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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N.' 146, DE 12 DE ABRIL DE 2011.

Cria, no Plano Diretor do Município de
Carazinho, a Zona Especial Sudeste.

Art. 10 Fica criada, no zoneamento do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano do Município de Carazinho, a Zona Especial Sudeste (ZES), que compreende o
prolongamento da rua Antônio Vargas a partir da rua Saldanha Marinho, indo até a
Sanga da Eletrocar e a nascente do Rio Glória, à margem da BR-386, continuando, ao
longo do Rio Glória, na sua margem direita, até a BR-285, sempre observando como
limite a primeira via urbana já implantada, conforme mapa ilustrativo anexo a esta Lei.

Art. 2° Na Zona Especial Sudeste são adotados os seguintes critérios
urbanísticos:

I - Taxa de ocupação (TO):
Em uso conforme: 0,6
Em uso permissível: 0,6

11- índice de aproveitamento (IA):
Em uso conforme: 2,0
Em uso permissível: 1,5

111- Usos conforme: 01, 06, 07, 08. 09, 12. 13. 14, 16, 17, 18 e 20.
IV- Usos proibidos: 03, 04. 05,13,15.19 e 22
V - Tamanho mínimo dos lotes: 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros

quadrados), com testada mínima de 10 (dez) metros, observadas as regras relativas às
leís de parcelamento do solo e de condomínios de lotes, quando for o caso.

Art. 30 Nos parcelamentos de solo realízados na Zona Especial Sudeste
(ZES), podem ser adotadas quadras com extensão superiores às exigidas na Lei
Municipal 4.357/1992 nos casos em que sejam produzidos condomínios de lotes ou que
envolvam Áreas de Preservação Permanente (APP) e desde que a solução proposta
integre-se ao sistema viário já existente.

Art. 4° Com a finalidade de assegurar maiores níveis de proteção às.
Áreas de Preservação Permanente (APP) existentes na Zona Especial Sudeste (ZES) e,
ao mesmo tempo, assegurar o uso racional do espaço urbano, fica estabelecido que:

I - o sistema viário geral fica limitado a quatro travessias de sangas, em locais
específicos a,serem definidos por estudos técnicos de engenharia: uma entre o Bairro
Oriental e a áreà a leste; uma entre o Bairro Loef e o Bairro Oriental; um no final da rua
Antonio Vargas; uma, já existente, na rua Bernardo Paz.

11- os lotes que resultarem de ações de parcelamento de solo ou condomínio de
lotes em que houver mais de 75% (setenta e cinco por cento) de sua área em matas de
espécies nativas, poderão abater a quantidade necessária para que a cobertura com
espécies nativas reduza-se a 75% (setenta e cinco por cento), mediante projeto especial
de licenciamento ambiental, que deverá ser instruído com mapeamento e inventario
florestal assjnado por técnico habilitado, além da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).

111- os parcelamentos sujeitos à destinação de area verde podem usar para esta
finalidade ãreas de matas exislentes desde que não situadas nas ~proteção
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das sangas ou banhados e desde que não considerem para tanto os lotes produzidos
com base na faculdade do inciso 11deste artigo.

9 1° É vedado qualquer tipo de intervenção, como construção, areas de
lazer ou similares em áreas de banhados ou sujeitas a inundações, sem licenciamento
ambiental prévio.

9 2° No caso do inciso 11,em hipótese alguma será autorizado abate de
arvores existentes dentro da faixa de preservação permanente ao longo de sangas e
banhàdos.

'9 3° Em hipótese alguma sera dispensada a destinação de área
institucional, conforme a legislação pertinente.

Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2011,

Registre-se e publique-se no Painel de
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