
Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE 

SECRETARIA DA FAZENDA 
EDITAL Nº. 05/2021  - CONCLUSÃO  DA OBRA E LANÇAMENTO DOS  VALORES  E PRAZOS 
PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE     MELHORIA  

 
Pelo presente edital, o Sr. JOELSON ANTÔNIO BARONI, Prefeito do Município de Catuípe, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, a Lei Municipal nº. 1.651/2010 - Código Tributário Municipal e Lei Municipal nº.1.949/2015, 
torna público o presente Edital  para fins de lançamento dos valores e cobrança da Contribuição de 
Melhoria, referente à conclusão da obra pública de pavimentação com pedras irregulares, realizada nas 
Ruas 13 de Maio; São Lourenço e Genésio Correa da Mota, cujo o custo das ruas corresponde ao valor 
de R$ 82.526,45, em relação a planilha orçamentária abaixo. 
2 -PLANILHA DO CUSTO TOTAL DAS OBRAS 

        



        
      

 
3 - DETERMINAÇÃO DO VALOR A PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, POR 
PROPRIETÁRIO: 
  Atendendo o disposto nos artigos 95 a 99 da Lei Municipal nº.1.651/2010, Código Tributário 
Municipal, e a Lei Municipal nº.1.949/2015, são relacionados abaixo de acordo com cada proprietário de 
imóvel, o valor calculado proporcionalmente da contribuição de melhoria  à área diretamente beneficiada 
de cada contribuinte, o valor do custo da obra a ser ressarcida será de 70% do custo, desde que não 
seja superior a soma das valorizações dos imóveis, que  encontram-se na Planilha em Anexo I do 
presente Edital, disponível no mural da Prefeitura de Catuípe, e no site WWW.catuipe.rs.gov.br para 
consulta dos interessados. 
4 – FORMA DE PAGAMENTO 

Conforme consta na Lei Municipal nº.1.949/2015, a contribuição de melhoria poderá ser pago 
pelos contribuintes nas seguintes condições: 
a) Pagamento à vista, em conta única, até  o dia 29 de outubro de 2021 com desconto de 30% (trinta por 
cento), sobre o valor devido; 
b)Em cota única , até o dia 30 de novembro de 2021 com desconto de 20% (vinte por cento), sobre o 
valor devido;; 
c) Em cota única, até o dia 30 de dezembro de 2021  com desconto de 10% (dez por cento), sobre o 
valor devido; 
d) Ou para pagamento em até (trinta e seis) 36 meses sem desconto, em parcelas iguais mensais e 
sucessivas  o contribuinte pagará o valor da divida com o acréscimo mensal de correção monetária pelo 
IGPM e o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 177 
da Lei nº.1651/2010. 
d) As guias de recolhimento estarão a disposição dos contribuintes junto ao Departamento de 
arrecadação do Município e poderão ser retiradas a partir de 01/092021. 
5 –  Da Notificação e Prazo para Impugnação 

Os proprietários dos imóveis beneficiados pelas obras que trata o presente Edital de Contribuição 
de Melhorias, ficam notificados do inteiro teor do presente Edital e têm o prazo de 30 (trinta) dias a 
contar do recebimento da Notificação, para impugnação de quaisquer dos elementos nele constantes, 
cabendo ao impugnante o ônus da prova, na forma que estabelece o art. 98 do Código Tributário 
Municipal. 
6 -Disposições Finais 

São partes integrantes deste Edital o Anexo I (Relação dos Imóveis abrangidos, respectivos 
contribuintes e cálculo das valorizações, Custo da Obra, valor das contribuições de Melhorias), os quais 
estarão disponíveis para apreciação dos interessados na Secretaria da Fazenda Municipal de Catuipe. 
O presente Edital será devidamente fixado no mural da Prefeitura e publicado no site 
www.catuipe.rs.gov.br 
Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto à Secretaria Municipal da Fazenda. 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Catuipe – RS,  29  de julho de 2021. 
 
 
 
                                                              JOELSON ANTÔNIO BARONI 
                                                                 Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se. 
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http://www.catuipe.rs.gov.br/

