
LEI MUNICIPAL Nº 5.760/02

Altera  a  redação  dos  Arts.  1º  e  2º,  da  Lei 
Municipal nº  5.680/02,  que alterou a redação 
do Art. 20 e 27, da Lei Municipal nº 4.356/92.

IRON LOURO BALDO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber  que o  Poder  Legislativo  aprovou e eu  sanciono e  promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Altera a redação do item 3 e os incisos I, III, IV e VI do § 1º, do Art. 1º, 
da  Lei  Municipal  nº  5.680/02,  de  24/06/02,  passando  a  vigorarem  com  as  seguintes 
redações:

“3  -  Anotação  de  responsabilidade  técnica  (ART)  junto  ao  CREA,  do 
projeto para o caso de aprovação, de execução para o caso de licenciamento da obra, 
ou de regularização se for o caso; a ART não pode ter rasuras e deve contemplar 
todos  os  projetos  necessários  para  execução  da  obra  (fundação,  arquitetônico, 
elétrico, hidrossanitários, estrutural, telefônico, PPCI, etc.).

§ 1º - ...........

I)  Alvará de aprovação do projeto elétrico expedido pela ELETROCAR, 
exceto para residências unifamiliares;

II) - ...........

III)  Alvará  de  aprovação  do  projeto  telefônico  expedido  pela  empresa 
responsável pela telefonia no Rio Grande do Sul, exceto para edificações térreas e 
residências unifamiliares;

IV)  Alvará  de  Prevenção  e  Proteção  Contra  Incêndios  expedido  pelo 
CORPO DE BOMBEIROS, exceto para residências unifamiliares;

V) - ...........

VI)  Não  serão  fornecidos  habite-se  para  obras  que  não  tenham  sido 
construídas de acordo com o projeto aprovado ou utilizadas com finalidade diferente 
daquela constante no alvará de aprovação e/ou licenciamento ou de regularização, 
exigindo-se ainda para o habite-se a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de 
fabricação, montagem e execução dos elevadores, quando presentes na edificação.” 
(NR)



Art. 2º - Ficam alterados o caput e o item 2 do art. 27, da Lei Municipal nº 
4.356/92, alterada pela Lei Municipal nº 5.680/02, passando a ter a seguinte redação:

“Art.27  -  Independem  de  aprovação  de  projeto  Arquitetônico,  ficando, 
contudo, sujeitos à concessão de licença os seguintes serviços e obras:

1 - .............

2 - Aumento ou construções de alvenaria simples com área de até 18m2, 
não podendo a área construída final exceder à 78m2.” (NR)

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor dentro de 120 dias após a sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 06 DE NOVEMBRO DE 2002.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal:

EVALDO FRANCISCO DIOGO
     Secretário Municipal da
          Administração
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