
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

DECRETO EXECUTIVO N° 105, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

Atualiza a Planta de valores Imobiliários 
do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e considerando o zoneamento 
fiscal constante no artigo n°221 da Lei Complementar n°110 de 28 de setembro de 
2006, combinado com o Parágrafo Único do artigo 101 da mesma Lei,

DECRETA:

Art. 1o Fica atualizada a Planta de Valores Imobiliários do Município de 
Carazinho e para a base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo, para o exercício 2020, 
que é parte integrante deste Decreto.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
exercendo seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2019.
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ANEXO I

TABELA BASE DE CÁLCULO TAXA DE LIXO EXERCÍCIO 2020
Valor em R$ por m2 de 

área construída
Valor em R$ por m/l de 

testadaZONA FISCAL Valor Mínimo

R$2,06 R$32,46 R$ 266,360.1
R$ 1,75 R$ 32,46 R$ 266,360.2

R$ 8,87R$ 1,48 R$ 266,361.1
R$ 1,48 R$ 8,87 R$ 266,361.2

R$ 5,79R$ 1,48 R$ 266,361.3
R$ 4,04 R$ 110,80R$ 0,941.4
R$ 2,35 R$ 110,80R$ 0,941.5

R$ 0,44 R$ 1,15 R$ 110,802.1
R$ 1,15 R$110,80R$ 0,443.1
R$0,00 R$ 0,00R$ 0,004.1

PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2020 - TERRITORIAL
4.11.3 1.5 2.1 3.11.1 1.2 1.4ZONA FISCAL 0.1 0.2

R$397,32 R$273,06 R$139,01 R$89,39 R$39,77 R$19,80 R$14,91 R$ 9,961 R$ 7,45 R$4,90VALOR EM M2

PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2020 - PREDIAL
CÓD DESCRIÇÃO VALOR M2 (R$)TIPOLOGIA

R$ 893,83Alvenaria Padrão Superior1.1Alvenaria
R$ 670,33Alvsnaria Padrão Médio1.2Alvenaria
R$ 446,89Alvenaria Padrão Simples1.3Alvenaria
R$ 297,93Alvenaria Padrão Rústico/Vagas/Box1.4Alvenaria
R$ 595,85Mista Padrão Superior2.1Mista
R$ 446,89Mista Padrão Médio/Coberturas/Silos2.2Mista
R$ 297,93Mista Padrão Simples2.3Mista
R$ 223,44Mista Padrão Rústico2.4Mista
R$ 446,89Madeira Padrão SuperiorMadeira 3.1
R$ 297,93Madeira Padrão MédioMadeira 3.2
R$ 223,44Madeira Padrão Simples3.3Madeira
R$ 148,96Madeira Padrão Rústico/Anexo/Telheiro3.4Madeira

1.1 ALVENARIA PADRÃO SUPERIOR
Características: Projeto arquitetônico planejado ou peculiar, com utilização de materiais construtivos 
e acabamentos de boa qualidade, estrutura de concreto e alvenaria, esquadrias de madeira, 
alumínio ou pvc, fachadas pintadas sobre massa corrida, textura ou com aplicações de pedras, 
definindo um estilo arquitetônico, podendo ter piscina.
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1.2 ALVENARIA PADRÃO MÉDIO
Características: Aiguma preocupação com o projeto arquitetônico, com a utilização de materiais 
construtivos convencionais e acabamento de boa qualidade, porém, padronizados e fabricados em 
série, estrutura de concreto e alvenaria, pintura sobre o reboco, com esquadrias de padrão 
comercial em caixilhos de ferro, madeira, pvc ou de alumínio.

1.3 ALVENARIA PADRÃO SIMPLES
Características: Projeto arquitetônico simples, edificações geralmente térreas, caracterizadas pelo 
uso de materiais construtivos essenciais e aplicação de poucos acabamentos, estrutura de concreto 
e alvenaria, com esquadrias em madeira, ferro e/ou de alumínio de padrão popular.

