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Governo Municipal

Construindo

Caraz/nho Para Todos

Excelentissima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente, encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei
Complementar n.o 001/11, desta data, que cria e regulamenta 0 uso das Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS), para apreciac;:aosob Regime de Urgencia.

Ao cumprimentar Vossa Excelencia e demais vereadores dessa Casa,
apraz-nos anexar proposta de criac;:aodas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS),
conforme estudo aprovado pelo Conselho Municipal do Plano Diretor (ata anexa).

A criac;:aodas ZEIS no ambito do Plano Diretor tem 0 prop6sito central de
viabilizar a regularizac;:ao fundiaria de situac;:6esde loteamentos ja consolidadas, bem
como permitir a construc;:ao de habitac;:6es populares com reduc;:ao de exigencias
urbanisticas.

No tocante as exigencias urbanisticas, cabe destacar que, na reuniao do
Conselho, houve consenso entre os conselheiros a respeito das areas designadas e
quanto as exigencias urbanisticas, a excec;:aoda questao do recuo frontal. A proposta
previa a dispensa de recuos frontais. Alguns conselheiros opinaram pela manutenc;:aodo
recuo de quatro metros, como ocorre nas demais areas urbanas, a excec;:aoda Zona
Comercial I. 0 argumento principal utilizado para a manutenc;:aodo recuo e a questao
urbanistica e, especialmente, as quest6es de ventilac;:ao das moradias e da
permeabilidade do solo. As raz6es apresentadas para a dispensa do recuo sac as
seguintes: a) em lotes em declive, especial mente em habitac;:6espopulares, e altamente
oneroso construir um alicerce compativel ate muro de contenc;:ao com um recuo de
quatro metros; b) ha situac;:6esja consolidadas que requerem regularizac;:aofundiaria e
onde este recuo inviabilizara a regularizac;:ao; c) ha lotes minimos (125m2

) que,
eventualmente, podem ter maiores medidas de frente do que de fundos, 0 que inviabiliza
o lote. A respeito da ventilac;:aoe permeabilidade, a posic;:aodefendida inicialmente e de
que se devam regular os espac;:osvazios somente atraves da Taxa de Ocupac;:ao,
permitindo que 0 proprietario e 0 projetista decidam onde, em seu lote, fica mais
adequado deixar tais espac;:os.Alias, esta questao deste tipo de espac;:otorna-se ainda
mais grave nos casos de lotes em declive.
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Por oportuno, cabe destacar alguns debates que aconteceram no ambito

do Conselho em relagao aos indices urbanisticos. Os temas discutidos e as principais
decisoes tomadas a respeito saoevidenciadas a seguir, para contribuir com 0 debate
sobre a materia:
a) indice de aproveitamento: a duvida estava entre 0 indice de 2,0 (dois virgula zero)

ou 1,5 (um virgula cinco). 0 indice definido pelo conselho (2,0) considera que, nos
casos em que houver a edificagao de predios de apartamentos populares,
normalmente de ate quatro andares, um indice inferior a 2,0 obrigaria uma ocupagao
de menos de 50% do solo.

b) Testada minima do .Iote: discutiu-se entre 5,00m (cinco metros) ou 7,00m (sete
metros). Optou-se pelo minima exigido pela legislagao federal (5,00m), sabendo-se
que uma testada menor por vezes torna-se necessaria em fungao da irregularidade
do desenho das quadras e lotes, fator bastante frequente em margens de sangas,
onde se situa a maioria das ZEIS.

c) Area minima do lote: as propostas variaram de 125,00 m2 (cento e vinte e cinco
metros quadrados) a 175,00 m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados).
Tambem neste caso, observou-se 0 tamanho minima exigido pela legislagao federal.

d) Largura minima de vias urbanas locais: a proposta aprovado no Conselho preve
ruas com largura minima de 10,00 m (dez metros), sendo seis de pista de rolamento
e dois para cada passeio. Nao se estipulou largura maxima. Surgiu a proposta de se
utilizar um sistema de hierarquizagao de vias (Iocais, coletoras e arteriais), com
diferentes larguras. A c1assificagao de vias e assunto bem mais ample e que sera
objeto de legislagao especifica posterior. Alem disso, especialmente em situagoes de
regularizagao fundiaria, ate mesmo dez metros pode ser uma dimensao diffcil de
contemplar.

e) Faixa naQ edificavel nas margens de cursos d'agua: a proposta do Conselho
preve "5,00 (cinco) metros, desde que inexista risco de inundagao e admitindo-se 0

uso parcial desta faixa para vias urbanas". A pedido de alguns conselheiros,
condicionou-se a Iicenciamento ambiental quando tal faixa for inferior a quinze
metros.



