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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N° 142, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.

VEREADOR GILNEI JARRÉ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu
Presidente, de acordo com o 9.5°, do'.Art. 35; da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte LeiComplementar:.~ .

,/

/

Ementa: Altera e acrescenta parágrafos ao
Artigo 19 do Código de Posturas do
Município de Carazinho.

Autoria: Vereador Felipe Sálvia

, , Art. 1° - O Artigo 19 do Código de Posturas - Capitulo 111Das Vias Públicas, passa ater a ftseguinte redação:

"Art. 19° - •...........•....

~ 1" - . /\. - ..•.•••.•., /
/-.

~ 2" - Fica obrigatório o total e satisfatóri;;- conserto, com obras de tapa valas e
buracos, num prazo máximo de 48 horas.do término dãs obras realizadas em vias públicas e passeios
públicos, onde foram abertos buracos evàlas pará'à realização de serviços de .instalação, manutenção
ou conserto das redes de água e esgoto, luz, gás, telefone e outros.

~ 3° - O prazo para conserto' 'poderá ser estendido para, cinco (05) vezes o
detenninado no parágrafo anterior, quando manifisiada e comprovada a necessidade, por escrito.

~ 4° - As obras de tapa valas e buracos terão garantias de qualidade do servíço de, no
mínimo, seis (06) meses, quando realizadas em vias sem calçamento ou pavimentação, e de dezoito
(J 8) meses, quando realizadas em vias calçadas el ou pavimentadas.' .

~ 5°- A obrigação de realizar o devido conserto é de responsabilidade de empresas
concessionárias de servíços públicos descritos no parágrafo 2° e de outras que vierem a surgir, ou
ainda de particulares (pessoas fisicas) que realizarem por 'conta própria algum tipo de obra que
venham a danificar as vias e passeios públicos, ainda que as obras que causaram as valas e os buracos
tenham sido realizadas por terceiros por eles contratadas.

~ 6° - As empresas concessionárias dos serviços públicos descritos e outras que vierem
a surgir, bem como particulares (pessoa fisica)'deverão realizar as obras de tapa valas e buracos, de
modo que o local perfurado fique em perfeitas condições, sem desnivelamentos, de fonna unifonne
exatamente como encontrava-se antes da realização de tais obras.

~ 7° - Caso o setor responsável pela inspeção' e fiscalização entenda que o servI o
realizado não encontra-se de acordo com o que determina o parágrafo anterior, este providenciar
devida regularização encaminhando a empresa ou ao responsável a cobrança do valor corres

. a seu custo.
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~ 8° - Enquanto perdurar as obras realizadas pelas empresas concessionárias de serviços
públicos de água e esgoto, luz, gás, telefone e outras, as vias ef ou passeios públicos deverão
obrigatoriamente ser sinalizados pelas referidas empresas e ou responsáveis, se necessário, isolá-los
com placas que permitam a nítida visualização também à noite, além de garantir, com segurança, a
passagem de pedestres e veículos. . .

~ 9° - O descumprimento do disposto neste capitulo, inclusive no que importa a qualidade
do serviço, sujeitará ao responsável ou a empresa concessionária dÓ"serviço público responsável pela
obra, depois de notificada para cumprir a obrigação, as seguintes penalidades:

. /' . "
1'-'Advertência, para cumprira obrigação no prazo assiná lado nesta lei e multa

equívalente a'] .000 URM's.
,,"

, 11 - Multa, equivalente a 10.000 (URM's), no caso de desatender a advertência descrita no
inciso'I deste artigo, sem prejuízo das multas já aplicadas, dobradas, se decorridos 60 (sessenta) dias
da aplicação desta, sem a realização do conserto.

~ 10° - A inspeção e fiscalização quanto ao cumprimento do que determina este capítulo,
será de responsabilidade da Secretaria Municipálde Obras e Serviços Públicos."

.. "," ,
Art. 2° - O Poder Executivo regulâmentaráesta' Lei Complementar, no que couber, num

prazo máximo de 30 dias. ':'.,.:
....,/ ...: ",/

'" "..Art. 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões Antõnio Libório Berwig, em 16 de setembro de 20 IO .
...........

~~~L
Presidente
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