1.4 ALVENARIA PADRÃO RÚSTICO - VAGAS DE ESTACIONAMENTO/BOX DE 
GARAGEM

Características: Sem preocupação com o projeto arquitetônico, geraimente térreas, caracterizado 
pelo uso de materiais construtivos essenciais, sem acabamentos, estrutura em alvenaria, com 
esquadrias em madeira rústica e/ou ferro simples sem pintura, geralmente reaproveitadas.
Também se enquadram nesta tipologia, as vagas de estacionamento/box de garagem que possuem 
matrículas autônomas.

2.1 MISTA, PADRÃO SUPERIOR
Características: Edificação construída com mais de um material, geralmente com predominância de 
alvenaria, com utilização de materiais construtivos e acabamentos de boa qualidade.

2.2 MISTA, PADRAO MEDIO - COBERTURA/SILOS
Características: Edificação construída com mais de um material, geralmente com predominância de 
alvenaria e com a utilização de materiais construtivos e acabamento convencionais.
Também se enquadram nesta tipologia, as coberturas sem fechamento lateral e paredes definidas 
(posto de combustível, quadras poiiesportivas, garagens, lavagens, e outras prestações de serviço, 
etc), independentes da edificação principal, bem como os sííos graneleiros.

2.3 MISTA, PADRÃO SIMPLES
Características: Edificação construída com mais de um material, geralmente com predominância em 
madeira, caracterizadas pelo uso de materiais construtivos essenciais e aplicação de poucos 
acabamentos.

2.4 MISTA, PADRÃO RÚSTICO
Características: Edificação construída com mais de um material, geralmente com predominância em 
madeira, caracterizado pelo uso de materiais construtivos essenciais e reaproveitados, sem 
acabamentos.

3.1 MADEIRA PADRÃO SUPERIOR
Características: Edificação construída com paredes de tábuas de madeira, geralmente do tipo 
macho e fêmea ou calha, podendo ser dupla, com utilização de materiais construtivos e ► >
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acabamentos de boa qualidade.

3.2 MADEIRA PADRÃO MÉDIO
Características: Edificação construída com paredes de tábuas de madeira, geralmente do tipo 
macho e fêmea ou calha, ou utilização de mata juntas, com a utilização de materiais construtivos e 
acabamento convencionais.

3.3 MADEIRA PADRÃO SIMPLES
Características: Edificação construída com paredes de tábuas de madeira, geralmente com 
utilização de mata juntas, caracterizadas pelo uso de materiais construtivos essenciais, com poucos 
acabamentos.

3.4 MADEIRA PADRÃO RÚSTICO -ANEXO/TELHEIRO
Características: Edificação construída com paredes de tábuas de madeira bruta, caracterizado pelo 
uso de materiais construtivos essenciais e sem acabamentos.
Também se enquadram nesta tipologia, os telheiros, independentes da edificação principal. 
Telheiros: são constituídos por colunas que sustentam coberturas (telhas, vidro, acrílico, etc), 
podendo estar isoladas ou estruturadas por pequenas extensões apoiadas às paredes/muros da 
edificação.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Outros sistemas construtivos (paredes de concreto, steei frame, wood frame, entre outros) serão 
classificados em função das outras características existentes na edificação.

- Terraço: refere-se ao espaço aberto de uma edificação que se encontra acima do nível e parte 
integrante da edificação, permitindo contemplar sua utilização, e sua área será incorporada a 
tipologia da edificação.
Não serão classificados como terraço, espaços abertos que se encontra acima do nível do solo e 
isolados do corpo principal da edificação.

- Porão: refere-se a pequeno espaço situado entre o solo e o primeiro pavimento da edificação. Sua 
área será incorporada a tipologia da edificação quando o mesmo tiver pé direito igual ou maior que 
1,80 m, caso contrário sua área não será computada para fins de tributação.

- Divisões internas não serão consideradas para definição da tipologia, sendo que a mesma será 
definida pela predominância e características construtivas dos materiais externos.

- Apartamentos estão inclusos na tipologia alvenaria e serão enquadrados conforme suas 
características construtivas (padrão superior, médio e simples).

- Edificações com área total inferior a 5m2, que não possuam contrapiso (concreto ou argamassa de 
regularização) e/ou piso (cerâmica, lajota, pedra basalto, madeira, ou outro tipo de pavimentação), e 
que tenham pé direito menor que 1,80m, não serão consideradas para fins de tributação. /


