
                                                                                                                                  

Edital de Contribuição de Melhoria nº 012/2020 

 

O Prefeito Municipal de São José do Herval, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 

Municipal nº 1022, de 2007, torna público o presente Edital para fins de COBRANÇA DE 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, relativa às obras de pavimentação da Rua 10 de Abril. 

 

I – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

A obra realizada – calçamento da Rua 10 de Abril, – consiste na 

descrição conforme memorial do projeto: 

 
 GENERALIDADES: 
O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais e técnicas a serem 
utilizados na pavimentação de ruas na cidade de São José do Herval. Estas vias a serem 
pavimentadas beneficiarão os proprietários que possuem suas testadas voltadas a esta via, 
sendo que a maioria dos terrenos já possui edificações e são propriedades particulares. 
 
-SERVIÇOS PRELIMINARES: 
Serão executados todos os serviços de locação da obra para dar início à movimentação de 
terra para a preparação da cancha e execução da pavimentação e meio fio. 
 
-MOVIMENTO DE TERRA: 
Inicialmente será removida a camada superficial com espessura média de 20,0cm para 
deixar a rua totalmente limpa. Após será executada a escavação ou aterro conforme 
necessidade para o ajuste do perfil, onde serão pequenos os cortes e aterros a serem 
executados. Estes serviços serão executados pela Prefeitura Municipal antes do início das 
obras e devem estar prontos para a primeira liberação de recursos. 
 
-COMPACTAÇÃO DO ATERRO:  
A previsão de execução da cancha é de pouco aterro, o mesmo será compactado com a 
própria circulação de caminhões e máquinas da Prefeitura durante a execução dos serviços 
e também com rolo compactador. Estes serviços serão executados pela Prefeitura Municipal 
antes do início das obras e devem estar prontos para a primeira liberação de recursos. 
 
 
-EXECUÇÃO DO SUB-LEITO: 
Após estar preparado o perfil da via, será executado o sub-leito com pó de brita, com uma 
camada em torno de 10cm para receber a pavimentação. 
 
-ASSENTAMENTO DO MEIO FIO: 
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Tendo executado o alinhamento da via, será executado o meio fio, que será de concreto, 
com dimensões aproximadas de 1,0x0,10x0,30m (CxLxA), sendo assentados com pó de 
brita e rejuntados com argamassa de cimento e areia.  
 
 
-PAVIMENTAÇÃO: 
Para as vias, serão empregados paralelepípedos de rocha basáltica. As rochas deverão ser 
de granulometria média ou fina, homogênea, sem fendilhamentos e sem alterações, 
apresentando também, condições satisfatórias de dureza e tenacidade.  
 Quanto a sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem 
saliência e reentrâncias acentuadas, com maior vigor na face que devera construir a face 
exposta do pavimento. As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, 
formando, nos casos mais comuns, paralelepípedos retângulos.  
 Quanto as dimensões, os paralelepípedos devem se enquadrar nos seguintes 
parâmetros: - largura: de 12 a 14 cm – comprimento: de 15 a 18 cm – Altura: de 12 a 14 cm. 
Em nenhum caso, as dimensões de face inferior poderá diferir da face superior mais de 3 
cm.  A largura da via será de 10,00m e 8,00m totalizando 1.100,00m2 de pavimentação. 
 
-REJUNTAMENTO: 

O rejunte da pavimentação será feito com pó-de-brita. Não será permitido o uso 
desses materiais quando eles apresentarem pó, materiais orgânicos ou qualquer outro tipo 
de impurezas. 
 O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o 
assentamento, com o espessura de 2cm, tendo o menor intervalo de tempo possível entre 
uma operação e outra, evitando que a chuva ou outras causas possam danificar o 
calçamento já assentado, porém ainda não fixado. 
 O rejuntamento será feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de uma camada 
brita número zero, limpa e sem poeira sobre o pavimento. Com o uso de vassourões 
apropriados procede-se penetração forçada desse material para preencher as juntas dos 
paralelepípedos. Após será procedida à retirada do material excedente pela variação de 
toda a superfície da pavimentação. 
 Após todo o processo de colocação e rejuntamento dos paralelepípedos será 
executado a compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do 
pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem deverá progredir do bordo lateral 
a pista até o centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada 
passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactação. 
 
