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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N.' 145, DE 12 DE ABRIL DE 2011.

Cria e regulamenta o uso das Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS).

Art. 1° São criadas Zonas Especiais De Interesse Social (ZEIS), que
consistem em áreas destinadas a regularizar situações fundiárias já consolidadas e/ou
para viabilizar projetos habitacionais populares.

Art. 2° Nas áreas definidas como Zona Especial De Interesse Social, são
adotados os seguintes padrões urbanísticos: .

1- Taxa de ocupação máxima (TO): 0,70 (zero vírgula setenta);
11- índice de aproveitamento máximo (IA): 2,00 (dois vírgula zero);
111- Testada mínima do lote: 5,OOm (cinco metros);
IV - Área mínima do lote: 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados);
V. recuos frontais: mínimo 4,00m (quatro metros);
VI • largura mínima de vias urbanas: 10,00 (dez) metros, com passeios públicos de

2,00 (dois) metros em cada lado, resultando em pista de rolamento mínima de 6,00
(seis) metros;

VII ~ faixa não edificável mínima a observar nas margens de cursos d'água: 5,00
(cinco) metros, desde que inexista risco de inundação e admitindo-se o uso parcial desta
faixa para vias urbanas, sempre condicionado a licenciamento ambiental prévio quando
inferior a 15,00 (quinze) metros ou envolver área alagadiça.

Art. 3° São declaradas como Zona Especial De Interesse Social as
seguintes áreas, conforme Mapa em anexo, integrante desta Lei:

I • Vila São Lucas;
11- parte da Vila Oriental compreendendo: a) Rua Ruas Minas Gerais, entre as

ruas São Paulo e Pernambuco; b) Rua Agnelo Senger, entre as ruas São Paulo e
Pernambuco; ,c) Rua Pernambuco entre as ruas Minas Gerais e Agnelo Senger; d) Rua
São Paulo, entre as ruas Minas Gerais e Agnelo Senger;

111- parte da Vila Dileta, conhecido como Beco da Ipiranga, fundos Abrigo
Municipal Professora Odila, em torno do antigo campo do Farroupilha;

IV. Bairro Vargas, local conhecido como Baixada do Caie;
V - Bairro Floresta, local conhecido como Beco da Cuiabá;
VI - Rua Carlos Afonso Fennix em toda a sua extensão, Rua Romeu Gomes da

Silva em toda a sua extensão, Rua Travessa Vitória, Loteamento Nei Kerber e Avenida
Pátria trecho entre Rua Itaqui e Rua Olmiro Ramos;

VII - Vila Medianeira, extensão da Rua Bernardo Paz entre as ruas CeL Peri
Sampaio de Quadros e prolongamento da Rua João Olaneck, prolongamento da Sanga
do Aquático entre as Ruas Décio Martins da Costa e João Olaneck;

VIII - Vila Medianeira, trecho que compreende como Prolongamento da Rua Eça
de Queiras;

IX - Vila Esperança, Rua Felix Guerra e Rua Afonso Branda;
X - Vila Nova Ouro Preto;
XI. Loteamento do Aeraclube e Planalto, Loteamento Cantares;
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XII • loteamentos irregulares estabelecidos nas vilas Santa Terezinha e Fey, .nos_
trechos compreendidos entre o prolongamento da rua João Pedro da Silva, nas
proximidades da pista do aeroclube e ao longo da sanga até a rua Fernando Ferrari e
até o ponto de início da rua João Pedro da Silva;

XIII - Vila São Pedro, trecho que compreende entre as ruas Fernando Abott e
Euclides da Cunha, no prolongamento da sanga;

XIV - Vilas Braganholo e Oea, trecho de sanga que compreende entre as Ruas
Felipe Camarão e David Canabarro;

XV • Vila Aurora e Princesa, prolongamento da sanga entre as Ruas David
Canabarro e Felipe Camarão, trecho compreendido como Baixada da Princesa ao quais
se denomina Beco Rua Iracema, Beco Beira Rio, Beco Rua da Paz, prolongamento
Avenida Assis Brasil, prolongamento da Rua Vera Cruz que se compreende entre as
Ruas Mirim e São Tomé;

XVI - Vila São Miguel, área no prolongamento da Viação Férrea que compreende
as Ruas Raul 'Pilla desde a Rua Mal Hermes até seu final; e Avenida Mal. Castelo
Banco, desde a Avenida São Bento até a Rua Aparicio Nunes, prolongamento da
Avenida Mal. Castelo Bran~o até Mal. Hermes;

XVII - Vila Alvorada, trecho que compreende a Rua Nilo PertiJe e prolongamento
da Rua Nestor Sampaio de Quadros com 8:djacências para a sanga;

XVIII - Vila Conceição, prolongamento da sanga que vai desde a Rua Caetés até a
Rua José de Alencar no Bairro Laranjal;