Estado do Rio Grande do Sui
Municipio de Carazinho

Secreta ria de Planejamento e Urbanismo
Conselho Municipal do Plano Diretor

Aos doze dias do mes de man;:o de 2010, as 16h15min, na Secreta ria de Planejamento
e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Carazinho, reuniram-se os integrantes do
Conselho do Plano Diretor do Municfpio abaixo identificados, em reuniao
especial mente convocada para discutir os Indices urbanlsticos a serem aplicados nas
lonas Especiais de Interesse Social (lEIS). Inicialmente, 0 Presidente do Conselho
expos 0 assunto de forma geral e, em seguida, submeteu a apreciac;:ao dos
conselheiros cada um dos itens, tendo side deliberado 0 que segue: a) Como regra
geral, ficou estabelecido que serao indicadas regras diferentes para situac;:6esurbanas
ja consolidadas e que exigem regularizac;:aofundiaria daquelas situac;:6esem que serao
implantados novos projetos; b) Em qualquer uma das duas situac;:6es,serao;aceitos' a
taxa de ocupac;:ao maxima (TO) de 0,70 (zero vlrgula setenta) e a fndice de
aproveitamento maximo (IA) de 2,00 (dais vfrgula zero); c) Nas area sujeitas a
regularizac;:ao fundiaria paden do, ainda, serem aceitas as seguintes reduc;:6es de
medidas c.1) Testada minima do late: 5,00 m (cinco metros); c.2) Area minima do lote:
125 m2 (cento e vinteecinco metros quadrados); c.3) recuos frontais podem ser
dispensados; c.4) a largura minima das vias urbanas devera ser 'avaliada a cada caso e
observar projeto tecnico especffico; c.5) sobre faixa nao edificavel a observar nas
margens de cursos d'agua, tambem devera ser observado projeto tecnico especffico
conforme normas ambientais vigentes. Tambem foi. deliberado que 0 Presidente d()
~onselho devera. fazer contata com os presidentes de entidades que. estao
representadas para verificar de seu interesse em se manterem ou nao no Conselho e,
sfi! f()ro cas(), encaminhar Projeto de Lei propondo exclus5es ou sUbstituic;:5es. E nao
ha\le~d() maisna~a a tratar,foi encerrada a reuniao cia quallavro a presente ata eque
ap6s lida' e aprovada sera assinada por mim, Carla lambonato, Secreta ria ad-hoc dos
t~ab~lh~s, 'p~rH~,lio BOII~u, PrE?sidentedo Conselho do Plano Diretor do M~nicfpi~e
por. todosos dElmais presentes abaixo assinados. Carazinho, 12 de marc;:o de 2010
(17hlqlT!in).

Conselheiros:
I .

Nome - Entidade

'Carla Zambonato..:.. Secreta ria dos
~ahalhos,ad hoc .

I
Helio BOIlau - Presidente do Conselho do
Plano Diretor do Municfpio e Secretario

I Municipal do Planejamento e Urbanismo
I

I
Alexandre Capitanio - Secretario

I Municipal de Desenvolvimento
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I Nome - Entidade Assinatura

ill\Jeri Kruger - Representante da Assoc.

I ComL, Industrial e de Servi<;os de

~

"araZinho

Radames Amende - Repr. do Lions Club

Centro

ArqtQ Matheus Lazzari Silveira - Pres. da

AEAAC

ArqtQ Jairo Flores - Repr. da AEAAC

~rqtQ Jairo Storchi de Souza - Repr. da
I
ISEPLAN (Secreta ria de Planejamento e

I Urbanismo)

EngQ Sidney
construtoras

:Carazinho

ErigQ - Giovani

De~artam~~to
.Ambiente

Olavo Meyer - Repr. das

e incorporadoras de I
I

• I
, Florese - repro do I

Municipal do Meio
, , - I

Arqt!l Eliane Rita Orlandini - responsavel
'pela analise de projetos cia SEPLAN
I. ' , . __ .' . ;
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22 de Marvo 2011 - Local: depemi&ncias da Camara MUl1icipaJ de Vereadores

Tero;;a-feira,as 17h45m.ln em pdmeira convocayao e as 18 horns em segunda conYoca~:ao.





