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EDITAL  DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  N º.001/2020 
 

 
            Pelo presente edital, o Sr. JOELSON ANTÔNIO BARONI, Prefeito Municipal de Catuípe,  Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº. 1.651/2010 - Código Tributário 
Municipal, leva ao conhecimento dos interessados que serão executados as obras  de que trata o presente edital, apresentando-se 
a estimativa de custo e avaliação dos imóveis para fins de possível cobrança de Contribuição de Melhoria, referente à obra pública 
de  recapeamento asfáltico, em conformidade com os itens a seguir relacionados: 
 

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 da obra resultar para cada imóvel 
beneficiado. 
    
  2 -  Da Natureza e dos Locais da Obra: 
           Recapeamento asfáltico  tipo CBUQ, sobre pedras irregulares dos seguintes trechos: 
 

TRECHO CAMADA 
DE 

RECAPEAM
ENTO (  

m²) 

LOGRADOURO LOCALIZAÇÃO 

R01 1.930,66 
RUA MINAS GERAIS Começando no entroncamento com a Rua Getúlio Vargas, passando pela 

Rua Sergipe, Rua Ceará e Rua Amazonas tendo seu fim no entroncamento 

com a Rua São Miguel R02 3.147,52 RUA SÃO MIGUEL Começando no entroncamento com a Rua Getulio Vargas, passando pela 
Rua Anibal Lourenço Dalla  e seu fim no entrocamento com a Rua Minas 
Gerais. 

R03 1.482,46 
RUA GETULIO VARGAS Começando próximo ao entroncamento com a Rua São Miguel e seu fim no 

entroncamento com a Rua Minas Gerais. 



R04 3.965,19 
RUA ALCINDO LUCIANO DE SOUZA Começando no entroncamento com a Rua Independência, passando pela 

Rua 1º de maio e Rua Vasco da Gama e seu fim no entroncamento com a 

Rua Salvador Urbano dos Santos R05 1.314,94 
RUA INDEPENDÊNCIA Começando no cruzamento de nível com a viação férrea e seu fim no 

entroncamento com a Rua Alcindo Luciano de Souza 

R06 3.123,23 
RUA JOSÉ MOTTA Começando no entroncamento com a Rua Vilarim Rodrigues, passando 

pela Rua Ludovino Rigotti, Rua 15 de novembro e Rua Ricardo Hannel e seu 

fim no entroncamento com a Rua Eugênio Correa do Nascimento. 

R07 616,27 
RUA ALEXANDRE BENKE Começando no entroncamento com a Rua Vilarim Rodrigues  até o final. 

R08 3.939,06 
RUA SÃO LUIZ Começando no entroncamento com a Rua Cel. Bicaco, passando pela Rua 

São João, Rua Cel. Joaquim Rodrigues e Rua Santa Rosa e seu fim no 

entroncamento com a Rua Ijuí. R09 2.141,46 
RUA SANTA ROSA Começando no entroncamento com a Rua São Nicolau, passando pela Rua 

São Luiz e seu fim no entroncamento com a Rua São Lourenço 

R10 2.886,16 
RUA OSÓRIO RIBEIRO NARDES Começando no entroncamento com a Rua Vilarim Rodrigues, passando 

pela  Rua 15 de Novembro e seu fim no entroncamento com a Rua Eugênio 

Correa do Nascimento 
 
 
  3 - Delimitação da Zona de Influência 
            A contribuição de Melhoria 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 valorizadas de acordo com cada trecho. 

4 – Memorial descritivo do projeto: 
           A integra segue em anexo e passa fazer parte deste edital  (Anexo I). 
  5 – Orçamento de Custo 
            O custo, nele compreendido todos os materiais e serviços necessários, são de R$ 1.279.437,62 (um milhão, duzentos e 
setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme o 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$51,37 (cinquenta um real e trinta e sete 
centavos), por m² (metro quadrado), para os trechos. 
             A importância a ser ressarcida pelos contribuintes é 70% (setenta por cento) do custo total da obra, observada a metragem 
e o valor de cada trecho, desde que não seja superior a soma das valorizações dos imóveis. 

7 - Determinação da parcela abrangida pelo tributo: 



           A base de cálculo da contribuição será estabelecida pelo quantum de valorização conhecida pelos imóveis, cujo o valor será 
obtido pelo comparativo de laudo de avaliação, elaborado pela Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária do Município, 
nomeada pelo Decreto nº.42/2018, e gozarão de presunção de veracidade e legitimidade, admitida a prova em contrário, não 
sendo utilizados para cobrança de tributos diversos da Contribuição de Melhoria. 

8 – Fórmula de Cálculo de rateio: 
            O fator de rateio será obtido pelo percentual máximo devido pelo custo da obra dividido pela 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 da 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 obras. 
             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 o lançamento:  
             Após elaboração do laudo de avaliação, com a valorização dos imóveis, 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 de 
lançamento e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados. 
            11 – Forma de pagamento: 
              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 no setor de Tributos da Prefeitura, ou pelo site www.catuipe.rs.gov.br,  e são 
partes integrantes deste Edital os Anexos I e II.  
             Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
             ,                                                                              CATUÍPE – RS, 19 DE Fevereiro DE 2.020. 
.                                                                                                               JOELSON ANTÔNIO BARONI 
                                                                                                     Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se. 
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