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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 088,22 DE JULHO DE 201G.

Aprova loteamento urbano denominado
Residencial Vil/a Verde V.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n°
174/13, combinado com a Lei Federal 6.766/79,

DECRETA:

Art. 10 Fica aprovado o loteamento urbano denominado Residencial Villa
Verde V, de propriedade de AFEL Incorporações LIda, localizado na Rua João Eduardo
Kraemer, esquina com a Rua Salgueiro Chorão, Vila Sommer, no Setor 005, Quadra 125,
Lote 028, com área de 49.807,70m2

, matriculado no Registro de Imóveis sob nO39.316.

9 10Da área total descrita neste artigo são feitas as seguintes destinações:
I - Área de 1.389,G2m2

, 2,79% non aedificandi, correspondente à faixa de
dominio da Eletrocar, que deverão ser escriturados ao Município de Carazinho em um
prazo de até 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das matrículas, podendo o
Município e/ou a Eletrocar dela dispor com as limitações ímpostas pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL).

9 20 Da área remanescente e loteável, serão destinadas gratuitamente sem
ônus para o Município, no ato de registro do loteamento, as seguintes áreas:

I - Área de 10.175,14m2 destinadas para área de circulação (sistema viário
de ruas e passeio público), representando 20,429% em relação à área loteável;

II - Área de 5.G05,25m2 para área de espaços livres de uso público,
representando 11,254% em relação à área loteável;

111 - Área de 2.518,93m2 destinada a instalaçôes de equipamentos
comunitários, representando 5,057% em relação à área loteável.

930 A área de preservação permanente é de 10.G07,G4m2
, correspondente a

21,297% do total do loteamento.

940 A área de equipamentos comunitários, Setor 005, Quadra 162, Lote 070
será cercada, às expensas do Loteador, com mourões de concreto dispostos com distância
de aproximadamente 5,Om e com 4 fios de arame liso.

9 50 A área remanescente será reservada aos quarteirões e lotes,
destinando-se à venda.

9 GOO número total de lotes é de 57 (cínquenta e sete), perfazendo um total
de 19.511,12 m2

, correspondente a 39,173% do total do loteamento.

Art. 20 São de responsabilidade do proprietário do loteamento a execução,
às suas expensas e de acordo com o cronograma de execução de obras, todas as obras
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constantes dos projetos aprovados e/ou determinadas em lei, e deverão ser condu idas no
prazo previsto no referido cronograma, anexo ao presente Decreto, prorrogável por mais
um ano.

Art. 3° O proprietário deverá promover o registro do Loteamento aprovado no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do presente Decreto, sob
pena de caducidade.

Art. 4° Para garantia da execução de infraestrutura, o proprietário deverá
constituir hipoteca determinada na Lei Federal nO6.766/79 e Lei Complementar nO174/13,
de acordo com o Termo de Compromisso e aceite que deverá ser anexado ao presente
Decreto com a definição do imóveis a serem hipotecados em favor do Municipio e
assinatura do responsável pela AFEL Incorporações Uda.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaç-

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2016.

REN O SÜSS,
Prefeito.

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

LUDWIG,
Secretário da Administração
SEPLANIDOV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


.•
3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TERMO DE COMPROMISSO E ACEITE

Aos vinte e dois dias do mês julho de 2016, compareceu na Prefeitura
Municipal de Carazinho, o Sr. Matheus Durante, representando a AFEL Incorporações
LIda, para firmar compromisso perante o Município de Carazinho, sendo que estão sendo
aceitos pelo Prefeito a área de espaço livre de uso público, a área de equipamentos
comunitários e área para circulação, especificadas no Decreto Executivo n° 088/16, nos
termos da Lei Federal nO6.766/79 e Lei Complementar n° 174/13, nos seguintes termos:

Para garantia da execução da infraestrutura no LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLA VERDE V, aprovado pelo Decreto Executivo nO088/16 o signatário
compromete-se a executar as obras e serviços necessários para a concretização do
loteamento, assumindo prazos e ofertando garantias para tanto, bem como a cumprir todas
as obrigações legais pertinentes ao empreendimento e constituir hipoteca em favor do
Municipio de Carazinho sobre os imóveis adiante descritos, os quais perfazem um total de
45% da área de lotes em lotes, como garantia da execução de toda a infraestrutura:

a) Para o serviço de pavimentação:
Setor 005, Quadra 162: Lotes 38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51 e 52;

b) Para o serviço de instalação hidráulica:
Setor 005, Quadra 162: Lotes 53,54,55,56 e 57;

c) Para o serviço de rede pluvial:
Setor 005, Quadra 162: Lotes 58,59,60 e 61;

d) Para o serviço de rede de energia:
Setor 005, Quadra 162: Lotes 72, 73, 74 e 75 e Quadra 138: Lote 11.

A liberação parcial da garantia poderá ser admitida quando da conclusão da
totalidade de cada um dos serviços e obras de infraestrutura, garantidos proporcionalmente
e vistoriado pelo órgão competente do Municipio.

Em caso de liberação parcial de garantia, o loteador permanece responsável
pela 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.

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

Os imóveis acima nominados fazem parte do Loteamento ora aprovado e
constam na matricula nO39.316 do Registro de Imóveis.

Carazinho, 22 de julho d. 206.
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