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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 002/2016 DE 

01 DE JULHO DE 2016. 

DISPÕE SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA A SER 

FINANCIADA E COBRADA DOS PROPRIETÁRIOS DA 

ZONA DE INFLUÊNCIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 

PASSEIOS PÚBLICOS (PADRONIZADOS). 

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao Capítulo VIII da Lei 

Complementar nº 017/2014 de 17 de setembro de 2014 – Código Tributário 

Municipal, e de acordo com o previsto no Código Tributário Nacional (Lei nº. 

5.172/1966), Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 

Federal nº. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), Lei Municipal nº. 972/2013 de 30 de 

setembro de 2013 (Plano Plurianual – PPA exercício 2014/2017), Lei Municipal nº. 

1.037/2015 de 24 de agosto de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

exercício 2016), Lei Municipal nº. 1.050/2015 de 10 de dezembro de 2015 (Lei 

Orçamentária Anual – LOA exercício 2016) e Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de 

abril de 2016 (Institui e Autoriza a Cobrança de Contribuição de Melhoria e dá outras 

providências), 

FAZ SABER a todos os proprietários, titulares do domínio útil ou 

possuidores a qualquer título, de imóveis localizados na área de influência da obra 

pública de que trata parte da Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016, 

localizados na: I) Rua 7 de Setembro, trecho entre a Avenida Dom Pedro II e Rua 

José Cerizolli; e II) Rua Marechal Deodoro da Fonseca, trecho entre a Rua Conde 

D´eu e Avenida Dom Pedro II, totalizando uma área de 614,00m², nesta data 

TORNA PÚBLICO que o Poder Público Municipal de Serra Alta, a partir da 

publicação deste EDITAL, promoverá todos os atos necessários à execução das 

obras públicas de reurbanização, consistente de pavimentação de passeios públicos 

(padronizados) e demais obras complementares.  

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Fica publicado o presente Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria 

como forma de atender ao Art. 3º da Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 

2016, aos Arts. 148 e 149 da Lei Complementar nº. 017/2014 de 17 de setembro de 

2014 (Código Tributário Municipal) e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 

058/2016 de 11 de abril de 2016 que “Dispõe sobre a nomeação dos Membros da 

Comissão para avaliação dos imóveis para contribuição de melhoria, e dá outras 

providências”. 
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1.2 São partes integrantes deste Edital: 

I – Memorial descritivo do projeto; 

II – Orçamento do custo da obra; 

III – A determinação do custo da obra a ser financiada pela contribuição; 

IV – Determinação da zona beneficiada, com relação dos imóveis nela 

compreendidos; 

V – Valorização individual e total dos imóveis em consequência da obra pública; 

VI – Valor da contribuição de melhoria a ser paga pelo proprietário. 

VII – Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a 

zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contida; 

1.3 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 que da obra resultar para cada imóvel 

beneficiado. 

1.4 São contribuintes da contribuição de melhoria o proprietário, o titular do domínio 

útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóvel situado na zona de influência da 

obra. 

1.4.1 Os bens indiviso serão lançados em nome de qualquer um dos titulares, a 

quem caberá o direito de exigir dos demais as parcelas que lhe couberem. 

1.4.2 Os demais imóveis serão lançados em nome de seus titulares respectivos. 

 

2 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

2.1 O memorial descritivo, Anexo I do presente Edital, descreve normas para a 

execução dos serviços de pavimentação de passeios públicos (padronizados) e 

demais obras complementares, na área de influência da obra, descrita no Item 5 do 

presente Edital, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução 

da obra, conforme projeto de engenharia elaborados e aprovados pelo Município, 

que se encontram à disposição dos interessados junto à Secretaria de Planejamento 

e Finanças da Prefeitura Municipal de Serra Alta..  

2.2 Serão rigorosamente observados os procedimentos técnicos e equipamentos 

exigidos pelas normas da ABNT, sob a fiscalização de responsável técnico 

designado pela Prefeitura Municipal de Serra Alta.  
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3 ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA 

3.1 O custo total/orçamento estimado para a consecução da obra pública de que 

trata este Edital com previsão na Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 

2016, corresponde a quantia de R$ 59.128,12 (cinquenta e nove mil, cento e vinte e 

oito reais e doze centavos), conforme descritos no Anexo II do presente Edital.  

 

4 PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO 

4.1 O fato gerador da contribuição de melhoria será a valorização que a obra pública 

proporcionará a cada imóvel, a qual será apurada através de avaliação antecedente 

e posterior a realização da obra, e, que servirá de base de cálculo da contribuição. 

As avaliações devem constar de Editais específicos, indicando os dados e 

informações necessárias ao lançamento fiscal, prazo e forma para eventuais 

impugnações, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril 

de 2016. 

 

5 DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA  

5.1 A zona de influência do benefício direto da obra é aquela correspondente aos 

imóveis confrontantes com a:  

I) Rua 7 de Setembro, trecho entre a Avenida Dom Pedro II e Rua José 

Cerizolli, com a área de 454,00m²;  

II) Rua Marechal Deodoro da Fonseca, trecho entre a Rua Conde D´eu e 

Avenida Dom Pedro II, com a área de 160,00m², totalizando uma área de 614,00m². 

5.2 Os imóveis diretamente beneficiados com a obra são os constantes no Anexo III 

do presente Edital, conforme definido pela comissão nomeada pelo Decreto 

Municipal nº. 058/2016 de 11 de abril de 2016. 

 

6 VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL E TOTAL DOS IMÓVEIS EM CONSEQUÊNCIA DA 

OBRA PÚBLICA 

6.1 A valorização individual e total dos imóveis diretamente beneficiados em 

consequência da obra pública será apurada através de avaliação antecedente e 

posterior a realização da obra, e, que servirá de base de cálculo da contribuição. A 

avaliação antecedente, são as constantes no Anexo III do presente Edital, conforme 

definido pela comissão nomeada pelo Decreto Municipal nº. 058/2016 de 11 de abril 
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de 2016 e as avaliações posteriores devem constar de Editais específicos, indicando 

os dados e informações necessárias ao lançamento fiscal, prazo e forma para 

eventuais impugnações, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 

de abril de 2016. 

 

7 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA A SER PAGA PELO 

PROPRIETÁRIO (Fator de Rateio) 

7.1 A determinação da Contribuição de Melhoria será nos limites da valorização 

imobiliária produzida com a obra pública, rateando-se, proporcionalmente, nos 

limites da valorização imobiliária gerada em cada imóvel incluído na zona 

beneficiada pela valorização imobiliária decorrente da melhoria descrita no presente 

Edital, em função dos fatores individuais. Sendo que para a apuração do valor 

individual do tributo será observado o limite estabelecido pelo acréscimo de valor 

que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, em estrita observância ao 

disposto na Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016, art. 145, inciso III, 

da Constituição Federal de 1998 c/c artigos 81 e 82 ambos da Lei nº. 5.172 (Código 

Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal), Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e Lei 

Complementar nº. 017/2014 de 17 de setembro de 2014 (Código Tributário 

Municipal). 

7.2 A apuração da valorização do imóvel far-se-á levando em conta: 

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

antes e após a realização da obra pública; 

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; 

V – a efetiva valorização do imóvel com a obra pública. 

7.3 Para o cálculo da contribuição de melhoria será utilizada a seguinte fórmula: 

               

 CM = CO x (VII / STI) 

    

Onde: 
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CM = Valor a ser pago a título de Contribuição de Melhoria; 

CO = Custo da Obra, ou se for o caso, parcela do custo da obra a ser financiada 

pelos contribuintes; 

VII = Valorização Individual do Imóvel em consequência da Obra (a valorização do 

imóvel deverá ser igual ou maior do que o valor a ser pago a título de contribuição 

de melhoria); 

STI = Somatório da Valorização de Todos os Imóveis pertencentes à zona 

beneficiada. 

7.4 Estão incluídos nos orçamentos de custo da obra todos os investimentos 

necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente 

alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência. 

7.5 Ficam excluídas da incidência da contribuição de melhoria de que trata este 

Edital, conforme previsão na Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016, os 

imóveis de propriedade do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. 

7.6 Serão transferidas à responsabilidade do Município, as parcelas devidas por 

contribuintes isentos do pagamento da Contribuição de Melhoria, após o rateio, 

desde que atendam aos requisitos previstos na Lei Complementar nº. 017/2014 de 

17 de setembro de 2014 (Código Tributário Municipal), sem prejuízo de outras 

normas aplicáveis ao tema, o que será analisado pela Autoridade Administrativa, de 

ofício quando se tratar de imóveis pertencentes ao Poder Público conforme definido 

em lei e, mediante requerimento administrativo para os demais casos.  

 

8 FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO 

8.1 O fator de absorção do benefício da zona atingida tem como base à valorização 

dos imóveis, para as áreas diretamente atingidas pela obra, tendo como limite 

máximo o custo total da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização 

ocorrida no respectivo imóvel, apurada mediante procedimento administrativo que 

consta no laudo anexo, levando-se em conta os índices cadastrais, ou seja, a 

parcela a ser financiada pelos contribuintes será de 50,00% (cinquenta por cento) do 

custo da obra (Item 3.1 deste Edital). 

  

9 DA IMPUGNAÇÃO E REGULAMENTÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

9.1 A impugnação de quaisquer dos elementos constantes no presente Edital, será 

feita mediante procedimento administrativo, que deverá ser protocolado em horário 
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de expediente normal junto ao Órgão Fazendário do Município de Serra Alta, dirigido 

ao Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, 

observando as seguintes disposições: 

9.1.1 O Contribuinte, querendo, poderá impugnar administrativamente qualquer dos 

elementos referidos neste Edital, no prazo de 30 (trinta) dias, a começar no primeiro 

dia útil à publicação do presente, cabendo ao impugnante o ônus da prova, sem 

prejuízo ao exame do Poder Judiciário. 

9.1.2 As impugnações aos elementos a que se refere este artigo serão apresentadas 

por meio de petição formalizada e devidamente identificada, descrevendo as provas 

requeridas, sob a pena de preclusão neste sentido, e endereçadas ao titular da 

Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico o qual, após 

manifestação da Secretaria de Planejamento e Finanças e do Parecer Jurídico, 

deverá proferir decisão final em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da 

data do protocolo da petição da parte interessada. 

I - Da decisão proferida pela Municipalidade será cientificada pessoalmente a parte 

interessada e encaminhada correspondência oficial aos Setores da Administração 

envolvidos para, sendo o caso, providenciaram as medidas cabíveis. 

II - A comunicação ao interessado da decisão referida no inciso anterior será feita: 

a) pessoalmente, por aposição do ciente no processo; 

b) pelo correio, com aviso de recebimento mão própria (AR-MP) se contribuinte 

pessoa física, ou, simples Aviso de Recebimento (AR) se Contribuinte Pessoa 

Jurídica; 

c) por edital publicado em jornal de grande circulação local. 

9.1.3 Em havendo necessidade de instrução do procedimento, consistente em 

diligências, emissão de laudos técnicos e oitiva de testemunhas, entre outras, será 

determinada a realização do ato necessário e agendada a data para a solenidade, 

ocasião em que encerrada a instrução, a parte interessada deverá se manifestar 

oralmente acerca da prova produzida, sendo que no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

desta data, a Administração proferirá decisão final, do que obrigatoriamente dará 

ciência ao interessado, sem prejuízo de outras formas de publicidade. 

9.2 As petições de impugnação não suspenderão o início ou prosseguimento da 

obra. 
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10 DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Aplicam-se à Contribuição de Melhoria de que trata este Edital, no que couber e 

lhe forem aplicáveis às disposições contidas nos artigos 81 e 82, ambos da Lei nº. 

5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei 

Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei nº. 10.257/2001 

(Estatuto das Cidades), Lei Complementar nº. 017/2014 de 17 de setembro de 2014 

(Código Tributário Municipal) e Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016. 

10.2 Para os fins da aplicação deste Edital, poderá a Autoridade Fiscal solicitar o 

apoio de servidores públicos que compõem o quadro da Municipalidade, em especial 

quanto à emissão de laudos técnicos e demais orientações que se fizerem 

necessárias, bem como solicitar auxílio à Comissão de Avaliação, nomeada em 

estrita observância à Legislação indicada neste Edital. 

10.3 Os anexos a que se refere o presente Edital (Anexo I, II e III) fazem parte 

integrante dos procedimentos administrativos para viabilização da obra pública, os 

quais se encontram à disposição dos interessados no site oficial do Município 

(www.serraalta.sc.gov.br), e na Secretaria de Planejamento e Finanças, junto ao 

Departamento de Tributação do Município, durante o horário de expediente, para 

informações e/ou esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

10.4 Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua 

validade à publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC 

(www.diariomunicipal.sc.gov.br) nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013 

de 22 de Maio de 2013.  

Serra Alta, SC, 01 de julho de 2016.  

 

FRANCISCO ARTUR BOTH 

Prefeito Municipal  

 

Registrado e publicado em data supra: 

 

 

VANDERLI RUI DE GASPARI 

Secretário de Administração 

 

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico: 

 

 

LUIZ FERNANDO KREUTZ 

OAB/SC 32.515
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

Parte da Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016. 

Obra/Serviço: Pavimentação de passeios públicos (padronizados). 

Local: Ruas 7 de Setembro e Marechal Deodoro da Fonseca. 

Área total: 614,00m² 

Valor Orçado/Estimado: R$ 59.128,12 (cinquenta e nove mil, cento e vinte oito 

reais e doze centavos). 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições 

para execução de projeto dos passeios, que corresponde a uma área de 614,00 m² 

de pavimentação de passeios públicos em diversas Ruas, conforme projeto em 

anexo.  

 

 1 LIMPEZA E DEMOLIÇÕES 

 Será feita limpeza parcial do terreno, somente eliminando árvores e arbustos 

necessários para execução da obra, bem como a terraplanagem do mesmo até a 

cota necessária. Ficará a cargo da construtora a retira de vegetação rasteira, o 

restante como arvores e entulhos ficará a cargo da municipalidade. 

As árvores existentes só serão removidas após a aprovação do plano de corte, 

elaborado por profissional habilitado, no órgão ambiental responsável. 

 Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em 

camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade 

do terreno. 

 

 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 Os materiais deverão ser estocados no pátio da Garagem Municipal e levados 

ao local da obra aos poucos, na medida que forem sendo utilizados. 

 

 3 PLACA DA OBRA 

 As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em 

local visível, colocadas no início dos trabalhos. 

 

 4 LOCAÇÃO DA OBRA 

 O quadro de marcação para a execução dos limites do pavimento serão 

executados com linhas fixadas em piquetes. Após o término deste serviço o 

responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações.  

 

 5 MEIO-FIO 

Deverá ser assentado meio-fio de concreto pré-fabricado 12x15x30x100 cm, 

com rejuntamento em argamassa de cimento e areia 1:4. Os meio-fio serão 

reaproveitados conforme possibilidades e condições de qualidade. 
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6 DRENAGEM PLUVIAL 

 O pavimento deverá ser executado com os caimentos voltados para a via 

urbana, de pelo menos 2% para que as águas pluviais sejam captadas pelo sistema 

de drenagem urbano existente. 

 

 7 PREPARO DA BASE 

 O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado até a cota de -

10cm do nível superior do meio-fio, nivelado e compactado com compactador de 

placas vibratórias, mantendo-se os devidos caimentos  

 Sobre o solo nivelado e compactado, será aplicada uma camada de brita de 

3cm, espalhada em camada uniforme, também compactada com compactador de 

placas vibratórias.  

 Sobre a camada de brita nivelada e compactada será aplicada uma camada 

de pó-de-pedra de 3cm, também nivelado e compactado com compactador de 

placas vibratórias, já no caso de garagem, conforme quantidade prevista em 

orçamento, será utilizado contrapiso de 8 cm com malha de aço de ¼” a cada 15cm. 

Nos casos de esquinas de quadras que possuírem faixa de pedestres devem ser 

construídas rampas de deficiência, conforme a NBR 9050.  

 

 8 ENTRADAS DE GARAGENS 

 Sobre a base deverão ser assentes os pavers, no mesmo padrão das 

pavimentações adjacentes, os pavers deverão ser de 6cm, sendo a base executada 

da mesma maneira em que o restante dos passeios. 

A base será executada da seguinte forma: 

Sobre o solo nivelado e compactado, será aplicada uma camada de brita de 3cm, 

espalhada em camada uniforme, também compactada com compactador de placas 

vibratórias. Sobre a camada de brita nivelada e compactada será executado 

contrapiso de 8 cm com malha de aço de ¼” a cada 15cm, com fck de concreto 

mínimo de 20MPa. Sobre o contrapiso curado será aplicada uma camada de pó-de-

pedra de 3cm, também nivelado e compactado com compactador de placas 

vibratórias, ao qual serão assentados os pavers. 

 Deverá ser tomados cuidados especiais com relação aos níveis do pavimento 

acabado, não sendo admitidos a existência de qualquer tipo de desnível ou 

irregularidade em toda a extensão da via pavimentada. 

 

 9 PAVIMENTAÇÕES 

 9.1 Pisos com bloco retangular de concreto  

 Os blocos a ser empregados, serão de concreto vibro-prensado, com 

resistência final à compressão e abrasão de no mínimo 35MPa, nas dimensões e 

modelos conforme projeto (OBRIGATÓRIAMENTE DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS 

DA ABNT, SENDO ELA A NBR 9781/2013, EM TODOS OS QUISITOS, INCLUSIVE 

NA QUESTÃO DE LAUDOS, ONDE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO 
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SEGUINDO AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS PARA CADA LOTE ENTREGUE, 

RESPEITANDO OS QUISITOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO QUE TANGE 

A PAVERS DE 6 CM). 

 Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o 

bloco utilizado terá espessura de 6,0 cm. O nivelamento superior das peças deverá 

ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão 

ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente 

na formação das rampas para portadores de deficiência e curvaturas de esquinas. 

 Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base 

antes do assentamento dos blocos. 

 

 Assentamento dos blocos: 

 • aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após o que a 

área não pode mais ser pisada; 

 • disposição dos blocos de concreto conforme o desenho do projeto e 

colocação de uma camada de areia fina por cima (que será responsável pelo 

rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam 

preenchidas pela areia; 

 • o excesso de areia é eliminado por varrição. 

 

 Observações: 

 • os elementos serão dispostos em ângulo reto ao eixo da pista, verificando-

se isto periodicamente; 

 • o ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-

se nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades 

vizinhas não devem exceder de 2 a 3 milímetros; 

 • as juntas da pavimentação serão tomadas com areia, utilizando-se a 

irrigação para obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos 

vizinhos; 

 • o trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os 

serviço estiverem completos. 

 

 10 LIMPEZA 

 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  

 Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. 

 

 11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Qualquer modificação no projeto deverá ter a prévia aprovação do profissional 

responsável pelo projeto. O mesmo deverá ser comunicado quando da chegada das 

mudas para proceder a seleção e também a distribuição das mesmas. 

Cabe a fiscalização rejeitar etapas executadas em desacordo com o projeto, 

solicitando ajustes na obra que permitam a medição dos serviços executados. 
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 O proprietário da obra será responsável pela fixação da placa do Responsável 

Técnico pelo projeto.  

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade 

com as Normas da ABNT e normas locais. Na entrega da obra, será procedida 

cuidadosa verificação, pôr parte da Fiscalização, das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança. 

 

Serra Alta, 01 de julho de 2016. 

 

 

Francisco Artur Both       Loivo Bertoldi 

Prefeito Municipal       Engenheiro Civil  

CREA/SC 046.997-2 
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ANEXO II 

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA 

Parte da Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016. 

Obra/Serviço: Pavimentação de passeios públicos (padronizados). 

Local: Ruas 7 de Setembro e Marechal Deodoro da Fonseca. 

Área total: 614,00m² 

Valor Orçado/Estimado: R$ 59.128,12 (cinquenta e nove mil, cento e vinte oito 

reais e doze centavos). 
 

              

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO 

COM DISCRIMINAÇÃO DE INSUMOS 
  

     
  

Município: Serra Alta 
 

Projeto: Calçadas para pedestres 

Local: Rua Mal. Deodoro da Fonseca Área: 160,00 m² 
 

  

              

       código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total % 

              

1.0 Limpeza e Demolições           

1.1 
Demolições de Pavimentações 
existentes e Limpeza Superficial m² 160,00 0,85 136,00   

1.2 Total do item................................. .......... ................... .................... 136,00 0,90 

              

2.0 Placa da obra m² 0,11 120,00 13,07 0,09 

              

3.0 

Assentamento de meio-fio de 
concreto pré-fabricado 
12x15x30x100cm com 
reaproveitamento ml 82,00 30,05 2.464,10 16,24 

              

4.0 Preparo da Base           

4.1 

Nivelamento e compactação do 
solo com compactador de 
placas vibratórias m² 160,00 0,85 136,00   

4.2 

Base nivelada de brita 1 – 3cm – 
compactada com compactador 
de placas vibratórias m² 160,00       

4.2.1 Brita m³ 4,80 77,40 371,52   

4.2.2 servente h 8,00 13,78 110,24   

4.2.3 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 481,76   

4.3 

Base nivelada de pó de brita – 
3cm – compactada com 
compactador de placas 
vibratórias  m² 160,00       

4.3.1 Pedrisco m³ 4,80 77,40 371,52   

4.3.2 servente h 8,00 13,78 110,24   

4.3.3 Total do sub-item.......................... .......... ................... .................... 481,76   
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4.4 

Contrapiso ARMADO 
fck=20MPa 8cm nos ACESSOS 
PARTICULARES m² 40,00       

4.4.1 cimento kg 704,00 0,68 478,72   

4.4.2 areia grossa m³ 2,16 134,50 291,06   

4.4.3 brita 1 m³ 2,80 77,40 216,72   

4.4.4 malha ferro 6,3mm espaç c/ 15cm kg 42,80 5,80 248,24   

4.4.5 pedreiro h 20,00 18,45 369,00   

4.4.6 servente h 40,00 13,78 551,20   

4.4.7 Total do sub-item........................... ......... ..................... ..................... 2.154,94   

4.5 Total do item................................. ......... ..................... ..................... 3.254,46 21,45 

5.0 

Pavimentos com Blocos 
Intertravados, com Resistência 
à Compressão e Abrasão de no 
mínimo 35MPa, vibro-prensados           

código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total % 

              

5.1 

Pavim. C/ bloco retangular liso 
20x10x6cm - TONALIDADE 
CONCRETO/ NATURAL m² 120,50       

5.1.1 Bloco retangular liso 20x10x6cm m² 132,55 40,53 5.372,25   

5.1.2 pedreiro h 26,51 18,45 489,11   

5.1.3 servente h 26,51 13,78 365,31   

5.1.4 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 6.226,67   

5.2 

Pavim. C/ bloco Tátil de Alerta 
25x25x4cm - TONALIDADE 
VERMELHO m² 17,60       

5.2.1 
Bloco Tátil de Alerta conforme 
normas ABNT 9050 – 25x25x6cm m² 19,36 74,49 1.442,13   

5.2.2 pedreiro h 3,87 18,45 71,44   

5.2.3 servente h 3,87 13,78 53,36   

5.2.4 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 1.566,92   

5.3 

Pavim. C/ bloco Tátil Direcional 
20x20x6cm - TONALIDADE 
VERMELHO m² 15,12       

5.3.1 
Bloco Tátil Direcional conforme 
normas ABNT 9050 – 20x20x6cm m² 16,63 74,49 1.238,92   

5.3.2 pedreiro h 3,33 7,40 24,62   

5.3.3 servente h 3,33 13,78 45,84   

5.3.4 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 1.309,37   

5.4 
Rejuntamento com areia fina – 
1m3 a cada 200m2 m² 160,00       

5.4.1 Areia fina m³ 0,80 134,50 107,60   

5.4.2 servente h 1,60 13,78 22,05   

5.4.3 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 129,65   

5.5 Total do item.................................. ......... ..................... ..................... 9.232,61 60,84 

              

6.0 Limpeza .......... .................... ...................... 75,50 0,50 

              

7.0 Total Geral da Rua.......................................................R$ 15.175,73 100,00 
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ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO 

COM DISCRIMINAÇÃO DE INSUMOS 
  

     
  

Município: Serra Alta 
 

Projeto: Calçadas para pedestres 

Local: Rua 7  de Setembro 
 

Área: 454,00 m² 
 

  

              

       código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total % 

              

1.0 Limpeza e Demolições           

1.1 
Demolições de Pavimentações 
existentes e Limpeza Superficial m² 454,00 0,85 385,90   

1.2 Total do item.................................. .......... ................... .................... 385,90 0,88 

              

2.0 Placa da obra m² 0,37 120,00 44,10 0,10 

              

3.0 

Assentamento de meio-fio de 
concreto pré-fabricado 
12x15x30x100cm com 
reaproveitamento ml 234,00 30,05 7.031,70 16,00 

              

4.0 Preparo da Base           

4.1 

Nivelamento e compactação do 
solo com compactador de 
placas vibratórias m² 454,00 0,85 385,90   

4.2 

Base nivelada de brita 1 – 3cm – 
compactada com compactador 
de placas vibratórias m² 454,00       

4.2.1 Brita m³ 13,62 77,40 1.054,19   

4.2.2 servente h 22,70 13,78 312,81   

4.2.3 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 1.366,99   

4.3 

Base nivelada de pó de brita – 
3cm – compactada com 
compactador de placas 
vibratórias  m² 454,00       

4.3.1 Pedrisco m³ 13,62 77,40 1.054,19   

4.3.2 servente h 22,70 13,78 312,81   

4.3.3 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 1.366,99   

              

4.4 

Contrapiso ARMADO 
fck=20MPa 8cm nos ACESSOS 
PARTICULARES m² 88,00       

4.4.1 cimento kg 1.548,80 0,68 1.053,18   

4.4.2 areia grossa m³ 4,76 134,50 640,33   

4.4.3 brita 1 m³ 6,16 77,40 476,78   

4.4.4 malha ferro 6,3mm espaç c/ 15cm kg 94,16 5,80 546,13   

4.4.5 pedreiro h 44,00 18,45 811,80   

4.4.6 servente h 88,00 13,78 1.212,64   

4.4.7 Total do sub-item........................... ......... ..................... ..................... 4.740,86   
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4.5 Total do item................................. ......... ..................... ..................... 7.860,75 17,88 

5.0 

Pavimentos com Blocos 
Intertravados, com Resistência 
à Compressão e Abrasão de no 
mínimo 35MPa, vibro-
prensados           

código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total % 

              

5.1 

Pavim. C/ bloco retangular liso 
20x10x6cm - TONALIDADE 
CONCRETO/ NATURAL m² 363,70       

5.1.1 Bloco retangular liso 20x10x6cm m² 400,07 40,53 16.214,84   

5.1.2 pedreiro h 80,01 18,45 1.476,26   

5.1.3 servente h 80,01 13,78 1.102,59   

5.1.4 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 18.793,69   

5.2 

Pavim. C/ bloco Tátil de Alerta 
25x25x4cm - TONALIDADE 
VERMELHO m² 58,50       

5.2.1 
Bloco Tátil de Alerta conforme 
normas ABNT 9050 – 25x25x6cm m² 64,35 74,49 4.793,43   

5.2.2 pedreiro h 12,87 18,45 237,45   

5.2.3 servente h 12,87 13,78 177,35   

5.2.4 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 5.208,23   

5.3 

Pavim. C/ bloco Tátil Direcional 
20x20x6cm - TONALIDADE 
VERMELHO m² 46,80       

5.3.1 
Bloco Tátil Direcional conforme 
normas ABNT 9050 – 20x20x6cm m² 51,48 74,49 3.834,75   

5.3.2 pedreiro h 10,30 7,40 76,19   

5.3.3 servente h 10,30 13,78 141,88   

5.3.4 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 4.052,81   

5.4 
Rejuntamento com areia fina – 
1m3 a cada 200m2 m² 440,00       

5.4.1 Areia fina m³ 2,20 134,50 295,90   

5.4.2 servente h 4,40 13,78 60,63   

5.4.3 Total do sub-item........................... .......... ................... .................... 356,53   

5.5 Total do item................................. ......... ..................... ..................... 28.411,27 64,64 

              

6.0 Limpeza .......... .................... ...................... 218,67 0,50 

              

7.0 Total Geral da Rua.......................................................R$ 43.952,39 100,00 

       
8.0 Total Geral da Obra.....................................................R$ 59.128,12 100,00 

       

 
Serra Alta, SC – 01 de julho de 2016 

    

       

       

 

Francisco Artur Both 

  

Loivo Bertoldi 
 

 

Prefeito Municipal 
  

Engenheiro Civil  
 

    

CREA/SC 046.997-2 
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ANEXO III 

DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA E  

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E TOTAL DOS IMÓVES ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRA 

Parte da Lei Municipal nº. 1.060/2016 de 08 de abril de 2016. 

Obra/Serviço: Pavimentação de passeios públicos (padronizados). 

Local: Ruas 7 de Setembro e Marechal Deodoro da Fonseca. 

Área total: 614,00m² 

Valor Orçado/Estimado: R$ 59.128,12 (cinquenta e nove mil, cento e vinte oito reais e doze centavos). 

PROPRIETÁRIO NOME DA RUA QUADRA LOTE 
ÁREA DO 
LOTE (m²) 

TESTADA (mt 
linear) 

ESQUINA 
(m²) 

TOTAL 
PAVIMENTAÇÃO 

(m²) 

VALOR DO IMÓVEL (R$) 

ANTES DO INÍCIO DA 
OBRA 

Enio Pagliocchi Rua Marechal Deodoro da Fonseca 22 101 800,00 40,00   80,00 409.050,73 

Lucimar Salete de Oliveira Rua Marechal Deodoro da Fonseca 22 113-A 360,00 18,00   36,00 84.341,76 

David Sextilho Dambros Rua Marechal Deodoro da Fonseca 22 113-B 440,00 22,00   44,00 338.534,40 

Francisco Artur Both Rua Sete de Setembro 19 97 1.020,00 51,00   102,00 320.878,08 

Adelir Pacassa Rua Sete de Setembro 19 109 580,00 29,00   58,00 215.107,97 

Juventino Vieira Rua Sete de Setembro 18 169 400,00 20,00   40,00 67.658,24 

Valdir da Cunha Rua Sete de Setembro 18 169 400,00 20,00   40,00 123.341,31 

Agustinho Kroth Rua Sete de Setembro 39 2 1.060,00 20,00   40,00 93.367,40 

Cesar de Carli Rua Sete de Setembro 39 1 1.060,00 60,00   120,00 660.693,90 

Alcides Dal Agnol Rua Sete de Setembro 17 94 361,80 27,00   54,00 162.029,57 

TOTAL GERAL         307,00 0,00 614,00 2.475.003,36 

         Serra Alta, SC, 01 de julho de 2016. 
       

         COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
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AMAURI NEMERSKI 
 

DELMAR FRANTZ 
   

LOIVO BERTOLDI 

Membro da Comissão 
 

Membro da Comissão 
  

Membro da Comissão 

de Avaliação 
 

de Avaliação 
   

de Avaliação 
 

         De acordo, 
        

  

FRANCISCO ARTUR BOTH 
    

  

Prefeito Municipal 
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