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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N.• 091,24 DE AGOSTO DE 2017.

Aprova loteamento urbano denominado
Morais.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 15 da Lei Municipal n.o
4.357/92, combinado com a Lei Federal 6.766n9, Protocolo de Aprovação do Projeto de
Loteamento; 239/2013 de 14101/2013

DECRETA:

Art. 1° É aprovado o loteamento Residencial urbano denominado "Loteamento
Morais", de propriedade de Luís Carlos Alves de Morais, constituindo-se de um terreno urbano,
sem construção, com área de 22,815m2 (Vinte e dois mil oitocentos e quinze metros quadrados),
localizado lado par da Av. Pátria, distante 115,88m da esquina com a rua Honorato Fortunato
Piccini, no quarteirão formado por mais a rua Antonio Pasin, na vila Dileta, setor 012, quadra 038,
lote 001,confrontando-se ao norte 79,59 m com a Av. Pátria, ao sul 144,50m com uma sanga( que
confronta do outro lado com o imóvel da matrícula 12.714), ao leste 240,97m com o lote 002, a ao
oeste 50,00 m com o lote 051 e 93,OOmcom o lote 050.0 imóvel objeto do presente loteamento
está matriculado no Registro de Imóveis sob n° 23.478.

~ 1° Da área total do loteamento de 22.815,00m2 (Vinte e dois mil oitocentos e
quinze metros quadrados) descrita neste artigo são feitas as seguintes destinações:

~ 2° Área de 1209o,27m 2, (Doze mil e noventa metros e vinte e sete decímetros
quadrados) correspondentes aos lotes 52,99%;

~ 3° Área de APP- área de preservação permanente - lote 30 -2.678,91 m2
,

11,74%;

~ 4° Áreas a serem transferidas ao município, gratuitamente, e sem õnus de
qualquer natureza e sua porcentagem em relação á área total do loteamento:

I - Área de 4.394,85m2 (Quatro mil trezentos e noventa e quatro metros e oitenta e
cinco decímetros quadrados) destinadas para o sistema viário (ruas e passéio público),
representando 19,26% em relação á área total;

11- Área de 2.497,94 m2 (Dois mil quatrocentos e noventa e sete metros e noventa
e quatro decímetros quadrados) para espaço livre de uso público (recreação, área verde e/ou
praça), representando 10,95% em relação á área total, lote 29 da quadra 38;

111- Área de 1.153,03m2 (Um mil, cento e cinquenta e três metros e três
decímetros quadrados) para instalação de equipamentos urbanos e comunitários, representando
5,05% em relação à área total, lote 31 da quadra 38;

~ 5° O número total de lotes é de Número total de Lotes: 26 (vinte e seis)com
testadas variáveis a partir de 12,00m e áreas dimensões variadas a partir de 400 ,60m2

, todos na
quadra 38;

Art. 2° Executar passeio público conforme projeto a ser aprovado pela SEPLAN
em todo o loteamento, atendendo a NBR 9050/15 da ABNT:

Art. 3° O proprietário deverá promover o registro do Loteamento aprovado no
razo de 180 (cento e oitenta) dias. a contar desta data sob pena de caducidade;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Parágrafo Únicoc Todas as áreas que forem transmitidas ao Poder público
Municipal terão suas matrículas abertas com registro, no momento do Registro do ~oteamento,
gratuitamente e sem ônus ao município, às expensas do loteador;

Art. 4° É de responsabilidade do Proprietário do loteamento a execução, às suas
expensas e de acordo com o cronograma de execução de obras, todas as obras constantes dos
projetos aprovados el ou determinadas em lei:

Art. 5° E de responsabllidade-do proprietário do loteamento demarcar os lotes com
marcos de pedra ou concreto Esta colocação dos marcos de concreto e sua manutenção são de
inteira responsabilidade do loteador e serão mantidos por ele, em perfeitas condições, até um ano
após a data de aceite das obras de infraestrutura;

Art. 6° É de responsabilidade do proprietário do loteamento a conservação e/ou
restauração dos serviços e obras de infraestrutura que vierem a ser danificados até a entrega e
aceitação definitiva e global do loteamento;

Art. 7° O prazo para a conclusão das obras de infraestrutura é de até 570 dias
contados a partir do Decreto;

Art. 8° Para garantia da execução de toda a infraestrutura, o proprietário deverá
constituir hipoteca em favor do município de Carazinho, de acordo com Termo de Compromisso e
Aceite, anexado ao presente Decreto, assinado pelo Proprietário Luis Carlos Alves de Morais;

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de agosto de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

--;?-~
Lori Luiz Bolesi
Secretário da dministração
SEPLANIOO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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TERMO DE COMPROMISSO E ACEITE

Aos 24 dIas do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, compareceu na
Prefeitura Municipal de Carazinho, o Sr. Luís Carlos Alves de Morais, na qualidade de
Proprietário, para firmar compromisso perante o Município de Cafazinho, sendo que estão sendo
aceitas pelo Prefeito as área de espaço livre de uso público, a area para instalação de
equipamentos comunitários e área para sistemas de circulação, especificadas no Decreto
Executivo n0091117 conforme a Lei Federal n06.766179 e Lei Complementar municipal n04357/92.
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27,28,32,33,34,35,36,37

o signatario compromete-se a executar as obras e serviços necessários para
concretização do loteamento, assumindo prazos e ofertando garantias para tanto, bem como a
cumprir todas as obrigações legais pertinentes ao empreendimento e construir hipoteca em favor
do Município de Carazinho sobre os imóveis adiante descritos, os quais perfazem um total de 30%
do número total de lotes, cama garantia da execução de toda a infraestrutura, compromete-se a
requerer a licença para execução das obras e serviços exigidas, anexando as respectivas
anotações de Responsabilidade Técnica e cópia da Decreto de Aprovação ao requerimento.

As obras deverão ser concluídas no prazo previsto no Cronograma de Execução,
prorrogáveí por mais um ano.

Carazinho, 24 de agosto de 2017.

IS Carlos Alves de Morais
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