-COMPACTAÇÃO: 
Após todo o processo de colocação e rejuntamento dos paralelepípedos será executado a 
compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do pavimento com 
o emprego de rolo compactador; a rolagem deverá progredir do bordo lateral a pista até o 
centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada 
atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactação. 
 
-LIMPEZA E ENTREGA: 
Após serem executados todos os serviços previstos a via deverá ser entregue limpa de 
entulhos e pronta para ser utilizada.  
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-PASSEIOS PÚBLICOS e RAMPAS DE ACESSIBILDADE: 
A regularização dos passeios públicos será executada com o espalhamento e compactação 
de solo em uma camada de 30,0cm de espessura. Os proprietários e entidades que serão 
beneficiadas com a pavimentação da via ficarão responsáveis pela efetiva construção dos 
passeios. 
 
 
-SINALIZAÇÃO VERTICAL: 
Haverá execução de sinalização vertical com a colocação de placas indicativas de ruas no 
início e fim das mesmas e placas de sinalização viária em aço (Velocidade). Tais placas de 
terão vão livre entre a base e a extremidade da placa de 2,60m e serão afixadas ao solo em 
sapatas de concreto com dimensões de 40,0x40,0x30,0cm e postes de aço galvanizado de 
75,0mm de diâmetro.  
As placas indicativas de início e fim de ruas, da mesma forma que as placas de sinalização, 
terão vão livre entre a base e a extremidade da placa de 2,60m e serão afixadas ao solo em 
sapatas de concreto com dimensões de 40,0x40,0x30,0cm e postes de aço galvanizado de 
75,0mm de diâmetro, serão  em chapas metálicas retangulares de 60,0x25,0cm com a 
descrição do nomes das ruas em adesivos plásticos. Execução pelo município. 
 
 

 

II – CUSTO DA OBRA 

 

O custo estimado da obra – calçamento da Rua 10 de Abril: 

(conforme relatório de custo) 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO/R$ 

VALOR 

TOTAL/R$ 

Locação da obra 1.100,00 m2 0,26 286,00 

Fornecimento e 
assentamento de 
paralelepípedo rejuntado 
e compactado - licitação 

1.100,00 m2 45,00 49.500,00 

TOTAL com BDI 26,0%    49.786,00 

 

III – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

É entendimento entre os experts em avaliação coletiva de imóveis 

urbanos para fins de cobrança de tributos que levam em conta o valor venal dos imóveis, 

como o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e a Contribuição de Melhoria (diferença 

entre o valor “antes” e “depois” da obra) que, no caso de calçamento/pavimentação de vias 
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públicas, o benefício tem peso efetivo apenas para os imóveis diretamente atingidos, sendo 

inexpressiva a valorização dos imóveis contíguos e do entorno. 

Em razão disso, para fins de cobrança da Contribuição de Melhoria 

resultante da execução da obra mencionada do exórdio deste Edital, serão considerados 

somente os imóveis com testada para o trecho pavimentado, da Rua 10 de Abril, a saber: 

 

N° 
ORDEM Proprietário Localização Testada (m) 

     

01 

DEOCLIDES ZANOTELLI Q 25 – L1 28,50 

02 

CLADEMIR FARIAS VINIATTI Q 25 – L2A 22,70 

03 DARCI ANTÔNIO DA SILVA 
LUCAS Q 25– L2 24,60 

04 

PAULO RODRIGUES VIEIRA Q 25A – L1 27,00 

05 

JUNIOR RODRIGUES VIEIRA Q 25A– L2 28,70 

06 

EDUARDO DARTORA Q 25– L3 16,80 

07 

LEANDRO LUIZ ZANOTELLI Q 26-L4 32,90 
 

 

 

IV – DEMONSTRAÇÃO DA VALORIZAÇÃO 

 

Conforme demonstrativos de preços do m² de terreno para imóveis 

situados em rua não pavimentada e em rua pavimentada, a valorização de cada imóvel 

integrante da zona de influência da obra foi calculada como segue: 

