
 

 

EDITAL Nº 098/2022 
 

EDITAL PRÉVIO - CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA Nº 001/2022 - OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA IPIRANGA. 

 
O Município de Serafina Corrêa, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, nº 202, Centro, na cidade de 
Serafina Corrêa, RS, neste ato representado pela Senhor Valdir Bianchet., Prefeito Municipal e 
pelo Senhor Dimorvan Cantelli, Secretário Municipal da Fazenda, com fundamento no art. 145, 
inciso III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto-lei n.º 
195/67, art. 115 e seguintes da Lei Municipal n.º 3155, de 20 de dezembro de 2013 - Código 
Tributário Municipal e da Lei Municipal específica nº 3.959, de 05 de novembro de 2021 e demais 
legislações pertinentes, torna público para conhecimento de todos, o Edital Prévio de Contribuição 
de Melhoria n.º 001/2022, referente às obras de pavimentação em paralelepípedo, a serem 
realizadas na Rua Ipiranga em frente aos lotes números 06 (seis) e 07 (sete), da Quadra A, do 
Loteamento Monte Grappa. 
 
1. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 
 
1.1 O memorial descritivo serve para traçar as diretrizes da execução das obras de pavimentação 
em paralelepípedos a serem realizadas no trecho de chão batido na Rua Ipiranga, Bairro Centro-
Perin, frente dos Lotes n° 06 e 07 da Quadra A do Loteamento Monte Grappa, visando adequar o 
terreno natural de modo a facilitar o deslocamento rápido e seguro de pessoas e veículos 
propiciando, assim, mais conforto e segurança aos usuários.  
1.2 O projeto compreende o preparo do subleito, execução do calçamento, rejunte e 
compactação.  
1.3 A íntegra do memorial descritivo e a descrição individual dos serviços constam no Anexo I, 
que será considerado para todos os efeitos, parte integrante deste Edital. 
 
2. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA  
 
2.1 O orçamento do custo estimativo das obras do presente Edital está, em síntese, assim 
distribuído: 

Descrição Valor Porcentagem 

Colchão em pó de brita 10 cm R$ 877,64 9,62 % 

Material: Pedra de 
paralelepípedo para 
pavimentação sobre colchão de 
pó de brita, rejuntado com pó de 
brita 

R$ 6.289,92 68,97 % 

Mão de Obra: Assentamento de 
Pavimentação em 
paralelepípedo sobre colchão 
de pó de brita, rejuntado com pó 
de brita 

R$ 1.844,64 20,23% 



 

 

Compactação de pavimento 
poliédrico 

R$ 107,52 1,18% 

TOTAL: R$ 9.119,72 100% 

 
2.2 Demais especificações de custos do projeto constam no Anexo II, que será considerado para 
todos os efeitos, parte integrante deste Edital. 
 
3. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA  
 
3.1 A zona de influência das obras está especificada na seguinte tabela: 
 

TRECHO LOCAL EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

1 

Rua Ipiranga 
Frente lote n.° 06 
da Quadra A do 
Loteamento 
Monte Grappa 

14,00m 
6,00 m 

(meia pista) 
84,00m² 

2 

Rua Ipiranga 
Frente lote n.°07 
da Quadra A do 
Loteamento 
Monte Grappa 

14,00m 
6,00 m 

(meia pista) 
84,00m² 

Totais: 28,00 m 6,00 m 
(meia pista) 

168,00 m 

 
3.2 As zonas indicadas na tabela anterior também encontram-se delimitadas na planta constante 
do Anexo III deste Edital, considerada, para todos os efeitos, parte integrante deste Edital. 
 
4. DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DO FATOR DE ABSORÇÃO 
 
4.1 A parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria será de R$ 3.192,00 
(três mil cento e noventa e dois reais), por imóvel beneficiado.  
4.2 O limite geral de arrecadação por meio da cobrança da contribuição de melhoria é o 
percentual de 70% (setenta por cento) do valor total da obra, dividido pelo número total de imóveis 
beneficiados, correspondendo assim ao valor de que trata o item 4.1. 
4.3 O detalhamento dos cálculos utilizados para estipulação dos valores está constante no Anexo 
IV deste Edital, considerada, para todos os efeitos, parte integrante deste Edital.  
 
5. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
5.1 Comprovado o interesse e legitimidade (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a 
qualquer título de imóvel inserido na zona de influência), poderão ser impugnados quaisquer 
elementos constantes neste Edital e seus respectivos Anexos, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados de sua publicação. 
5.2 A impugnação não obstará o início ou o prosseguimento da obra ou ato necessário ao 
lançamento e a cobrança do tributo. 



 

 

5.3 A impugnação deverá ser dirigida ao Secretário Municipal da Fazenda, por meio de petição 
fundamentada e apresentada no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, cabendo ao 
impugnante o ônus da prova de suas alegações.  
5.4 Somente serão apreciadas as impugnações expressas em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifiquem. 
5.5 Recebida a impugnação e considerada tempestiva, caberá ao Secretário Municipal da 
Fazenda determinar as diligências necessárias para que seja proferida decisão pelo Prefeito 
Municipal. 
5.6 Os resultados serão publicados como "Deferido" ou "Indeferido".  
5.7 Uma vez julgada qualquer impugnação, não será admitido qualquer pedido de revisão da 
decisão.  
5.8 Julgadas as impugnações eventualmente opostas em face deste Edital lavrar-se-á sua 
homologação. 

 
 

Serafina Corrêa, 15 de março de 2022.  
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Dimorvan Cantelli 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
 