XIX - Vila Alegre;
XX - Vilá São Sebastião;
XXI - Vila Sassi, prolongamento da Rua Arthur Bernardes, que compreende entre

as Ruas Luis de Camões e Mal. Hermes na Vila Fábio, trecho que atinge área
conhecida como Baixada da Sassi que tem como Ruas Berlim, Rua Itália, Rua Padre
Reus, trecho da Rua Padre Gusmão, desde a Rua Almirante Barroso e Rua Itália;

XXII - Vila Hípica, Rua Padre Gusmão desde a Rua Belo Horizonte até a Rua
Maceió;

XXIII - Vila Nossa Senhora Aparecida;
XXIV - Vila São Jorge, Loteamento Passo da Areia, trecho da Rua Fernando

Ferrari que compreende desde a Rua Gaviões até a Rua Ernesto Keller e Rua Or.
Alberto Velho de Souza desde a Rua Minuanos; quadra entre as ruas Or. Alberto Velho
de Souza, Rua Ernesto G Keller, Rua Fernando Ferrari e Rua Minuanos;

XXV - Vila Ouro Preto, trecho da Rua Leonel Rocha desde a Rua Alfredo Closs até
Rua Afonso A Loss, Rua Afonso Antônio Loss desde a Rua Leonel Rocha até a Rua
Albino Feldmann;

XXVI - Prolongamento do Bairro Sommer, compreendendo as áreas entre as
sangas do Clube Comercial e sanga proveniente do Bairro Floresta, inclusive o
denominado Loteamento Som me r 11;

XXVII. Área na Rua Antônio José Barlete, antiga área do Daer, no bairro São
João.

XXVIII - Área na Rua Pernambuco, entre as Ruas Espírito Santo e Ceará, divisa
com a Escola Vocacional Nossa Senhora de Fátima.

Art.
Interesse Soc.ial:

4° Passarão a integrar automaticamente as Zonas

tfU/
Especiais de
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J - Quaisquer áreas que o Município venha a adquirir para fins de realização de
projetos habitacionais populares;

11- Áreas particulares para as quais houve autorização especial de promoção de
projetos habitacionais populares, nos termos-do Art. 5°.

Art. 5° Para a concessão de autorização especial de promoção de projeto
habitacional popular por particulares devem ser observados os seguintes requisitos:

I - Quando for o caso, apresentação de projeto de desmembramento ou
loteamento da área, que atenda os requisitos das leis urbanísticas vigentes e admitindo-
se a redução de padrões conforme disposto no Art. 2° desta Lei;

11- Quando for o caso, apresentação de projeto de construção de apartamentos
populares, conforme normas do Código de Obras;

111 - Quando for o caso, apresentação de planta-padrão de casas populares,
conforme normas do Código de Obras;

~ 10.0 projeto poderá ser apresentado individualmente ou em consórcios
por pessoa física, pessoa jurídica, cooperativa habitacional, entidades assistenciais ou
outras organizações interessadas em habitação popular;

~ 20 Sempre que o projeto envolver desmembramento ou loteamento,
caberá ao empreendedor executar a infraestrutura urbana minima requerida, que
consistirá de implantação de redes elétrica e de.abastecimento de água, bem como de
abertura de vias e, no mínimo, encascalhamento; além disso, nas áreas em que é
possível a canalização de esgoto cloacal, também a respectiva rede deverá ser
construída.

~ 30 O empreendedor deverá apresentar provas de capacidade econômica
e financeira para desenvolver o projeto, podendo o Município exigir garantias
compatíveis, nos termos legais .

.~ 40 Cada projeto será submetido à apreciação do Conselho Municipal do
Plano Diretor que recomendará ou não sua aprovação e eventuais ajustes considerados
necessários e submeterá à aprovação final do Prefeito Municipal, que o fará através de
Decreto.

~ 50 Mediante prévia autorização legislativa a cada caso, poderá o
Município oferecer apoios técnicos, materiais ou financeiros para o desenvolvimento de
projetos de habitação popular nos termos deste artigo.

Art. 60 Nas Zonas Especiais De Interesse Social fica o Poder Executivo
autorizado a:

I - promover ações de regularização fundiária;
11 - desenvolver projetos de urbanização e de habitação com redução das

exigências urbanísticas, observando, porém, os padrões urbanísticos definidos no art. 20

desta.Lei e os limites-determinados pela legislação federal e normas ambientais sobre o
assunto. ~
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Parágrafo Único. Quando das ações executadas resultarem valores a
receber pelo Poder Público, a arrecadação resultante será destinada ao Fundo
Municipal de Habitação para posteriores investimentos em melhorias habitacionais
nestas ou em outras áreas a serem definidas.

Art. 7° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2011.

MAGALHÃES,
Prefeito,

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