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“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA” 

PROJETO DE LEI Nº 020/2021 
 
 
 
 
 
 

INSTITUI O “PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO 
PARTICIPATIVA – NOSSA RUA”, EM ESTRADAS, 
RUAS E AVENIDAS, REGULAMENTA O 
LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LUIZ CARLOS TAMANINI , Prefeito do Município de Corupá, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1° Fica inst ituído no Município de Corupá o Programa 
Municipal de Pavimentação Participativa – Nossa Rua ,  com a 
f inalidade de promover em parceria com os beneficiários, a execução 
dos serviços de drenagem, pavimentação e obras complementares de 
infraestrutura em logradouros públicos no perímetro urbano e rural.  

 
Art. 2° Para efeitos desta lei, considera-se: 
I - Pavimentação partic ipativa: forma de execução dos 

serviços e obras nas quais haja a participação recíproca do Poder 
Público Municipal e pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas; 

II - Aderente : pessoa física ou jurídica beneficiária que anui 
espontaneamente ao Programa Nossa Rua, celebrando Termo de 
Adesão e aceitando todos os seus encargos;  
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III - Não-aderente:  pessoa física ou jurídica que não anui 
espontaneamente ao Programa Nossa Rua, sendo responsável pelo 
pagamento de contribuição de melhoria; 

IV - Beneficiár io: é o proprietário do imóvel ou possuidor 
de qualquer t ítulo de imóvel l indeiro da via pública ou logradouro, 
beneficiado pela execução do Programa Nossa Rua; 

V - Pavimento: em concreto, paver – 16 faces, paver – Tipo 
retangular, CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): 

 

  
 
VI - CBUQ : é Concreto Betuminoso Usinado a Quente, que 

se caracteriza como um revestimento asfált ico;  
VII - Paver: é um bloco pré-moldado de concreto, uti l izado 

para pavimentação em vias públicas, calçadas, áreas de lazer, com 
espessura podendo variar entre 6 cm à 8 cm, observado a sua 
util ização;  

VIII - Concreto:  Mistura de cimento Port land, agregado 
graúdo, areia e água devidamente adensado e espalhado formando 
placas de concreto, separadas por juntas de di latação; 

IX - Termo de Adesão ao Programa:  documento em que o 
beneficiário aceita participar do programa mediante contratação direta 
da empresa executora da obra para realizar o serviço, estabelecendo 
forma e valores de pagamento e obrigações dos contratantes;  

X - Via Pública Arterial:  caracterizada por interseções em 
nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibi l idade aos 
lotes l indeiros e às vias secundárias e locais, possibi l itando o trânsito 
entre as regiões da cidade; 

XI - Via Públ ica Coletora: é aquela destinada a coletar e 
distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de 
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trânsito rápido ou arteriais, possibil itando o trânsito dentro das regiões 
da cidade; 

XII -  Via Pública Local:  é aquela caracterizada por 
interseções em nível não semaforizada, destinada apenas ao acesso 
local ou a áreas restr itas; 

XIII - Imóvel l indeiro:  é o imóvel situado ao longo das vias 
urbanas ou rurais e que com elas se l imita; 

XIV -  Executor das obras e serviços:  o próprio Município 
de Corupá, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou 
empresa habili tada para execução dos serviços de pavimentação e 
demais obras complementares de infraestrutura nas vias públicas 
municipais confrontantes aos imóveis, devidamente selecionada nos 
termos da Lei de Licitações; 

XV - Preço público:  é o valor cobrado pela prestação de 
uma atividade de interesse público qualquer, privativa ou não do 
Município, desde que prestada diretamente por uma pessoa jurídica de 
direito privado, estando sujeita a restr ições na l ivre f ixação do seu 
valor; 

XVI - Contribuição de melhoria:  é um tributo que pode ser 
exigido pelo Poder Público Municipal,  quando houver a real ização de 
uma obra pública ou a valorização imobil iária decorrente desta obra. 

 
Art. 3° O Programa Municipal de Pavimentação 

Participativa – Nossa Rua  em parceria com proprietários ou 
possuidores dos imóveis l indeiros às vias públicas municipais tem por 
objetivo: 

I - promover o associat ivismo e participação comunitária dos 
planos de gestão administrativa, dest inados à dotação de infraestrutura 
das vias públicas urbanas e rurais municipais;  

II - fomentar a iniciativa popular na melhoria e valorização 
de sua propriedade, através da execução de obras de pavimentação 
nas vias públicas municipais com testada à sua propriedade;  

III - melhorar a qualidade de vida da população;  
IV - distr ibuir os benefícios públicos de infraestrutura, de 

acordo com os interesses da maioria da população; 
V -  promover a integração, racionalização e ot imização da 

infraestrutura do Município; 
VI - incentivar a f iscal ização da qualidade dos serviços e 

dos preços prat icados na execução da obra.     
 

Art. 4º  O Município poderá optar por realizar processo 
licitatório para cada obra ou, por conjunto de obras. 
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CAPÍTULO II  

DA FORMA DE ADESÃO 
 
Art. 5º A adesão ao Programa de Pavimentação 

Participat iva dar-se-á com a aprovação pelo Poder Executivo da 
solicitação formal dos aderentes, observando-se para tanto o disposto 
no artigo 6º. 

 
Art. 6º - Para constituir as parcerias comunitárias 

destinadas à execução dos serviços de pavimentação de determinada 
via pública municipal, os aderentes f irmarão termo de adesão ao 
programa. 

§ 1º : Somente será autorizada a execução do programa nas 
vias públicas onde a adesão for maior ou igual à 70% (setenta por 
cento) dos beneficiários, após a aprovação do estudo de viabi l idade 
técnica e f inanceira pelo órgão competente do Município. 

§ 2º : Poderá igualmente ser autorizada a execução do 
Programa Nossa Rua na via pública onde um ou mais beneficiários 
aderentes assumam o custo referente ao percentual mínimo exigido no 
parágrafo anterior para f ins de viabil ização da implementação do 
programa. 

 
Art. 7º Fica autorizada a adesão ao Programa Nossa Rua 

diretamente junto à empresa executora, que obrigatoriamente 
repassará ao Município de Corupá todas as informações e documentos 
necessários para o correto cadastramento e controle sobre a execução 
do programa. 

 
CAPÍTULO III  

DOS NÃO-ADERENTES AO PROGRAMA  
 

Art. 8°  Não sendo alcançada a adesão de 100% (cem 
porcento) dos beneficiários do Programa Nossa Rua na via pública 
objeto de sua implementação, o Município se responsabil izará pelo 
custeio do valor devido pelos Não-Aderentes, f icando o mesmo 
autorizado a realizar a cobrança posterior de contribuição de melhoria, 
cujo valor será apurado através de laudo técnico de valorização do 
imóvel, conforme preceitua o Código Tributário Municipal - Lei 
Complementar nº 010/09. 
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CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO 

 
Art. 9º  Caberá ao Município de Corupá:  
I - elaboração e aprovação dos projetos para execução do 

Programa Nossa Rua,  levantamento planialt imétrico, perf i l 
longitudinal, seções transversais e alargamento da rua, e outros que se 
f izerem necessários; 

II - os serviços de infraestrutura necessários, 
compreendendo: 

a) fornecimento e execução da sub-base quando 
necessário (asfalto/lajota/concreto); 

b) fornecimento e execução da drenagem pluvial quando 
necessário (asfalto/lajota/concreto); 

c) fornecimento e execução da drenagem profunda quando 
necessário (asfalto/lajota/concreto); 

d) fornecimento e execução de caixas coletoras e tampas de 
concreto ou grelhas de ferro fundido (asfalto/lajota/concreto); 

e) fornecimento e execução da regularização e compactação 
do subleito quando necessário (asfalto/lajota/concreto);  

f) fornecimento e execução de reforço com remoção de solos 
quando necessário (asfalto/lajota/concreto);  

g) fornecimento do material para regularização e 
compactação do passeio (asfalto/ lajota/concreto);  

h) fornecimento e execução da sinalização viária vert ical e 
horizontal (asfalto/lajota/concreto); 

i) fornecimento de serviços necessários de topograf ia para 
execução dos serviços acima descritos; 

III -  orientação e f iscalização técnica da obra, através do 
exercício pleno do poder de polícia sobre a execução das obras, em conformidade 
com o projeto aprovado pelo Município e as normas locais aplicáveis, e tomada de 
medidas cabíveis para o caso de incorreta execução, inclusive a aplicação de 
penalidades previstas em lei  

IV - estabelecer exigência para que a contratação da 
empresa executora da obra diretamente pelos part iculares seja 
real izada entre as empresas pré-qualif icadas (cadastradas) junto à 
municipal idade, onde comprovarão a qualif icação jurídica e técnica 
para execução de obras dessa natureza 

§ 1º:  O fornecimento dos materiais previstos no inciso II  será 
de acordo com licitação em vigência e projeto definido pelo Poder 
Executivo.  
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§ 2º:  O erário municipal suportará as despesas 
correspondentes ao custo da execução do Programa Nossa Rua nas 
vias públicas beneficiadas que possuírem: 

I - imóveis públicos municipais; 
II -  imóveis beneficiados com isenção ou descontos 

previstos nesta lei.  
 
Art. 10.  Na aplicação das disposições desta lei, tanto os 

beneficiários, como a empresa executora da obra, isentam o município 
de quaisquer responsabil idades f iscais, trabalhistas, previdenciárias e 
as referentes a execução da obra. 

 
CAPÍTULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
 

Art. 11.  A participação comunitária será de caráter 
pecuniário, cujo valor deverá ser pago diretamente pelo aderente ao 
prestador dos serviços.  

Parágrafo único:  Cada beneficiário do imóvel l indeiro da 
via pública, deverá celebrar além do Termo de Adesão, um contrato em 
que estabelece as obrigações entre a parte contratante e a empresa 
que executará a obra. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA EXECUTORA 
 
Art. 12.  Caberá à empresa executora da obra: 
I -  executar as obras de acordo com as normas técnicas da 

ABNT e os projetos e especif icações determinadas pelo Poder Público; 
II - submeter-se à f iscalização de setores do Poder Público, 

correndo por sua conta toda e qualquer despesa com materiais, ensaios 
exigidos e recomposição dos serviços porventura executados 
erroneamente; 

III - receber os recursos a serem pagos pelos aderentes e 
proceder a transferência integral dos valores respectivos aos cofres do 
Município em conta do Fundo de Pavimentação; 

IV - receber do Poder Público as parcelas correspondentes 
dos serviços eventualmente executados. 

V - apresentar até o início da obra, seguro garantia ou outro 
meio de garantia f inanceira admit ida em lei,  que assegure o valor total 
de adesão dos beneficiários até conclusão da obra. 
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VI -  poderá a empresa executora em substituição aos termos 
do inciso anterior, real izar a integral ização total dos valores oriundos 
dos contratos de adesão; 

VII - em havendo a negativa da celebração de contrato entre 
a empresa executora e o beneficiário, a mesma deverá comunicar o 
beneficiário da não contratação, que poderá celebrar instrumento 
contratual nos mesmos termos com o próprio Município, servindo o 
contrato como título executivo nos termos da legislação. 

 
Art. 13.  Antes do início da execução dos serviços, o projeto 

para pavimentação e o respectivo cronograma físico-f inanceiro deverão 
ser aprovados pela Município, dando-se início à obra somente após a 
emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, ou outra que a substituir.  

Parágrafo único:  O descumprimento ao disposto no caput 
deste art igo sujeitará a empresa executora ao pagamento de multa de 
5% (cinco por cento) do valor total da obra de pavimentação da via 
pública, objeto do regime de mutirão, que reverterá em favor dos 
proprietários l indeiros para a execução do serviço. 

 
Art. 14.  A contratação da empresa executora para 

pavimentação decorrerá às expensas dos proprietários aderentes ao 
sistema de mutirão de que trata esta Lei.  

§ 1º:  O Poder Público Municipal efetuará a contratação da 
empresa vencedoras mediante a apresentação dos documentos 
exigidos no processo de l ici tação. 

§ 2º:  Escolhida a empresa executora, o Município l iberará a 
obra e a empresa somente iniciará a cobrança pelo serviço quando 
houver coincidência de prazos de execução entre o planejamento dos 
trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou outra que a 
substituir, e a programação apresentada pela empresa vencedora para 
o início da obra. 

§ 3º:  No caso da empresa vencedora não honrar o 
compromisso para pavimentação, no todo ou em parte, sem prejuízo 
das penalidades administrativas em relação à sua conduta, caberá ao 
Município de Corupá executá-lo ou concluí-lo, deduzindo-se os valores 
eventualmente pagos pelos proprietários l indeiros e transferindo-se ao 
mesmo todos os direitos e obrigações. 

§ 4º:  O prazo de garantia dos serviços contratados será de, 
no mínimo, 5 (cinco) anos. 
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CAPÍTULO VII 
DAS VIAS PÚBLICAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA 

 
Art. 15.   As vias públicas a serem contempladas com a 

implementação do Programa Nossa Rua , serão selecionadas seguindo 
os seguintes critérios: 

I - será contemplada a primeira rua que obtiver a 
percentagem mínima inicial de 70% (setenta por cento) de adesão, com 
o consequente cumprimento pelo município, do disposto no art. 9º, I, da 
presente Lei;  

II -  havendo ruas com percentual de adesão idêntico, 
prevalecerá a rua que apresentar o protocolo mais antigo de alcance da 
percentagem mínima inicial de 70% (setenta por cento); 

III -  a implementação do Programa dependerá da 
formalização de 100% dos termos de adesão e respectivos contratos 
dos aderentes; 

IV - a ordem de seleção das ruas poderá ser alterada 
quando, houver participação f inanceira de recursos do Governo Federal 
ou Estadual, cujo cronograma de execução exi ja atendimento 
prioritário, sob pena de desaprovação do convênio ou instrumento 
congênere. 

 
CAPÍTULO VIII  

DOS TIPOS DE PAVIMENTAÇÕES NAS VIAS  
 

Art. 16.  Obrigatoriamente, nas vias arteriais e coletoras, 
deverão ser pavimentadas com pavimento o CBUQ (Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente). 

Parágrafo Único: Tal obrigação, não se estenderá a via 
local,  sendo uma faculdade dos beneficiários a sua opção pelo 
pavimento em CBUQ. 

 
CAPÍTULO IX 

DA BASE DE CÁLCULO E VALOR 
 
Art. 17.  A participação dos beneficiários no programa será 

de caráter exclusivamente pecuniário. 
 
Art. 18.  Fica estabelecido como valor referência para os 

tipos de pavimentação: 
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 Dimensão 
Material  4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 

CBUQ 65,00 78,00   
Paver/Intertravado    50,00 60,00 

 
Parágrafo único: Os valores relat ivos aos custos pela 

adesão dos beneficiários que optarem pela pavimentação em concreto 
e a dimensão em decorrência do projeto da via pública, serão 
estabelecidos por ato normativo do Chefe do Poder Executivo. 

  
Art. 19.  O valor a ser pago por cada beneficiário será 

apurado multiplicando-se o valor correspondente a extensão da testada 
do imóvel l indeiro pelo valor correspondente a metade da largura da via 
pública, conforme a fórmula abaixo descrita: 

 
VAP =  TU x (L÷2) x VR 

 
Onde: VAP = Valor Apurado  

TU = Testada Úti l do Imóvel  
L = Leito da Via  
VR = Valor de Referência f ixado em Decreto 
Regulamentador  

 
Art . 20. O valor de referência do metro quadrado do 

pavimento poderá ser alterado por ato normativo do Chefe do Poder 
Executivo, nos termos do Código Tributário Municipal.  

  
Art. 21. O valor devido por cada beneficiário será pago 

diretamente para a empresa executora do Programa Nossa Rua , de 
acordo com as condições f irmadas no contrato a ser celebrado entre as 
partes. 

 
CAPÍTULO X 

DAS ISENÇÕES E DESCONTOS 
 

Seção I 
Da hipossuficiência econômica 

 
Art. 22. Os beneficiários do Programa Nossa Rua que 

comprovarem renda familiar de até dois salários mínimos e possuírem 
um único imóvel familiar, f icam isentos do Preço Público/Contribuição 
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de Melhoria que corresponder à sua parcela de responsabil idade na 
implementação do Programa Minha Rua. 

Parágrafo Único:  Para fazer jus ao benefício insculpido no 
caput deste artigo, os beneficiários deverão comprovar a condição de 
hipossuficiência econômica mediante relatório social detalhado por 
Assistente Social que verif icará in loco  e instruirá o processo com: 

I -  Comprovante de renda de todos os membros da famíl ia e 
declaração de inexistência de renda daqueles que não possuírem; 

II - Cópia de documento que comprove a posse ou 
propriedade do imóvel;  

III - Declaração f irmada pelos demais membros da entidade 
familiar ou seu representante legal certif icando que não possuem 
qualquer imóvel;  

IV - Certidão de busca ou negativa de imóveis expedida pelo 
Registro de Imóveis competente. 

 
Seção II  

Das Áreas de Predominância Rural 
 

Art. 23.  Será concedido desconto de 80% (oitenta por cento) 
do valor apurado ao beneficiário do Programa Nossa Rua que seja 
proprietário ou possuidor a justo t ítulo de imóvel l indeiro localizados na 
zona urbana do Município com testada superior a 20 (vinte) metros, que 
comprovadamente tenha destinação rural.  

Parágrafo único:  A comprovação exigida no caput  deste 
artigo será realizada pelo mesmo procedimento estabelecido pelo 
Código Tributário Municipal para concessão de isenção de IPTU aos 
imóveis com predominância rural.  

 
Seção III  

Dos Imóveis Localizados em Zona Perimetral Rural 
 
Art. 24.  Os proprietários de imóveis localizados em área 

perimetral rural, que aderirem ao programa, terão o custo individual 
reduzido em 80% (oitenta por cento) do valor apurado no art.  17 desta 
Lei.  

 
Seção IV 

Dos imóveis l indeiros com Área de Preservação Permanente - APP 
 

Art. 25.  Ficarão isentos de pagamento do valor do Preço 
Público/Contribuição de Melhoria os beneficiários do Programa Nossa 



Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Centro – Corupá – SC – CEP: 89.278-000  
Fone (0**47) 375-6500 – www.corupa.sc.gov.br 

 

“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA” 

Rua que seja proprietário ou possuidor a justo t ítulo de imóvel l indeiro 
constituído como Áreas de Preservação Permanente - APP e por força 
da legislação ambiental não possa ser edif icada. 

§ 1º:  A isenção estabelecida no caput somente será 
concedida no caso em que, mediante comprovação técnica, a existência 
da APP comprometa o aproveitamento do imóvel para qualquer 
edif icação, considerado na sua totalidade. 

§ 2º:  Nos imóveis l indeiros cuja testada seja superior à 
testada mínima exigida para a Zona, e sendo constatado o 
comprometimento signif icat ivo do imóvel em razão da existência da 
APP, que inviabil ize o seu parcelamento em unidades individualizadas 
de acordo com parâmetros urbaníst icos definidos no Plano Diretor, o 
beneficiário f icará obrigado ao pagamento do valor correspondente à 
testada mínima exigida para a Zona respectiva multipl icada pelo número 
de lotes que possam ser parcelados. 

 
Seção V 

Dos Imóveis de Entes Federat ivos 
 
Art. 26.  Ficarão isentos de pagamento do valor do Preço 

Público os beneficiários do Programa Nossa Rua cuja t itularidade seja 
da Administração Pública Direta ou Indireta Federal e/ou Estadual.  

 
CAPÍTULO XI 

DAS ÁREAS DESTINADAS À CALÇADAS 
 
Art. 27.  Aos que aderirem ao programa participat ivo para 

pavimentação da calçada, os aderentes estarão dispensados do 
fornecimento de materiais e mão de obra para assentamento da 
pavimentação da pista, meio f io e demais serviços e materiais 
necessários. 

 
Art . 28. Fica estabelecido que a pavimentação da calçada 

será através de paver – Tipo Retangular (10x20x6cm), cujo custo f inal 
de adesão será valor estabelecido no artigo 18, mult ipl icado pelo total 
da área quadrada. 

Parágrafo único:  Os serviços mencionados no presente 
artigo poderão ser real izados e cobrados em obras de pavimentação 
asfált ica novas, realizadas, ou ainda, que estão em andamento. 

 
Art. 29.  Caso não haja a adesão do beneficiário ao programa 

de pavimentação das calçadas, o aderente se compromete no Termo de 
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Adesão a providenciar a conclusão da calçada em frente a seu imóvel 
no prazo máximo de 12 (doze) meses após a conclusão da obra, de 
acordo com os padrões municipais e cujo projeto será disponibil izado 
pelo departamento de planejamento. 

§ 1º  - Não atendido ao disposto no caput deste art igo, f icará 
o Município autorizado a executar os serviços necessários à construção 
do respectivo passeio, às custas do proprietário ou possuidor do imóvel 
l indeiro, seja ele aderente ou não, lançando e cobrando integralmente 
a correspondente contribuição de melhoria, na forma discipl inada no 
Código Tributário Municipal.  

§ 2º  - A possibi l idade do município construir as suas 
expensas a calçada não afasta a responsabil idade do beneficiário e 
verif icando que a calçada não se encontra adequada aos padrões 
adotados pelo Município, este procederá à notif icação do proprietário 
para regularização.  

 
Art. 30. Fica a cargo do poder público municipal 

regulamentar os padrões de calçadas, i luminação, redes de 
saneamento e arborização das vias públicas e servidões municipais. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 31.  É de responsabil idade da empresa executora o ônus 

de toda e qualquer inadimplência referente aos lindeiros aderentes à 
pavimentação comunitária. 

 
Art. 32.  O Município não assume responsabilidade 

f inanceira por eventual inadimplência dos proprietários que contratarem 
com a empresa credenciada, exceto em relação aos imóveis públicos 
lindeiros, áreas de preservação permanentes e entroncamento das vias, 
o que se fará mediante os termos da Lei de l icitação vigente. 

 
Art. 33.  Para cumprimento do programa poderão ser 

executadas obras de pavimentação em apenas trechos de determinadas 
ruas, a f im de se enquadrarem nas normas ora estabelecidas na presen-
te Lei e de acordo com o interesse público. 

 
Art. 34.  O programa de pavimentação comunitária, não 

impede o Município de Corupá em manter sistema próprio de 
pavimentação de vias públicas, conferindo prioridade às principais vias 
e comunidades mais carentes.  
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Art. 35.  Ao término da execução da obra de pavimentação, 

os valores pagos pelos l indeiros à empresa executora serão 
considerados doação voluntária ao município, sem possibil idade de 
ressarcimento. 

 
Art. 36.  O Chefe do Poder Executivo poderá, através de 

Decreto, expedir os atos regulamentares necessários à f iel execução 
da presente Lei.  

 
Art. 37.  Fica revogada a Lei nº 2.322, de 18 de dezembro 

de 2018. 
 
Art. 38.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
 

 
 Corupá/SC,     de                   de 2021. 

 
 

LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL  