Cria e regulamenta 0 uso das Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS).

Art. 1° Sao criadas Zonas Especiais De Interesse Social (ZEIS), que
consistem em areas destinadas a regularizar situa<;oes fundiarias ja consolidadas e/ou
para viabilizar projetos habitacionais populares.

Art. 2° Nas. areas definidas como Zona Especial De Interesse Social, sac
adotados os seguintes padroes urbanisticos:

I - Taxa de ocupa<;ao maxima (TO): 0,70 (zero virgula setenta);
II -Indice de aproveitamento maximo (IA): 2,00 (dois virgula zero);
III - Testada minima do lote: 5,00m (cinco metros);
IV - Area minima do lote: 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados);
V - recuos frontais: minima 4,00m (quatro metros);
VI - largura minima de vias urbanas: 10,00 (dez) metros, com passeios publicos de

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

VII - faixa nao edificavel minima a observar nas margens de cursos d'agua: 5,00
(cinco) metros, desde que inexista risco de inunda<;aoe admitindo-se 0 uso parcial desta
faixa para vias urbanas, sempre condicionado a licenciamento ambiental previa quando
inferior a 15,00 (quinze) metros ou envolver area alagadi<;a.

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

I - Vila Sao Lucas;
II - parte da Vila Oriental compreendendo: a) Rua Ruas Minas Gerais, entre as

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

III - 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 Caic;
V - Bairro Floresta, local conhecido como Beco da Cuiaba;
VI • Rua Carlos Afonso Fennix em toda a sua extensao, Rua Romeu Gomes da

Silva em toda a sua extensao, Rua Travessa Vit6ria, Loteamento Nei Kerber e Avenida
Patria trecho entre Rua Itaqui e Rua Olmiro Ramos;

VII • Vila Medianeira, extensao da Rua Bernardo Paz entre as ruas Cel. Peri
Sampaio de Quadros e prolongamento da Rua Joao Olaneck, prolongamento da Sanga
do Aquatico entre as Ruas Decio Martins da Costa e Joao Olaneck;

VIII - Vila Medianeira, trecho que compreende como Prolongamento da Rua E<;a
de Queiros;

IX - Vila Esperan<;a, Rua Felix Guerra e Rua Afonso Branda;
X - Vila Nova Ouro Preto;
XI - Loteamento do Aeroclube e Planalto, Loteamento Cantares;



XII - loteamentos irregulares estabelecidos nas vilas Santa Terezinha e Fey, nos
trechos compreendidos entre 0 prolongamento da rua Joao Pedro da Silva, nas
proximidades da pista do aeroclube e ao longo da sanga ate a rua Fernando Ferrari e
ate 0 ponto de infcio da rua Joao Pedro da Silva;

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

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

XV - Vila Aurora e Princesa, prolongamento da sanga entre as Ruas David
Canabarro e Felipe Camarao, 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 Sao Tome;

XVI - Vila Sao Miguel, area no prolongamento da Viatyao Ferrea que compreende
as Ruas Raul Pilla desde a Rua Mal Hermes ate seu final; e Avenida Mal. Castelo
Banco, desde a Avenida Sao Bento ate a Rua Aparicio Nunes, prolongamento da
Avenida Mal. Castelo Branco ate Mal. Hermes;

XVII - Vila Alvorada, trecho que compreende a Rua Nilo Pertile e prolongamento
da Rua Nestor Sampaio de Quadros com adjacencias para a sanga;

XVIII - Vila Conceityao, prolongamento da sanga que vai desde a Rua Caetes ate a
Rua Jose de Alencar no Bairro Laranjal;

XIX - Vila Alegre;
XX - Vila Sao Sebastiao;
XXI - Vila Sassi, prolongamento da Rua Arthur Bernardes, que compreende entre

as Ruas Luis de Camoes e Mal. Hermes na Vila Fabio, trecho que atinge area
conhecida como Baixada da Sassi que tem como Ruas Berlim, Rua ltalia, Rua Padre
Reus, trecho da Rua Padre Gusmao, desde a Rua Almirante Barroso e Rua Italia;

XXII - Vila Hfpica, Rua Padre Gusmao desde a Rua Belo Horizonte ate a Rua
Macei6;

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

Ferrari que compreende desde a Rua Gavioes ate a Rua Ernesto Keller e Rua Dr.
Alberto Velho de Souza desde a Rua Minuanos; quadra entre as ruas Dr. Alberto Velho
de Souza, Rua Ernesto G Keller, Rua Fernando Ferrari e Rua Minuanos;

XXV - Vila Guro Preto, trecho da Rua Leonel Rocha desde a Rua Alfredo Closs ate
Rua Afonso A. Loss, Rua Afonso Antonio Loss desde a Rua Leonel Rocha ate a Rua
Albino Feldmann;

XXVI - Prolongamento do Bairro Sommer, compreendendo as areas entre as
sangas do Clube Comercial e sanga proveniente do Bairro Floresta, inclusive 0
denominado Loteamento Sommer II;

XXVII - Area na Rua Antonio Jose Barlete, antiga area do Daer, no bairro Sao
Joao.

XXVIII - Area na Rua Pernambuco, entre as Ruas Espfrito Santo e Ceara, divisa
com a Escola Vocacional Nossa Senhora de Fatima.

Art. 4° Passarao a integrar automaticamente as Zonas Especiais de
Interesse Social:



I - Quaisquer areas que 0 Municipio venha a adquirir para fins de realiza9ao de
projetos habitacionais populares;

II - Areas particulares para as quais houve autoriza9ao especial de prom09ao de
projetos habitacionais populares, nos termos do Art. 5°.

Art. 5° Para a concessao de autoriza9ao especial de prom09ao de projeto
habitacional popular por particulares devem ser observados os seguintes requisitos:

I - Quando for 0 caso, apresenta9ao de projeto de desmembramento ou
loteamento da area, que atenda os requisitos das leis urbanisticas vigentes e admitindo-
se a redu9ao de padroes conforme disposto no Art. 2° desta Lei;

II - Quando for 0 caso, apresenta9ao de projeto de constru9ao de apartamentos
populares, conforme normas do C6digo de Obras;

III - Quando for 0 caso, apresenta9ao de planta-padrao de casas populares,
conforme normas do C6digo de Obras;

§ 1° 0 projeto podera ser apresentado individualmente ou em cons6rcios
por pessoa fisica, pessoa juridica, cooperativa habitacional, entidades assistenciais ou
outras organiza90es interessadas em habita9ao popular;

§ 2° Sempre que 0 projeto envolver desmembramento ou loteamento,
cabera ao empreendedor executar a infraestrutura urbana minima requerida, que
consistira de implanta9ao de redes eletrica e de abastecimento de agua, bem como de
abertura de vias e, no minimo, encascalhamento; alem disso, nas areas em que e
possivel a canaliza9ao de esgoto cloacal, tambem a respectiva rede devera ser
construida.

§ 3° 0 empreendedor devera apresentar provas de capacidade econ6mica
e financeira para desenvolver 0 projeto, podendo 0 Municipio exigir garantias
compativeis, nos termos legais.

§ 4° Cada projeto sera submetido a aprecia9ao do Conselho Municipal do
Plano Diretor que recomendara ou nao sua aprova9ao e eventuais ajustes considerados
necessarios e submetera a aprova9ao final do Prefeito Municipal, que 0 fara atraves de
Decreto.

§ 5° Mediante previa autoriza9ao legislativa a cada caso, podera 0
Municipio oferecer apoios tecnicos, materiais ou financeiros para 0 desenvolvimento de
projetos de habita9ao popular nos termos deste artigo.

Art. 6° Nas Zonas Especiais De Interesse Social fica 0 Poder Executivo
autorizado a:

I - promover a90es de regulariza9ao fundiaria;
II - desenvolver projetos de urbaniza9ao e de habita9ao com redu9ao das

exigemcias urbanisticas, observando, porem, os padroes urbanisticos definidos no art. 2°
desta Lei e os limites determinados pela legisla9ao federal e normas ambientais sobre 0
assunto.



Paragrafo Unico. Quando das ac;:6esexecutadas resultarem valores a
receber pelo Poder Publico, a arrecadac;:ao resultante sera destinada ao Fundo
Municipal de Habitac;:ao para posteriores investimentos em melhorias habitacionais
nestas ou em outras areas a serem definidas.