 

N° de Ordem Área (m2) 
Valor Venal sem 

melhoria (R$) 
Valor Venal com 

Melhoria (R$) 
Valorização 

(R$) 

     

1 478,00 53.086,68 56.271,88 3.182,20 

2 178,30 14.943,32 17.035,39 2.092,07 

3 784,70 65.765,71 68.001,74 2.236,03 
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4 774,00 64.868,94 66.815,01 1.946,07 

5 362,00 40.203,72 42.696,35 2.492,63 

6 1.000,00 111.060,00 112.614,84 1.554,84 

7 973,34 108.099,14 111.774,51 3.675,37 

Soma das 
valorizações    17.182,21 

 

 

V – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 

Considerando que o disposto no art . 8.°, da Lei Municipal nº 1022/2007, 

estabelece como percentagem mínima do custo da obra a ser recuperado, o quantum de 50% 

(cinquenta por cento), e, tendo em vista que o resultado da divisão de tal custo mínimo (50,00% de 

R$ 49.786,00 = 24.893,00) pelo resultado das valorizações (R$ 17.182,21), importaria na 

aplicação do coeficiente de 1,44, o qual, multiplicado pela valorização de cada imóvel, ultrapassa o 

limite individual de contribuição estabelecido no art. 6º da referida legislação regulamentadora, fica 

estabelecida a aplicação no presente caso, como base de cálculo da contribuição de melhoria a ser 

imposta aos contribuintes, exatamente o valor da valorização imobiliária apurada no presente Edital, 

a saber: 

 

N° de Ordem Valorização (R$) Contribuição (R$) 

   

1 3.182,20 3.182,20 

2 2.092,07 2.092,07 

3 2.236,03 2.236,03 

4 1.946,07 1.946,07 

5 2.492,63 2.492,63 

6 1.554,84 1.554,84 

7 3.675,37 3.675,37 
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VI - DO PAGAMENTO 

 

A Contribuição de Melhoria será paga em uma só vez ou em tantas parcelas 

mensais e consecutivas se estipular no presente artigo, de tal modo que o montante anual dos 

respectivos valores não ultrapasse a trinta por cento (30%) do valor venal do imóvel, incluída a 

valorização decorrente da obra, nos termos do previsto no art. 16 da Lei nº. 1.022/2007, com a 

redação dada pela Lei nº. 1.152/2009.   

O contribuinte poderá optar: 

I - pelo pagamento do valor total de uma só vez na data do vencimento da 

primeira prestação, hipótese em que será concedido o desconto de 36% (trinta e seis por 

cento); 

II – pelo pagamento em 06 (seis) parcelas mensais, hipótese em que será 

concedido o desconto de 30% (trinta por cento); 

III - pelo pagamento em até 60 (sessenta) parcelas mensais, hipótese em que 

não haverá desconto, nem acréscimo, o último, condicionado ao adimplemento regular das 

prestações. 

 

IX – NOTIFICAÇÃO 

 

Os proprietários de imóveis beneficiados pela obra de que trata este 

Edital de Contribuição de Melhoria, elencados no item VIII deste, ficam notificados do inteiro 

teor do presente Edital e de que têm prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação, 

que ocorre nesta data, para impugnarem, querendo, qualquer dos seus dados ou 

elementos, através de petição dirigida ao Prefeito Municipal e protocolada na Secretaria 

Municipal da Fazenda no seguinte endereço: Av. Getúlio Vargas, 753, São José do Herval, 

ficando cientes de que lhes caberá o ônus da prova do que for alegado. 

As eventuais impugnações não prejudicarão o início ou o 

procedimento da execução da obra, nem obstarão à prática dos atos necessários ao 

lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria. 

Após a conclusão da obra ou de parte dela, a Administração 

publicará demonstrativo do custo final de toda ou da parte concluída e efetuará o 
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lançamento do valor da Contribuição de Melhoria devido pelos contribuintes retro 

nominados, do que serão notificados, diretamente ou por edital, na forma da lei. 

 

São José do Herval, 10 de março de 2020. 

 

 

LAURO RODRIGUES VIEIRA 

Prefeito Municipal 


