalegislaçãçãoo vigentevigente..

12.12. DisposiDisposiçõçõeses finaisfinais::

AsAs demaisdemais informainformaçõçõeses poderpoderããoo serser obtidasobtidas nono setorsetor dede TributaTributaçãçãoo dada Prefeitura.Prefeitura.

SantoSanto Cristo,Cristo, 6655ºº AnoAno dede EmancipaEmancipaçãção,o, 2525 dede marmarççoo dede 20202020..

AdairAdair Philippsen,Philippsen,
PrefeitoPrefeito..

Registre-seRegistre-se ee publique-se.publique-se.

AlineAline LuizaLuiza Ullmann,Ullmann,
CoordenadoraCoordenadora dada AdministraAdministraçãção.o.
PublicaPublicaçãção:o: 25/03/202025/03/2020
PerPerííodo:odo: 25/03/202025/03/2020 aa 25/05/202025/05/2020
Local:Local: quadroquadro dede publicapublicaçõçõeses oficiais.oficiais.
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AnexosAnexos dodo EditalEdital dede ContribuiContribuiçãçãoo dede MelhoriaMelhoria nnºº 66/20/202020

AnexoAnexo II –– MemorialMemorial descritivodescritivo dodo projetoprojeto::

AnexoAnexo IIII –– OrOrççamentoamento dodo custocusto dada obra:obra:


