
 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 001/2019 DE 

12 DE JUNHO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA A SER 

FINANCIADA E COBRADA DOS PROPRIETÁRIOS DA ZONA 

DE INFLUÊNCIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL. 

DARCI CERIZOLLI, 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. 1.085/2017 de 14 de setembro de 2017 (Plano Plurianual – PPA exercício 2018/2021), Lei 

Municipal nº. 1.103 de 27 de julho de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO exercício 

2019), Lei Municipal nº. 1.119/2018 de 05 de dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – 

LOA exercício 2019) e Lei Municipal nº. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019 (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 a Lei 

Municipal nº. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019, localizados na: I - Rua Fortunato Sartori, 

trecho entre a Avenida Presidente Castelo Branco até o último lote, final da rua, com a área de 

2.112,00m²; II - Rua Leonório Girelli, trecho entre a Rua Fortunato Sartori até o último lote, 

final da rua, com a área de 1.774,40m²; III - Rua Lindóia dos Santos Nekel, trecho 

compreendendo toda a rua, com a área de 1.476,80m²; IV - Rua Aquelino Pagliocchi, trecho 

compreendendo toda a rua, com a área de 1.832,80m²; totalizando uma área de 7.196,00m², 

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 asfáltica sobre solo natural e também sobre 

calçamento existente (pedra basalto irregular), drenagem pluvial, sinalização vertical, meio-fio 

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. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019, 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. 085/2019 de 21 de maio de 2019 



 

 

que “Dispõe sobre a nomeação dos Membros da Comissão para avaliação dos imóveis para 

contribuição de melhoria, e dá outras providências”. 

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 asfáltica sobre solo natural e também sobre calçamento existente 

(pedra basalto irregular), drenagem pluvial, sinalização vertical, meio-fio 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.  

 



 

 

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. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019, corresponde a quantia 

de R$ 494.761,15 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e 

quinze 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, à 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. 

1.124/2019 de 06 de junho de 2019. 

 

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 Fortunato Sartori, trecho entre a Avenida Presidente Castelo Branco até o último lote, 

final da rua, com a área de 2.112,00m²;  

II - Rua Leonório Girelli, trecho entre a Rua Fortunato Sartori até o último lote, final da rua, 

com a área de 1.774,40m²;  

III - Rua Lindóia dos Santos Nekel, trecho compreendendo toda a rua, com a área de 

1.476,80m²;  

IV - Rua Aquelino Pagliocchi, trecho compreendendo toda a rua, com a área de 1.832,80m². 

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. 085/2019 de 21 

de maio de 2019. 

 

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. 085/2019 de 21 de maio de 2019 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. 1.124/2019 de 

06 de junho de 2019. 

 

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. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019, 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: 

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. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019, 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 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. 

 

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. 

1.124/2019 de 06 de junho de 2019. 

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, 12 de junho de 2019.  

 

DARCI CERIZOLLI 

Prefeito Municipal  

 

Registrado e publicado em data supra: 

 

 

EDERSON CEREZOLLI 

Secretário de Administração 

 

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico: 

 

 

MAURÍCIO LEONIR SONDA 

OAB/SC 54.175 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

Lei Municipal nº. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019. 

Obra/Serviço: pavimentação asfáltica sobre solo natural e também sobre calçamento existente 

(pedra basalto irregular), drenagem pluvial, sinalização vertical, meio-fio e demais obras 

complementares. 

Local: Ruas Fortunato Sartori, Leonório Girelli, Lindóia dos Santos Nekel e Aquelino 

Pagliocchi. 

Área total: 7.196,00m² 

Valor Orçado/Estimado: R$ 494.761,15 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e 

noventa e um reais e quinze centavos). 

 

O presente memorial descritivo refere-se à execução de pavimentação asfáltica da rua 
acima, num total de 9.737,00 m², sendo a pavimentação executada sobre o solo natural e 
também sobre calçamento existente. 

● DRENAGEM PLUVIAL 

Boa parte da drenagem pluvial é existente. Deverá ser feita a adequação de acordo com 

o projeto. 

Antes da execução da pavimentação deverá ser executada a complementação da 

drenagem pluvial, que deverá seguir o projeto. 

Deverá ser feita a locação da tubulação, levando-se em conta pontos importantes do 

projeto, tais como caixas de ligação, bocas de lobo, encontros de condutos, variações de 

declividade e cada estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação 

necessária. 

Escavações 

Serão feitas as escavações necessárias para execução da alvenaria. Nos aterros deverá 

ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e 

apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno. 

O sentido normal da escavação será sempre de jusante para montante. Quando a coesão 

do solo for muito baixa deverá ser efetuado escoramento de madeira para evitar o 

desmoronamento. 

A reposição da terra na vala deverá ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente 

deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalização, o qual irá sendo 

cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo solo até cerca 

de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre está compactação lateralmente ao tubo. Depois de 

60 cm a terra será compactada em camadas de no máximo 20 cm. 

A largura da vala será igual ao diâmetro externo do tubo acrescido de 60 cm para tubos 

de diâmetro de 30 cm e 40 cm, acrescido de 70 cm para diâmetros de tubos de 50 cm e 60 cm 

e acrescido de 1,0m para tubos de 80 cm e 1,0m de diâmetro. 

A profundidade da tubulação será de no mínimo: 100cm para tubos de d=30cm e 40cm; 

de 120 cm para tubos de d=60cm; e de 150cm para tubos de d=80cm. O recobrimento mínimo 

dos tubos em concreto simples e em concreto armado será de 60 cm. 



 

 

Alvenaria 

Serão executadas em tijolo maciço, nas dimensões de projeto. Os tijolos deverão ser 

molhados antes de sua colocação. 

O assentamento será com argamassa 1:4 ou 1:5 com areia média e produto substituto da 

cal. As juntas terão espessura máxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher. 

O assentamento da tubulação deverá ser feito sobre a argila compactada ou quando o 

solo for rochoso deverá ser realizado um colchão em areia ou pedrisco, para então assentar a 

tubulação. 

Tubulação 

Os tubos em concreto simples utilizados na obra deverão ser da classe PS-1 (NBR 

8890/03) nos diâmetros de 0,30m, 0,40m e 0,50 m;  

Os tubos em concreto armado utilizados na obra deverão ser da classe PA-1 (NBR 

8890/03) nos diâmetros de 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50 m e 2,00m.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 

Órgãos complementares 

Os órgãos complementares da rede pluvial serão as bocas de lobo, caixas de ligação e a 

canalização do esgotamento das bocas de lobo. As bocas de lobo deverão ser executadas com 

dimensões que se possa ter acesso à tubulação para ser realizada a limpeza quando necessária. 

Quando se utilizar sistemas de drenagem sem poços de visita, a manutenção será feita pelas 

bocas de lobo das galerias, sendo que estas deverão ser executadas com as dimensões 

especificadas para as caixas de ligação anexas, com a grelha na parte superior. 

Os dispositivos de boca de lobo e caixas de ligação serão executados com concreto 

armado com fck>=20,0MPa e terão o traço da argamassa de revestimento interno de 1:2:8 em 

cimento, cal e areia. A espessura do revestimento interno da boca de lobo e caixa de ligação 

será de no mínimo 1 ,5cm. Observar as disposições construtivas da prancha anexa “A”. 

● TERRAPLENAGEM, SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE 

A pavimentação será executada sobre o leito original, e como o mesmo se apresenta na 

maior parte do trecho em condições favoráveis para a pavimentação, serão feitos apenas 

serviços para conformação da pista. 

As obras de terraplenagem deverão estar concluídas antes do início da construção do 

pavimento. Inicialmente será feita a marcação da terraplenagem conforme o projeto, para em 

seguida serem executados os serviços necessários. 

A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura de toda pista, de modo que 
assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. Procede-se, então, à 
escarificação do material, e o seu umedecimento até o teor ótimo de umidade, determinado pelo 
ensaio de Proctor simples. 

A compressão deverá iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, devendo cada 

passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas 

zonas onde é impossível passar-se o compressor, a compressão deverá ser executada com 

soquetes manuais ou mecânicos. A compressão estará terminada quando for atingida 95% da 



 

 

densidade máxima, obtida pelo ensaio de Proctor simples. Nas curvas, a compressão deverá 

começar no bordo interno e progredir até o bordo externo. 

Terminada a compressão, o acabamento deverá ser verificado por meio de réguas, 

devendo as saliências e reentrâncias serem corrigidas. 

Sobre a via preparada não será permitido trânsito, devendo a base e o pavimento 

asfáltico serem executados o mais rapidamente possível, para evitar danos por chuvas. 

Onde o subleito não apresenta condições favoráveis à compactação como: baixo 

suporte, material saturado, etc..., deverá o material existente ser retirado e substituído por 

material selecionado, de modo a conseguir-se um bom suporte. 

Sub-base e base 

Como a via já é utilizada com um revestimento primário em cascalho e já está 

compactada devido ao uso contínuo e prolongado, a camada de cascalho existente é considerada 

como a subbase. Sobre esta sub-base será executada uma base de rachão na espessura de 20,0 

cm que será travada com uma camada de brita graduada na espessura de 10,0 cm. As camadas 

serão devidamente compactadas. 

● PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Imprimação 

Para aumentar a coesão da superfície, impermeabilizar a camada inferior e aumentar a 

aderência com a camada superior será realizada a imprimação com asfalto diluído CM-30 sobre 

a base granular. 

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimação 

impermeabilizante deve estar totalmente concluída, com as declividades estipuladas no projeto.  

A taxa de aplicação ideal do material betuminoso é aquela que pode ser absorvida pela 

base em 24 horas. Deve ser determinada, experimentalmente, no canteiro de obra: segundo a 

norma ABNT NBR 12.950, essa taxa varia de 0,8 l/m² a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da 

base de aplicação e do material betuminoso escolhido. Para este projeto foi considerada uma 

taxa de 1,2 l/m². 

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A distribuição 

desse material não pode ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, dentro do veículo 

distribuidor, a temperatura necessária para obtenção da viscosidade adequada à distribuição. O 

material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 

10°C, ou em dias chuvosos ou com chuva iminente.  

A aplicação do material betuminoso é feita pela barra de distribuição de um caminhão 

distribuidor. Ele deve percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme, segundo 

trajetória equidistante do eixo da pista. Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos 

imediatamente o excedente ou a falta do material asfáltico.  

Pintura de ligação 

Pintura de ligação consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre superfície de base 

ou revestimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, 

objetivando promover condições de aderência entre as mesmas.  



 

 

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for 

inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer 

sinal de excesso de umidade.  

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos 

seguintes: Emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m2 . Antes da 

aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 

uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da 

ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, 

ou matéria orgânica, e outras substâncias nocivas.  

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do ligante betuminoso 

em quantidade uniforme.  

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho 

e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se 

em meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente assim que a primeira for permitida 

ao tráfego.  

Camada de rolamento sobre base granular 

Para a camada de rolamento será utilizado CBUQ numa espessura final de 5,0 cm. O 

lançamento será com vibro-acabadora e a rolagem deverá ser feita com rolo pneumático e o 

fechamento com rolo liso (Tandem). 

Material da camada de rolamento 

O agregado utilizado na camada de rolamento terá idênticas especificações acima 

descritas, sendo que deverá obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta de brita no. 1, 

pó, pedrisco e Filler calcáreo: 

Peneira – ASTM    mm % que assa 

3/4" 19,1   100 

1/2" 12,7 80   - 100 

3/8" 9,52 70  -  90 

no. 4 4,76 44  -  72 

no. 10 2,0 22  -  50 

no. 40 0,42   8 - 26 

no. 80 0,177   4 - 16 

no. 200 0,074   2 - 10 

Pelo menos metade da fração que passa na peneira de 0,074mm deverá ser constituída de 

Filler calcáreo.  

Para a execução do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) será utilizado 

Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70, a 5,5%. 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para 

cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente 

é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 



 

 

150 SSF, “SayboltFurol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 

75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os 

agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante 

asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso 

ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual 

de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos 

metálicos. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, 

a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura 

essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com 

baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve 

começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser 

recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação 

de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas 

do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

A compressão requerida nos lugares inacessíveis aos compressores será executada por 

meio de soquete manual. As depressões ou saliências que apareçam depois da rolagem deverão 

ser corrigidas pelo afrouxamento, regularização e compressão da mistura até que a mesma 

adquira densidade igual à do material circunjacente. 

Pavimentação asfáltica sobre calçamento 

Quando a superfície do pavimento apresentar sulcos, panelas ou desagregações, a causa 

dessas irregularidades deve ser investigada por meio de estudo de infraestrutura do pavimento 

existente e as reparações devem ser procedidas antes da regularização das ondulações ou 

desníveis verificados.  

Os locais em que possa ocorrer acúmulo de água, nas depressões que permanecerem 

sob o pavimento asfáltico deverão ser drenados. Para tanto, deverão ser escavadas pequenas 

valas desde a depressão até os drenos laterais, e preenchidas com brita. No caso de não existirem 

drenos, as valas deverão ser direcionadas às sarjetas laterais da via. 

Depois de feitos os serviços de drenagem pluvial, será feita a limpeza da superfície do 

pavimento existente, por meio de vassourões de fibras grossas, auxiliados por jatos de água, se 

necessário. A superfície será irrigada até a eliminação total dos resíduos nocivos à aderência. 

Após o calçamento estar devidamente limpo, será executada uma pintura de ligação com 

emulsão asfáltica RR-2C numa taxa de 0,5 l/m². A distribuição do material betuminoso deverá 

ser feita sob pressão nos limites de temperatura de aplicação especificados. Deverá ser feita 

nova aplicação do material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde houver 



 

 

deficiência dele. Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até que seque e 

endureça suficientemente para receber a próxima camada. 

 O serviço de regularização do calçamento será executado numa espessura média de 3,0cm com 

CBUQ espalhado com motoniveladora (patrola) para deixar as superfícies irregulares do 

calçamento niveladas, sendo esta camada suficientemente compactada.  

O agregado deverá consistir de pedra britada, de fragmentos angulares, limpos, duros, 

tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração. Deverá apresentar 

boa adesividade. A mistura de agregados para a regularização deverá obedecer a seguinte faixa 

granulométrica composta de brita no. 2, 1 e pó de pedra: 

Peneira - ASTM      mm                       % que passa 

1" 25,4 100 

3/4" 19,1 80   - 100 

1/2" 12,7      - 

3/8" 9,52 45  -  80 

n°. 4 4,76 28  -  60 

n°. 1 2,0 20  -  45 

n°. 40 0,42 10  -  32 

n°. 80 0,177   8 - 20 

n°. 200 0,074   3 -  8 

 

Camada de rolamento 

Executar-se-á um segundo banho de ligante (emulsão asfáltica RR-2C), com uma taxa 

de 0,5 l/m² para obtermos boa aderência entre a camada de regularização e a de rolamento. 

Para a camada final ou de rolamento será utilizado CBUQ numa espessura final mínima 

de 3,0 cm. O lançamento será com vibro acabadora e a rolagem deverá ser feita com rolo 

pneumático e o fechamento com rolo liso (Tandem). 

O agregado utilizado na camada de rolamento terá idênticas especificações acima 

descritas, sendo que deverá obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta de brita no. 1, 

pó, pedrisco e Filler calcáreo: 

Peneira – ASTM    mm % que assa 

3/4" 19,1   100 

1/2" 12,7 80   - 100 

3/8" 9,52 70  -  90 

no. 4 4,76 44  -  72 

no. 10 2,0 22  -  50 

no. 40 0,42   8 - 26 

no. 80 0,177   4 - 16 

no. 200 0,074   2 - 10 

Pelo menos metade da fração que passa na peneira de 0,074mm deverá ser constituída de 

Filler calcáreo.  

Para a execução do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) será utilizado 

Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70, a 5,5%. A mistura deverá deixar a usina a uma 



 

 

temperatura de no máximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura não inferior a 

120 °C. O transporte será feito em caminhões providos de caçamba metálica com uso de 

coberturas de lona para proteção da mistura. 

A rolagem deverá ser iniciada à temperatura de 120 °C e encerrada sem que a 

temperatura caia abaixo de 80 °C. 

A rolagem deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, 

de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura 

de seu rastro de passagem anterior. Nas curvas a rolagem deverá progredir do lado mais baixo 

para o mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condições de recobrimento do 

rastro. 

Os compressores não poderão fazer manobras sobre camadas que estejam sofrendo 

rolagem. A compressão requerida nos lugares inacessíveis aos compressores será executada por 

meio de soquete manual. 

Para o controle da massa asfáltica primeiramente deverá ser feito o controle da 

temperatura do agregado no silo quente da usina, do ligante na usina e da mistura no momento 

da saída do misturador. A tolerância deve ser de apenas 5%, para mais ou para menos, em 

relação às temperaturas especificadas no projeto. 

Na sequência poderão ser feitos os ensaios de percentagem de ligante na mistura, 

granulometria, Ensaio Marshall e Ensaio de Tração por Compressão diametral. Todos estes 

ensaios serão descritos logo no próximo item. 

As depressões ou saliências que apareçam depois da rolagem deverão ser corrigidas pelo 

afrouxamento, regularização e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual 

à do material circunjacente. 

Critérios de medição  

Os serviços serão medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 

Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposições 

gerais:  

a) O concreto asfáltico será medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada 

na pista.  

b) O transporte do concreto asfáltico efetivamente aplicado será medido com base 

na distância entre a refinaria e o canteiro de serviço;  

c) Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de 

controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente 

interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado. 

Fiscalização do pavimento asfáltico 

Todos os materiais utilizados na fabricação de Concreto Asfáltico (Insumos) devem ser 

examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer às 

especificações em vigor, sendo eles o cimento asfáltico de petróleo - CAP e os agregados (DNIT 

031/2006 – ES). 

De acordo com o DNIT um dos ensaios deve ser o de controle da quantidade de ligante 

na mistura. Devem ser efetuadas extrações de asfalto a cada 700 m² de pista, de amostras 

coletadas na pista, logo após a passagem da acabadora (DNER-ME 053). A porcentagem de 



 

 

ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se 

observar a tolerância máxima de ± 0 ,3%. 

Também deverá ser feito o ensaio de controle das características da mistura. Devem ser 

realizados ensaios Marshall em três corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas 

de trabalho (DNER-ME043). Os resultados obtidos deverão ser comparados com os parâmetros 

especificados em projeto. 

O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica deve ser feito, medindo-

se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e compactada na 

pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da 

densidade aparente de projeto da mistura. Devem ser realizadas determinações em locais 

escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, não sendo permitidos GC inferiores 

a 97% ou superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto da mistura. 

Ensaio de Granulometria conforme DNER-ME 083). A curva granulométrica deve 

manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto da mistura. 

Também deverá ser verificada a espessura da camada e para isso deve ser medida por 

ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; 

antes e depois do espalhamento e compactação da mistura. Admite-se a variação de ± 5% em 

relação às espessuras de projeto. Pare este ensaio deverão ser coletados no mínimo de 6 pontos. 

Após a execução de todos os ensaios descritos acima a empresa executora deverá 

realizar o laudo técnico. O laudo técnico deverá ser realizado por empresa idônea e deverá ser 

acompanhado de ART do profissional responsável pelo serviço. 

● MEIO-FIO EM CONCRETO 

Nas vias com pavimentação asfáltica sobre solo natural será executado meio-fio 

moldado no local com as dimensões de 12,0cm de topo, 14,0cm de base e 18,0cm de altura, 

com concreto de fck=>22,0MPa. 

● SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

Serão colocadas placas de sinalização vertical nos pontos indicados em projeto, de 

acordo com as medidas e indicações constantes no Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, Volume I – “Sinalização Vertical de Regulamentação” e Volume II – “Sinalização 

Vertical de Advertência”. 

As placas serão de chapas metálicas galvanizadas com espessura de 2,0mm e o poste de 

sustentação será de aço galvanizado de diâmetro 60,3mm (DN 50) e com dispositivo anti-giro. 

Os postes serão fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensões de 

30x30x50cm e após o poste estar devidamente aprumado será colocado no fundo da vala uma 

camada de concreto de 20,0cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte do solo 

escavado. 

PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 



 

 

Como as placas serão em chapa galvanizada, isto é, um metal não-ferroso, necessitam 

ser tratadas adequadamente para promover a aderência das tintas. 

Como as chapas saem da fábrica com uma camada de proteção, normalmente à base de 

óleos minerais. Esta camada precisa ser removida, pois é anti-aderente por natureza. Com o 

passar do tempo, se a superfície estiver exposta ao tempo, esta camada se desgasta e por isso se 

diz que galvanizado envelhecido pode ser pintado. Só que junto com a camada de óleo, se 

perdeu também um pouco a camada de zinco que é a proteção do aço abaixo dela. 

Outro problema do galvanizado é a saponificação do filme acima dele, pois zinco é um 

metal alcalino. Em outras palavras: se pintar galvanizado com tinta esmalte e/ou sintética 

(alquídicas em geral), sem o uso de um primer adequado, o próprio zinco provocará a 

degradação da tinta e em pouco tempo começará a descascar.  

Primeiramente é necessário proceder a uma boa limpeza para remover óleos e outros 

contaminantes. Em seguida é necessário aplicar um primer adequado. Em se tratando de aço 

galvanizado, o mais adequado é a aplicação de um primer à base de epóxi ou de PU-epóxi em 

espessura de 25 a 40 micrometros, preferentemente à pistola para garantir uma camada 

uniforme. Após a secagem da superfície a placa é pintada com tinta esmalte sintético 

automotivo. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicação 

(sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo 

mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas 

pré-reconhecidas e legalmente instituídas. As placas, classificadas de acordo com as suas 

funções, são agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical: 
-  Sinalização de Regulamentação; -  
Sinalização de Advertência; -  
Sinalização de Indicação. 

SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou 

restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. 

Forma e cores 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, nas seguintes cores: 

Fundo: Branco 

Tarja: Vermelha 

Orla: Vermelha 

Símbolo: Preto 

Letras: Pretas 

 

Obrigação     Proibição 

Constituem exceção quanto à forma, os sinais "Parada Obrigatória" - R-1 e "Dê a 

Preferência" R-2, com as seguintes características: 

Cores:  



 

 

Cores:Cores: 

Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho 

Letras: BrancasLetras: Brancas 

Orla Interna: Branca 

Orla Externa: Vermelha  

R-1           R-2 

DIMENSÕES 

As dimensões serão aquelas indicadas em prancha própria, podendo mudar para valores 

maiores até o limite constante no manual indicado acima. 

Dimensões mínimas 

a) PLACAS COM FORMA CIRCULAR Área Urbana: 

Diâmetro - 0,400 m 

Tarja - 0,040 m 

Orla - 0,040 m 

Área Rural: 

Diâmetro - 0,750 m 

Tarja - 0,075 m 

Orla - 0,075 m 

b) PLACAS COM FORMA OCTOGONAL - R-1 

Lado - 0,250 m 

Orla Interna Branca - 0,020 m 

Orla Externa Vermelha 0,010 m 

c) SINAL DE FORMA TRIANGULAR - R-2 
Lado - 0,750 m. Orla - 0,100 m. 

