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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

A Comissão Especial de Avaliação dos Imóveis para Contribuição de Melhoria, 

nomeada pelo Decreto Municipal nº. 058/2016 de 11 de abril de 2016, composta pelos 

servidores municipais: Amauri Nemerski, Delmar Frantz e Loivo Bertoldi, procedeu a reunião 

no dia 01 de julho de 2016, as 08h:00min, em sala anexa a Prefeitura Municipal de Serra 

Alta/SC, para fins de delimitar a zona beneficiada e estabelecer a avaliação dos imóveis nela 

compreendidos, antes da realização da obra de pavimentação de passeios públicos 

(padronizados) em parte das Ruas 7 de Setembro e Marechal Deodoro da Fonseca. 

 

OBJETIVO E FINALIDADE DO PARECER 

Este laudo de avaliação tem o objetivo único de estimar a valorização imobiliária 

decorrente das obras públicas de pavimentação passeios públicos (padronizados) a serem 

realizadas em vias urbanas do Município de Serra Alta, Estado de Santa Catarina. 

Outrossim, tem por finalidade precípua subsidiar tecnicamente o lançamento do 

tributo de contribuição de melhoria após a conclusão da referida obra e constatação de 

valorização imobiliária. 

 

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS 

Para a apuração do valor dos imóveis compreendidos na zona de influência da referida 

obra, foram considerados os seguintes itens: 

I – valor da propriedade localizada na área de influência da obra pública, constante na 

Cadastro de Rendas Imobiliárias da Prefeitura Municipal de Serra Alta; 

II – a situação do terreno na zona de influência; 

III – sua testada e área; 

IV – finalidade de exploração econômica, além de outros elementos a serem 

considerados, isolados ou conjuntamente. 



 

AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS 

Com a apreciação de todos os itens supracitados, os valores da avaliação dos imóveis 

compreendidos na área de influência da referida obra pública, são os constantes no ANEXO 

ÚNICO do presente Laudo. 

 

CONCLUSÃO 

E, como finalmente este resultado foi obtido por deliberação unânime da Comissão 

Especial de Avaliação de Imóvel para Contribuição de Melhoria, submete-se o resultado à 

aprovação do Prefeito Municipal. 

 

Serra Alta, SC, 01 de julho de 2016. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS  

 

AMAURI NEMERSKI      DELMAR FRANTZ 

Membro       Membro 

 

 

LOIVO BERTOLDI 

Membro  

 

 

De acordo, 

Serra Alta, SC, 01 de julho de 2016. 
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