Obs.: O aumento no tamanho dos sinais implicará em variações proporcionais de orlas 

e símbolos. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de 
regulamentação, como período de validade, características e uso do veículo, condições de 
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa 
principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de 
regulamentação. 

Exemplos de placas de regulamentação com informações complementares: 

PARE 



 

 

 

Forma e cores 

A forma padrão do sinal de informações complementares é retangular, nas seguintes 

cores: -  Fundo: Branco 

- Orla Interna: Vermelho 

- Orla Externa: Branco 

- Símbolo e/ou Legenda: Azul/Preto 

Dimensões 

As dimensões serão as indicadas abaixo, podendo mudar para valores maiores até o 

limite da lei. 

- Placa retangular: lado menor = 40,0cm e lado maior = 70,0cm 

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 

Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, 

indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. 

Forma e cores 

A forma padrão do sinal de advertência e quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 

posição vertical, nas seguintes cores: 

Cores: 

Fundo: Amarelo 

Orla Interna: Preto 

Orla Externa: Amarelo 

Símbolo e/ou Legenda: Preto 

Dimensões 

As dimensões serão as indicadas abaixo, podendo 

mudar para valores maiores até o limite da lei. 

-  Placa quadrada: lado = 50,0cm 

 

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

As informações complementares à sinalização de advertência são utilizadas quando for 

necessário informar ao condutor ou demais usuários da via, sobre a distância, extensão, posição, 

direção, alternativa existente aos locais onde há restrição de tráfego ou de reforço dos sinais 

principais. 



 

 

Exemplos de placas de advertência com informações complementares: 

 

Forma e cores 

A forma padrão do sinal de informações complementares é retangular, nas seguintes 

cores: -  Fundo: Amarelo 

- Orla Interna: Preto 

- Orla Externa: Amarelo 

- Símbolo e/ou Legenda: Preto 

Dimensões 

As dimensões serão as indicadas abaixo, podendo mudar para valores maiores até o 

limite da lei. 

- Placa retangular: lado menor = 40,0cm e lado maior = 70,0cm 

● SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e 

legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. 

Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os 

deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; 

complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. 

Características 

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalização horizontal mantém alguns padrões 

cuja mescla e a forma de colocarão na via definem os diversos tipos de sinais. 

Padrão e traçado 

Seu padrão de traçado pode ser: 

- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estio demarcando; 

podem estar longitudinalmente ou transversalmente opostas à via; 

- Tracejada ou Seccionada: são linhas seccionadas com espaçamentos de extensão 

igual ou maior que o traço; 

- Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento 

indicando uma situação ou complementando sinalização vertical. 

Cores 

A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores: 



 

 

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, na delimitação de 

espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcação de obstáculos; 

- Vermelha: utilizada na regulação de espaço destinado ao deslocamento de 

bicicletas leves (ciclovias). Símbolos (Hospitais e Farmácias/cruz); 

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de 

espaços especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos 

em condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres; na pintura de 

símbolos e legendas utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de 

espaços especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos 

em condições especiais; na marcação 

de faixas de travessias de pedestres; na pintura de símbolos e legendas; 

- Azul: utilizada nas pinturas de símbolos em áreas especiais de estacionamento 

ou de parada para embarque e desembarque; 

- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. 

Classificação 

A sinalização horizontal e classificada em: 

- Marcas longitudinais; 

- Marcas transversais; 

- Marcas de canalização; 

- Marcas de delimitação e controle de Estacionamento e/ou Parada; -  Inscrições 

no pavimento. 

Marcas longitudinais 

Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao 

rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo de 

um tipo de veículo, as reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem. 

De acordo com a sua função as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes 

tipos:  

a) LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA): 



 

 

 

- Largura das Linhas: 0,10 m; 

- Distância entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m; 

 

A pintura de sinalização longitudinal central, dividindo as pistas de rolamento será 

contínua, com largura de 0,10m, na cor amarela. Será pintada a faixa longitudinal de 

estacionamento, afastada 2 ,5 m do meio fio, seccionada com faixas de 2,0m e espaçadas da 

mesma medida, largura de 0,10m, na cor branca. Serão demarcadas as entradas de veículos com 

faixas de largura 0,10m na cor amarela. A pintura de estacionamento será feita apenas em um 

lado da via, no lado norte da via. 

Serão pintadas também faixas de pedestre para travessia das ruas como indicado em 

projeto. 



 

 

OBSERVAÇÕES  

A obra deverá obedecer rigorosamente as especificações estabelecidas pelo DNIT e 

DEINFRA sobre obras de pavimentação. 

● PLACAS DA OBRA 

– PLACA DO CONVÊNIO 

Conforme previsto em contrato, todas as obras deverão possuir placas indicativas em 

conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente 

manual e deverão ser confeccionadas em chapas planas, com material resistente às intempéries, 

metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a óleo ou 

esmalte. 

As placas serão afixadas pelo agente promotor, em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização 

das placas, e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as 

ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações do convênio. 

– PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA 

Serão colocadas placas de identificação do nome das ruas no início e final do trecho a 

ser pavimentado. 

Características da placa e poste 

- Poste: Deve ser em tubo de aço carbono 1010/1020 com diâmetro externo de 

60,3mm, com espessura de 2,25mm, comprimento total de 3,5m, galvanizado à fogo e com 

dispositivo anti-giro. Deve ser fixado com 0,5m de profundidade diretamente ao solo, sendo 

que o passeio dará a firmeza necessária para não ocorrer a inclinação do poste. 

- Placas de nomenclatura: As placas de nomenclatura de vias públicas devem ter 

0,5m de largura por 0,25m de altura e 1,25mm de espessura, devendo ser confeccionadas em 

aço carbono 1010/1020, galvanizadas e com vincos dispostos longitudinalmente a fim de evitar 

a flambagem. Devem ser pintadas na cor azul e com informações em vinil adesivo branco. 

- Braçadeiras: As placas de nomenclatura devem ser fixadas ao poste por meio de 

braçadeiras fundidas em alumínio. 

- Acabamento superior: Na parte superior do poste deve haver uma peça para 

fechamento e acabamento do poste, podendo ser de aparência esférica ou plana, tendo a 

finalidade de evitar a entrada de água no poste. 

 
Ilustração 1:  Detalhe da placa 



 

 

 
Ilustração 2:  Detalhe do poste (medidas em mm ) 

● SERVIÇOS GERAIS 

Depois de finalizada a obra no que diz respeito a execução da camada de CBUQ, 

sinalização vertical e horizontal e ensaios, deve-se realizar a remoção dos entulhos que foram 

gerados durante o período e proceder com a limpeza final.  

Também será a hora de retirar todo o material utilizado para a sinalização da obra, como 

por exemplo, placas, cavaletes, cones, fitas zebradas, entre outros, uma vez que deverá ser feita 

a instalação de bueiros novos e reparos nos existentes e para que não ocorra acidente com os 

pedestres durante o período, deverá ser feita esta sinalização. 

MEMORIAL DE CÁLCULO 



 

 

● RUA FORTUNATO SARTORI  

Esta rua possui metade da via com calçamento mas o mesmo será retirado para execução 

do pavimento asfáltico. 

Drenagem pluvial 

Escavações em solo = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento de tubo d=60 x 

1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 1,0m³ por 

boca de lobo e caixa de ligação = 26x2,8 + 135x1,44 + 103x1,0 + 10x1,0 = 380,20 m³ 

Reaterro de vala sem controle de compactação = escavação menos o volume dos 

equipamentos e das tubulações = 380,2 – 10 – 103x0,20 – 135x0,50 – 26x0,95 = 257,40 m³   

Caixa de ligação = 2 

Boca de lobo em galeria de 40cm = 6 

Boca de lobo em galeria de 60/80cm = 2 

Tubo concreto simples 40cm = 103,0 m 

Tubo concreto simples 60cm = 135,0 m 

Tubo concreto armado 80cm = 26,0 m 

Pavimentação asfáltica e meio-fio 

Preparo da base – largura de 

12,0m 

Regularização do subleito: 264,0 x 12 = 3.168,00 m²  

Sub-base de pedra rachão: área da via x 0,20 m = 3.168,0 x 0,20 = 633,60 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 1,55 t/m³) = 24.552,00 t x km 

Base com brita graduada simples: área da via x 0,10 m = 3.168,0 x 0,10 = 316,80 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 1,65 t/m³) = 13.068,00 t x km 

Imprimação – asfalto diluído CM-30: área da via = 3.168,00 m² 

Camada de rolamento – largura de 11,0m e espessura de 5,0cm 

Área de pavimentação (área da via): 264,0 x 11 = 2.904,00 m²  

Pintura de ligação (emulsão asfáltica RR-2C): área da via = 2.904,00 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,05 = 2.904,00 x 0,05 = 145,20 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 145,20 x 2,5 x 25 = 9.075,00 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 145,20 x 2,5 = 363,00 t 

Execução de meio-fio moldado no local: 264 x 2 – 16,0 = 512,00 m 

Ensaios e laudos técnicos do pavimento asfáltico 

Ensaio de determinação do teor de Betume – CAP – 4 ensaios 

Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica – 4 ensaios 

Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a Quente – 2 ensaios 

Ensaio de granulometria do agregado – 4 ensaios 

Sinalização viária 

Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 216,0 x 0,10 = 21,60 m² 

Faixa longitudinal seccionada lateral do estacionamento (branco) = 444,0/2 x 0,10 = 22,20 

m² Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,4m) e uma linha de retenção (5,50m x 0,40m) = 

16,8 + 2 ,2 = 19,00 m² por faixa / linha de retenção. 



 

 

Pintura de faixa de pedestre: 4 faixas x 19,00m² = 76,00 m² 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (Lado=0,25m) = 1 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km) (Diâmetro=0,50m) = 1 

Placa de sinalização do nome da rua (2 unidades por suporte) = 1 

● AVENIDA CASTELO BRANCO  

Esta rua possui pavimento com calçamento no trecho próximo ao asfalto existente no 

cruzamento com a Rua Tiradentes. Este calçamento será retirado para diminuir um pouco o 

nível existente da via. 

Drenagem pluvial 

Escavações em solo = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento de tubo d=60 x 

1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 1,0m³ por 

boca de lobo e caixa de ligação = 11x1,0 + 1x1,0 = 12,00 m³ 

Reaterro de vala sem controle de compactação = escavação menos o volume dos 

equipamentos e das tubulações = 12 – 1 – 11x0,20 = 8,80 m³   

Boca de lobo em galeria de 40cm = 1 

Tubo concreto simples 40cm = 11,0 m 

Pavimentação asfáltica e meio-fio 

Preparo da base – largura de 13,0m (no trecho novo) 

Regularização do subleito: 98 x 13 + 573,0 = 1.847,00 m²  

Sub-base de pedra rachão: área da via x 0,20 m = 1.847,00 x 0,20 = 369,40 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 1,55 t/m³) = 14.314,30 t x km 

Base com brita graduada simples: área da via x 0,10 m = 1.847,00 x 0,10 = 184,70 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 1,65 t/m³) = 7.618,90 t x km 

Imprimação – asfalto diluído CM-30: área da via = 1.847,00 m² 

Camada de rolamento – largura de 12,0m e espessura de 5,0cm 

Área de pavimentação (área da via): 98 x 12 + 573,0= 1.749,00 m²  

Pintura de ligação (emulsão asfáltica RR-2C): área da via = 1.749,00 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,05 = 1.749,00 x 0,05 = 87,50 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 87,50 x 2,5 x 25 = 5.468,70 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 87,50 x 2,5 = 218,70 t 

Execução de meio-fio moldado no local: 140,7 x 2 = 281,40 m 

Ensaios e laudos técnicos do pavimento asfáltico 

Ensaio de determinação do teor de Betume – CAP – 3 ensaios 

Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica – 3 ensaios 

Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a Quente – 1 ensaio 

Ensaio de granulometria do agregado – 3 ensaios 

Sinalização viária 

Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 105,0 x 0,10 = 10,50 m² 

Faixa longitudinal seccionada lateral do estacionamento (branco) = 252,0/2 x 0,10 = 12,60 

m² 



 

 

Área de uma faixa pedestre em via de 12,00 m de largura: (15 x 3m x 0,4m) e uma linha de 

retenção (6,00m x 0,40m) = 18,0 + 2,4 = 20,40 m² por faixa / linha de retenção. 

Área de uma faixa pedestre em via de 14,00 m de largura: (17 x 3m x 0,4m) e uma linha de 

retenção (7,00m x 0,40m) = 20,4 + 2,8 = 23,20 m² por faixa / linha de retenção. 

Pintura de faixa de pedestre: 1 faixa x 20,40m² + 1 faixa x 23,20m² = 43,60 m² 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km) (Diâmetro=0,50m) 

= 1 Placa de sinalização do nome da rua (2 unidades por suporte) = 1 

● RUA LEONÓRIO GIRELLI  

Esta via possui calçamento e o pavimento asfáltico será realizado sobre o mesmo. A 

drenagem pluvial é existente nesta rua. 

Área da via 

Área de pavimentação: 221,80 x 8,0 = 1.774,40 m²   

Área de limpeza do calçamento existente: 1.774,40 m²   

Pavimento asfáltico – regularização/reperfilagem 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 1.774,40 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,03 = 1.774,40 x 0,03 = 53,20 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 53,20 x 2,5 x 25 = 3.325,00 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 53,20 x 2,5 = 133,00 t 

Pavimento asfáltico – camada de rolamento 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 1.774,40 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,03 = 1.774,40 x 0,03 = 53,20 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 53,20 x 2,5 x 25 = 3.325,00 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 53,20 x 2,5 = 133,00 t 

Ensaios e laudos técnicos do pavimento asfáltico 

Ensaio de determinação do teor de Betume – CAP – 3 ensaios 

Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica – 3 ensaios 

Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a Quente – 2 ensaios 

Ensaio de granulometria do agregado – 3 ensaios 

Sinalização viária 

Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 165,0 x 0,10 = 16,50 m² 

Área de uma faixa pedestre em via de 8,0 m de largura (10 x 3m x 0,4m) e uma linha de 

retenção 

(4 ,0m x 0,40m) = 12,00 + 1,60 = 13,60 m² por faixa / linha de retenção 

Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 6 faixas x 13,60 = 81,60 m² 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (Lado=0,25m) = 1 

Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km) (Diâmetro=0,50m) 

= 2 Placa de sinalização do nome da rua (2 unidades por suporte) = 1 

● RUA LINDÓIA DOS SANTOS  



 

 

Esta via possui calçamento e o pavimento asfáltico será realizado sobre o mesmo. A 

drenagem pluvial é existente nesta rua. 

Área da via 

Área de pavimentação: 184,6,0 x 8,0 = 1.476,80 m²   

Área de limpeza do calçamento existente: 1.476,80 m²   

Pavimento asfáltico – regularização/reperfilagem 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 1.476,80 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,03 = 1.476,80 x 0,03 = 44,30 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 44,30 x 2,5 x 25 = 2.768,80 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 44,30 x 2,5 = 110,80 t 

Pavimento asfáltico – camada de rolamento 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 1.476,80 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,03 = 1.476,80 x 0,03 = 44,30 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 44,30 x 2,5 x 25 = 2.768,80 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 44,30 x 2,5 = 110,80 t 

Ensaios e laudos técnicos do pavimento asfáltico 

Ensaio de determinação do teor de Betume – CAP – 2 ensaios 

Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica – 2 ensaios 

Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a Quente – 1 ensaio 

Ensaio de granulometria do agregado – 2 ensaios 

Sinalização viária 

Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 158,00 x 0,10 = 15,80 m² 

Área de uma faixa pedestre para via de 8,0 m de largura (10 x 3m x 0,4m) e uma linha de 

retenção 

(4 ,0m x 0,40m) = 12,00 + 1,60 = 13,60 m² por faixa / linha de retenção 

Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 4 faixas x 13,60 = 54,40 m² 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (Lado=0,25m) = 

2 Placa de sinalização do nome da rua (2 unidades por suporte) = 1 

● RUA AQUELINO PAGLIOCCHI  

Esta via possui calçamento e o pavimento asfáltico será realizado sobre o mesmo. A 

drenagem pluvial é existente nesta rua. 

Área da via 

Área de pavimentação: 229,10 x 8,0 = 1.832,80 m²   

Área de limpeza do calçamento existente: 1.832,80 m²   

Pavimento asfáltico – regularização/reperfilagem 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 1.832,80 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,03 = 1.832,80 x 0,03 = 55,00 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 55,00 x 2,5 x 25 = 3.437,50 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 55,00 x 2,5 = 137,50 t 



 

 

Pavimento asfáltico – camada de rolamento 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 1.832,80 m² 

Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,03 = 1.832,80 x 0,03 = 55,00 m³ 

Transporte – DMT 25 km (densidade 2,50 t/m³) = 55,00 x 2,5 x 25 = 3.437,50 t x km 

Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 55,00 x 2,5 = 137,50 t 

Ensaios e laudos técnicos do pavimento asfáltico 

Ensaio de determinação do teor de Betume – CAP – 3 ensaios 

Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica – 3 ensaios 

Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a Quente – 2 ensaios 

Ensaio de granulometria do agregado – 3 ensaios 

Sinalização viária 

Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 201,00 x 0,10 = 20,10 m² 

Área de uma faixa pedestre para via de 8,0 m de largura (10 x 3m x 0,4m) e uma linha de 

retenção 

(4 ,0m x 0,40m) = 12,00 + 1,60 = 13,60 m² por faixa / linha de retenção 

Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 4 faixas x 13,60 = 54,40 m² 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (Lado=0,25m) = 

2 Placa de sinalização do nome da rua (2 unidades por suporte) = 1 

Chapecó, 10 de outubro de 2018. 

  



 

 

ANEXO II 

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA 

Lei Municipal nº. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019. 

Obra/Serviço: pavimentação asfáltica sobre solo natural e também sobre calçamento existente 

(pedra basalto irregular), drenagem pluvial, sinalização vertical, meio-fio e demais obras 

complementares. 

Local: Ruas Fortunato Sartori, Leonório Girelli, Lindóia dos Santos Nekel e Aquelino 

Pagliocchi. 

Área total: 7.196,00m² 

Valor Orçado/Estimado: R$ 494.761,15 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e 

noventa e um reais e quinze centavos). 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

MUNICÍPIO: SERRA ALTA – SC 
  FOLHA No   

   

PROJETO: 
Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e 

sinalização viária 

  Data: 

11/4/2019  

LOCALIZAÇÃO: Ruas do Loteamento São Miguel 

           

ITE

M 

CÓDIGO 

(SINAPI / 

SICRO) 

DISCRIMINAÇÃO 
UNI

D 
QUANT. 

CUST

O 

UNIT 

BDI 

(%) 

PREÇO 

UNIT 

PREÇO DO 

SERVIÇO 

1.0   SERVIÇOS INICIAIS     
  

      

1.1 
Sinapi 

74209/001 

Placa de obra em chapa 

galvanizado (2,0m x 1,5m) 
m² 

2,40 310,00 24,00% 384,40 R$ 922,56 

    Total do item R$ 922,56 

2.0   DRENAGEM PLUVIAL             

2.1 
Sinapi 

90106 

Escavação mecanizada de vala, 

prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, 

baixo nível interferência 

m³ 

373,20 5,20 24,00% 6,45 R$ 2.407,14 

2.2 
Sinapi 

93379 

Reaterro mecanizado de vala 

com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível 

de interferência 

m³ 

251,80 12,00 24,00% 14,88 R$ 3.746,78 

2.3 
Sinapi 

74206 
Caixa de ligação un 

2,00 980,00 24,00% 1.215,20 R$ 2.430,40 

2.4 
Sinapi 

83659 

Boca de lobo em alvenaria 

maciça, revestida internamente, 

em galeria de d=40cm 

un 

6,00 630,00 24,00% 781,20 R$ 4.687,20 

2.5 
Sinapi 

83716 

Grelha de ferro fundido para BL 

– fornecimento e instalação 
un 

6,00 308,00 24,00% 381,92 R$ 2.291,52 

2.6 
Sinapi 

83659 

Boca de lobo em alvenaria 

maciça, revestida internamente, 

em galeria de d=60/80cm 

un 

2,00 680,00 24,00% 843,20 R$ 1.686,40 

2.7 
Sinapi 

83716 

Grelha de ferro fundido para BL 

– fornecimento e instalação 
un 

2,00 308,00 24,00% 381,92 R$ 763,84 

2.8 
Sinapi 

92210 

Tubo de concreto rede pluvial 

diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência 

m 

96,00 89,00 24,00% 110,36 R$ 10.594,56 



 

 

2.9 
Sinapi 

92212 

Tubo de concreto rede pluvial 

diâmetro de 60cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência 

m 

135,00 146,00 24,00% 181,04 R$ 24.440,40 

2.10 
Sinapi 

92214 

Tubo de concreto rede pluvial 

diâmetro de 80cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência 

m 

26,00 220,00 24,00% 272,80 R$ 7.092,80 

    Total do item R$ 60.141,04 

3.0   
ESCAVAÇÕES E 

TERRAPLENAGEM 
  

  
  

      

3.1 
Sinapi 

72961  

Regularização e compactação de 

subleito 
m² 

792,00 1,15 0,00% 1,15 R$ 910,80 

3.2 
Sinapi 

96399 

Execução e compactação sub-

base com pedra rachão e=20cm 
m³ 

158,40 90,00 0,00% 90,00 R$ 14.256,00 

3.3 
Sinapi 

728430 

Transporte de macadame DMT 

25km - densidade 1,55t/m³ 
t km 

6.138,00 0,50 0,00% 0,50 R$ 3.069,00 

3.4 
Sinapi 

96396 

Execução e compactação de base 

com brita graduada e=10cm 
m³ 

79,20 109,00 0,00% 109,00 R$ 8.632,80 

3.5 
Sinapi 

72840 

Transporte de brita graduada  

DMT 25km - densidade 1,65t/m³ 
t km 

3.267,00 0,50 0,00% 0,50 R$ 1.633,50 

    Total do item R$ 28.502,10 

4.0   
PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E MEIO-FIO 

EM TERRENO NATURAL 

  

  

  

      

4.1 
Sinapi  

96401 

Imprimação de base de 

pavimentação com emulsão 

CM30 (taxa aplicação = 1,2 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão 

de Canoas - Chapecó 

m² 

792,00 6,14 0,00% 6,14 R$ 4.862,88 

4.2 
Sinapi 

72943 

Pintura de ligação com emulsão 

RR-2C (taxa aplicação = 0,5 

l/m²) inclusive transporte da 

emulsão Canoas - Chapecó 

m² 

660,00 1,85 0,00% 1,85 R$ 1.221,00 

4.3 
Sinapi 

95995 

Construção de pavimento com 

aplicação de CBUQ, camada de 

rolamento com espessura de 5,0 

cm 

m³ 

33,00 768,00 0,00% 768,00 R$ 25.344,00 

4.4 
Sinapi 

72840 

Transporte de CBUQ com c/ basc 

6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 25km densidade 2,5 t/m³ 

t km 

2.062,50 0,50 0,00% 0,50 R$ 1.031,25 

4.5 
Sinapi 

72846 

Carga, manobra e descarga de 

mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³ 

t 

82,50 3,40 0,00% 3,40 R$ 280,50 

4.6 
Sinapi 

94263 

Meio-fio de concreto moldado no 

local, alt = 18cm e larg = 12cm 
m 

254,00 20,00 0,00% 20,00 R$ 5.080,00 

    Total do item R$ 37.819,63 

5.0   
PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA SOBRE 

CALÇAMENTO 

  

  

  

      

5.1   
Reperfilagem / regularização – 

espessura 3,0cm 
  

          

5.1.1 
Sinapi 

73806/001 
Limpeza do calçamento m² 

6.535,60 1,40 0,00% 1,40 R$ 9.149,84 

5.1.2 
Sinapi 

72943 

Pintura de ligação com emulsão 

RR-2C (taxa aplicação = 0,5 

l/m²) inclusive transporte da 

emulsão Canoas - Chapecó 

m² 

6.535,60 1,85 0,00% 1,85 R$ 12.090,86 

5.1.3 
Sinapi 

95992 

Construção de pavimento com 

aplicação de CBUQ, camada de 

regularização com espessura de 

3,0 cm 

m³ 

196,10 768,00 0,00% 768,00 R$ 150.604,80 

5.1.4 
Sinapi 

72840 

Transporte de CBUQ com c/ basc 

6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 25km densidade 2,5 t/m³ 

t km 

12.256,30 0,50 0,00% 0,50 R$ 6.128,15 



 

 

5.1.5 
Sinapi 

72846 

Carga, manobra e descarga de 

mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³ 

t 

490,30 3,40 0,00% 3,40 R$ 1.667,02 

5.2   
Camada de rolamento – 

espessura 3,0cm 
  

          

5.2.1 
Sinapi 

72943 

Pintura de ligação com emulsão 

RR-2C (taxa aplicação = 0,5 

l/m²) inclusive transporte da 

emulsão Canoas - Chapecó 

m² 

6.535,60 1,85 0,00% 1,85 R$ 12.090,86 

5.2.2 
Sinapi 

95990 

Construção de pavimento com 

aplicação de CBUQ, camada de 

rolamento com espessura de 3,0 

cm 

m³ 

196,10 768,00 0,00% 768,00 R$ 150.604,80 

5.2.3 
Sinapi 

72840 

Transporte de CBUQ com c/ basc 

6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 25km densidade 2,5 t/m³ 

t km 

12.256,30 0,50 0,00% 0,50 R$ 6.128,15 

5.2.4 
Sinapi 

72846 

Carga, manobra e descarga de 

mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³ 

t 

490,30 3,40 0,00% 3,40 R$ 1.667,02 

    Total do item R$ 350.131,50 

6.0   SINALIZAÇÃO VIÁRIA             

6.1 
Sinapi 

72947 

Pintura horizontal de faixa 

longitudinal seccionada c/ tinta 

acrílica branca com micro esfera 

m²  

0,00 12,50 0,00% 12,50 R$ 0,00 

6.2 
Sinapi 

72947 

Pintura horizontal de faixa 

longitudinal contínua c/ tinta 

acrílica amarela com micro 

esfera 

m²  

74,00 12,50 0,00% 12,50 R$ 925,00 

6.3 
Sinapi 

72947  

Pintura horizontal de faixas de 

pedestre e indicações da ciclovia 

c/ tinta acrílica branca com micro 

esfera 

m² 

244,80 12,50 0,00% 12,50 R$ 3.060,00 

6.4 
Sinapi 

91131 

Placa de sinalização viária 

octogonal (L=25cm) com suporte 

de aço galvanizado D=60,3mm 

(DN50) h=3m, inclusive base de 

concreto não estrutural 

un 

6,00 301,00 24,00% 373,24 R$ 2.239,44 

6.5 
Sinapi 

91127 

Placa de sinalização viária 

circular d= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=60,3mm 

(DN50) e h= 3,0m, inclusive base 

de concreto não estrutural 

un  

3,00 242,00 24,00% 300,08 R$ 900,24 

6.6 
Sinapi 

94802 

Placa com a identificação do 

nome da rua (2 placas 45x20cm) 

com suporte de aço galvanizado 

d=60,3mm (DN50) e altura de 

3m, inclusive base de concreto 

não estrutural 

un 

4,00 294,00 24,00% 364,56 R$ 1.458,24 

    Total do item R$ 8.582,92 

7.0   
ENSAIOS DO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO 
  

  
  

      

7.1 
Sinapi  

74022/005 

Ensaio de determinação do teor 

de betume – CAP (1 ensaio a 

cada 700 m²) 

un 

11,00 137,00 24,00% 169,88 R$ 1.868,68 

7.2 
Sinapi  

74022/053 

Ensaio de controle do grau de 

compactação e espessura da 

mistura asfáltica 

un 

11,00 70,00 24,00% 86,80 R$ 954,80 

7.3 
Sinapi  

74022/040 

Ensaio Marshall - Mistura 

betuminosa a quente - 3 corpos 

prova por jornada de 8 horas 

un 

14,00 275,00 24,00% 341,00 R$ 4.774,00 

7.4 
Sinapi  

74022/052 

Ensaio de granulometria do 

agregado 
un 

11,00 78,00 24,00% 96,72 R$ 1.063,92 

    Total do item R$ 8.661,40 



 

 

                  

VALOR TOTAL R$ R$ 494.761,15 

 

  



 

 

ANEXO III 

DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA E  

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E TOTAL DOS IMÓVES ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRA 

Lei Municipal nº. 1.124/2019 de 06 de junho de 2019. 

Obra/Serviço: pavimentação asfáltica sobre solo natural e também sobre calçamento existente (pedra basalto irregular), drenagem pluvial, sinalização vertical, 

meio-fio e demais obras complementares. 

Local: Ruas Fortunato Sartori, Leonório Girelli, Lindóia dos Santos Nekel e Aquelino Pagliocchi. 

Área total: 7.196,00m² 

Valor Orçado/Estimado: R$ 494.761,15 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e quinze centavos). 

 

DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA COM A RELAÇÃO DOS IMÓVEIS NELA COMPREENDIDOS E 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E TOTAL DOS IMÓVEIS ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRA 

         

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 

Irene Girardi Veiverberg Fortunato Sartori 63 1 396,62  12,18   48,72 129.089,10 

Valinho Bruno Breitembach Fortunato Sartori 63 16 390,00  13,00   52,00 118.610,10 

Ivan César Reolon Fortunato Sartori 63 15 390,00  13,00   52,00 95.849,10 

Mario Feldkircher Fortunato Sartori 63 14 450,00  15,00   60,00 151.963,40 

Rodrigo José Báo Fortunato Sartori 63 13 450,00  15,00   60,00 97.113,60 

Angelo Tonet Fortunato Sartori 63 12 450,00  15,00   60,00 138.814,00 

Luiz Rodrigues Fortunato Sartori 63 11 450,00  15,00   60,00 143.879,03 

Ivaldino Galliazzi Fortunato Sartori 63 10 450,00  15,00 24,00 84,00 
157.343,14 

Ivaldino Galliazzi Leonório Girelli 63 10 450,00  30,00 8,00 128,00 

Roberson Sartori Fortunato Sartori 68 1 450,00  15,00 24,00 84,00 49.315,50 



 

 

Roberson Sartori Leonório Girelli 68 1 450,00  30,00 8,00 128,00 

Roberson Sartori Fortunato Sartori 68 13 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Olides Silveira Fortunato Sartori 68 12 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Valdenir Antonio Prior Fortunato Sartori 68 11 450,00  15,00   60,00 114.184,35 

Daiane Weschenfelder Fortunato Sartori 68 10 450,00  15,00   60,00 110.921,94 

Ilvo Mauri Dreifke  Fortunato Sartori 68 9A 540,00  18,00   72,00 59.178,60 

Amauri Nemerski Fortunato Sartori 68 9 514,10  18,38   73,52 56.340,22 

Santin Ind. De Portas LTDA Fortunato Sartori Ch.Suburbana 21 6.607,38  27,44   109,76 42.683,70 

Carla Luiza Santin Fortunato Sartori Ch.Suburbana 18 107.405,56  243,05 83,80 1.056,00 693.839,90 

Jeferson Martini Aquelino Pagliocchi 63 2 459,24  16,35   65,40 233.868,88 

Jovino Tauffer dos Santos Aquelino Pagliocchi 63 3 390,00  13,00   52,00 42.740,10 

Elisete Schoscki Aquelino Pagliocchi 63 4 390,00  13,00   52,00 111.585,10 

Elizabete Guzatti Fuhr Aquelino Pagliocchi 63 5 450,00  15,00   60,00 118.062,15 

Arnelio Francisco Resel Aquelino Pagliocchi 63 6 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Jonatan Tonet Aquelino Pagliocchi 63 7 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

João Maria Gonçalves da Silva Aquelino Pagliocchi 63 8 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Adair Silveira Aquelino Pagliocchi 63 9 450,00  15,00 8,00 68,00 
49.315,50 

Adair Silveira Leonório Girelli 63 9 450,00  30,00 24,00 144,00 

Ricardo Eich Aquelino Pagliocchi 68 2 450,00  15,00 8,00 68,00 
49.315,50 

Ricardo Eich Leonório Girelli 68 2 450,00  30,00 24,00 144,00 

Albino Fleck Aquelino Pagliocchi 68 3 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Enidio Bernart Aquelino Pagliocchi 68 4 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Daniel Bernart Aquelino Pagliocchi 68 5 450,00  15,00   60,00 186.808,80 

Ines Girardi Barros Aquelino Pagliocchi 68 6 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Alex Barros Aquelino Pagliocchi 68 7 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Luiz Picolli Aquelino Pagliocchi 68 8 529,57  16,41   65,64 130.112,08 



 

 

Antonio Cecatto Aquelino Pagliocchi 64 1 426,91  13,19   52,76 122.494,90 

Elizabete Guzatti Fuhr Aquelino Pagliocchi 64 14 450,00  15,00   60,00 140.879,35 

Jardelino de Antunes Aquelino Pagliocchi 64 13 450,00  15,00   60,00 111.276,00 

Geovane Dall´Agnol Aquelino Pagliocchi 64 12 450,00  15,00   60,00 195.778,32 

Teodoro Eich Aquelino Pagliocchi 64 11 450,00  15,00   60,00 181.124,17 

Lévis Pagliocchi Aquelino Pagliocchi 64 10 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Edelvan de Carli Aquelino Pagliocchi 64 9 450,00  15,00   60,00 175.046,14 

Edelvan de Carli Aquelino Pagliocchi 64 8 450,00  15,00 8,00 68,00 
118.042,48 

Edelvan de Carli Leonório Girelli 64 8 450,00  30,00 24,00 144,00 

Celso Giaretta Aquelino Pagliocchi 67 1 450,00  15,00 8,00 68,00 
49.315,50 

Celso Giaretta Leonório Girelli 67 1 450,00  30,00 24,00 144,00 

Pedro Miguel Zimmer Aquelino Pagliocchi 67 14 450,00  15,00   60,00 127.661,11 

Silvio Blanger Aquelino Pagliocchi 67 13 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Élson Paulo Resel Aquelino Pagliocchi 67 12 450,00  15,00   60,00 118.062,15 

Marildo Giaretta Aquelino Pagliocchi 67 11 390,00  13,00   52,00 42.740,10 

Adão Fernandes Siqueira Aquelino Pagliocchi 67 10 390,00  13,00   52,00 136.457,82 

Amilton Mocelin Aquelino Pagliocchi 67 9 545,23  19,42   77,68 156.380,64 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA Lindóia dos Santos Nekel 64 Área Púb.1 928,28  13,27   53,08 101.730,20 

Daniel José de Carli Lindóia dos Santos Nekel 64 3 450,00  15,00   60,00 186.867,81 

Deonir Zampieron Lindóia dos Santos Nekel 64 4 450,00  15,00   60,00 243.576,42 

Nilton Irineu da Silva Lindóia dos Santos Nekel 64 5 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Franklin Diogo Longo Lindóia dos Santos Nekel 64 6 450,00  15,00   60,00 175.183,83 

Lauro Steffens Lindóia dos Santos Nekel 64 7 450,00  15,00 8,00 68,00 
125.268,30 

Lauro Steffens Leonório Girelli 64 7 450,00  30,00 24,00 144,00 

Tiago Gamba Lindóia dos Santos Nekel 67 2 450,00  15,00 8,00 68,00 
118.071,99 

Tiago Gamba Leonório Girelli 67 2 450,00  30,00 24,00 144,00 



 

 

Elias Cesar Dal Agnol Lindóia dos Santos Nekel 67 3 450,00  15,00   60,00 49.315,50 

Ines Giradi Barros Lindóia dos Santos Nekel 67 4 450,00  15,00   60,00 99.769,05 

Reinaldo Zimermann Lindóia dos Santos Nekel 67 5 450,00  15,00   60,00 193.939,18 

Ademir Schmitz Lindóia dos Santos Nekel 67 6 390,00  13,00   52,00 129.701,17 

Alfredo Antonio Fuhr Lindóia dos Santos Nekel 67 7 390,00  13,00   52,00 111.535,93 

Irineu Silvestri Fuhr Lindóia dos Santos Nekel 67 8 470,70  14,45   57,80 147.841,71 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA Lindóia dos Santos Nekel 65 Área Púb.2 1.384,10  28,98   115,92 151.683,50 

Evany Maria Dornhauser Lindóia dos Santos Nekel 65 6 450,00  15,00   60,00 137.830,50 

Tiago Tomazelli Lindóia dos Santos Nekel 65 5 450,00  15,00   60,00 111.545,76 

Carlos Alberto Bernardi Lindóia dos Santos Nekel 65 4 450,00  15,00 8,00 68,00 
172.262,84 

Carlos Alberto Bernardi Leonório Girelli 65 4 450,00  30,00 24,00 144,00 

Galudir Mossmann Lindóia dos Santos Nekel 66 1 408,00  15,00 8,00 68,00 
44.712,72 

Glaudir Mossmann Leonório Girelli 66 1 408,00  27,20 24,00 132,80 

Odirlei José Senhor Lindóia dos Santos Nekel 66 2 408,00  15,00   60,00 160.962,42 

Mauro Marca Lindóia dos Santos Nekel 66 3 408,00  15,00   60,00 175.223,17 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA Lindóia dos Santos Nekel 66 Área Verde 2.600,00  54,45   217,80 284.934,00 

Paulo Sergio Cecatto Leonório Girelli 65 1 433,09  19,13   76,52 113.469,23 

Doriana Flores Leonório Girelli 65 2 450,00  15,00   60,00 97.949,58 

Adão de Andrade Leonório Girelli 65 3 450,00  15,00   60,00 117.598,50 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA Leonório Girelli 66 Área Púb.3 1.662,33  47,30   189,20 182.174,75 

TOTAL GERAL         1.698,20 403,80 7.196,60 8.781.126,53 

         

Serra Alta, SC, 10 de junho de 2019.        

         

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

         



 

 

       

EDERSON CEREZOLLI  JAIR DE ASSIS    LOIVO BERTOLDI 

Presidente da Comissão  Secretário da Comissão    Membro da Comissão 

de Avaliação  de Avaliação     de Avaliação  

         

De acordo,         

  DARCI CERIZOLLI      

  Prefeito Municipal      

 

  



 

 

 



 

 

 


