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Cons truin do

C.razinho P.ra Todos
Carazinho, 27 de junho e 2011.

Excelentissima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei

Complementar nO014/11, desta data, 0 qual Define indices e padroes construtivos mini-

mos na Zona Comercial 1, para apreciac;ao sob Regime de Urgelncia.

Neste sentido, 0 art. 23 do atual C6digo do Plano Diretor determina

que "as edificac;oes deverao ser regidas pela Lei Municipal e suas emend as, respeitadas as

diretrizes deste Plano de Desenvolvimento Urbano". Assim sendo, cabe ao Municfpio esta-

belecer regramentos minimos que preservem questoes julgadas relevantes no tocante a

edificac;oes.

Uma das preocupac;oes presentes, hoje, e a frequente construc;ao de

predios de um unico pavimento na zona central da cidade, por vezes com tecnicas constrll-

tivas bastante simples, no estilo pavilhao. Certamente, tais edificac;oes nao atendem aos

ditames de uma boa estetica urbana. Porem, de outra parte, a utilizac;ao de pre-moldados e

outros recursos similares nao significa ma estetica e ha que se ter cuidado para tambem

nao inibir excessivamente.

Reunido para trata do assunto, 0 Conselho Municipal do Plano Diretor

(ata anexa) houve por bem sugerir a complementac;ao de legislac;ao que acabou de trami-

tar nessa Casa. Como se recorda, foi estabelecido 0 indice minima de 30% em relac;aoao

indice de Aproveitamento (IA) a quantidade minima a ser edificada nos terrenos baldios ao

longo da Av. Flores da Cunha e da Av. Patria, em segmentos pre-definidos. Em termos

d9t!
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pratlcos, ISSO sign! Ica que se torna 0 ngatona a constru<;ao minima e OIS an ares nes-

tes trechos. Vale lembrar que este e um indice que guia a constru<;ao compuls6ria sob pe-

na de progressividade da incidencia do IPTU. A sugestao do Conselho e que este mesmo

indice seja adotado como parametro em toda a Zona Comercial 1, com excec;:aopara pre-

dios de interesse publico e residencias uni familiares. Obviamente, fora dos trechos ja pre-

definidos da Av. Flores da Cunha e Av. Patria, nao havera a construc;:aocompuls6ria a cur-

to prazo.

No que se refere a questao estetica, optou-se por uma soluc;:aoque

proibe construc;:5esdo tipo pavilhao, nao importando a quantidade de pavimentos. Como

isso se trata de questao um tanto subjetiva, nos casos de duvida 0 tecnico responsavel

pela aprovac;:aode projetos devera encaminha-Io para apreciac;:aodo Conselho do Plano

Diretor.
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Define indices e padroes construtivos
minimos na Zona Comercia/1.

Art. 1° Na Zona Comercial 1, do Plano Diretor Urbano do Municipio de
Carazinho, nas novas edificagoes e na remodelagao de edificagoes existentes, passara a
ser exigido que se atinja um mfnimo de 30% (trinta por cento) do fndice de Aproveitamento
maximo admitido para 0 local.

Paragrafo Unico. Excetuam-se deste limite mlnlmo as edificagoes de
residencias unifamiliares, templos religiosos, sedes de c1ubes socia is e instalagoes de
servigos de interesse publico, como servigos de saude, escolas, teatros e similares.

Art. 2° Fica vedada, na Zona Comercial 1, independentemente da altura ou
tamanho do prE3dio, a construgao de qualquer edificagao com estilo arquitetonico similar a
pavilhao pre-moldado.

§ 1° 0 disposto no caput nao impede a utilizagao de recursos construtivos
pre-moldados ou similares, desde que 0 projeto arquitetonico adote solugao estetica
adequada.

§ 2° Na duvida sobre a aprovagao ou nao de determinada concepgao
arquitetonica, 0 setor responsavel da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e
Obras Publicas ouvira 0 Conselho Municipal do Plano Diretor.



Estado do Rio Grande do Sui
Municfpio de Carazinho

Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Conselho Municipal do Plano Diretor

Aos vinte e sete dias clo mes de junho do ana cle dois mil e onze, as quatorze horas, na
Secreta ria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Carazinho,
reuniram-se os integrantes do Conselho do Plano Diretor .do Municipio, abaixo
identificados, tendo como principal pauta da reuniao, os seguintes assuntos: a) Criar
dispositivos que normatizam a tipologia construtiva de novos empreendimentos nas
principais Avenidas do municipio de Carazinho, visando estabelecer um indice
construtivo minimo; b) Normas de acessibilidade, elevador. Primeiramente Helio
BUliau na condi~ao de Pres·idente do conselho ponderou sobre os Projetos de Leis que
deliberam sobre condominia de lotes, visando regulamentar a edifica<;:ao destes
empreendimentos e sobre a progressividade do Imposto Predial e Territorial Urbano,
informando que esta situa<;:ao esta legalizada com a devida legisla<;:ao, devendo 0

Municipio no pram de noventa dias notificar os contribuintes para adequa~ao
compreendendo as areas localizadas na Avenida Flores da Cunha entre as Ruas Bispo
Laranjeira ate a Dinarte da Costa e na Avenida Patria ate a Rua Ipiranga. Ap6s analise e
aprecia<;:ao dos presentes, ficou decidido que na "Zona Comercial I" do Municipio;
passarao a ser exigidos os indices construtivos minimos de trinta por cento sobre 0

limite maximo do Indice de Aproveitarnento, exceto nas residencias unifarniliares e em
pn§dios de servi<;:os de interesse publico. Em rela<;:ao a caracteriza~ao das fachadas, os
projetos deverao apresentar soluc;:5es com estetica de boa clparencia, proibindo a
constru<;:ao de predios cia estilo pavilhao. 0 tecnico responsavel pela aprova~ao de
projetos da Secreta ria de Planejamento, em caso de duvidas quando da apresenta:;:ao
de projetos que visarn a edifica<;:ao de predios do tipo pavilhao, devera consultar os
mernbros do Conselho do Plano Diretor para posterior ernissao do alvara de
constru<;:ao. A questao de acessibilidade sera de obrigatoriedade ern todas as novas
constru<;:5es, conforme preve a legisla<;:ao que delibera sobre 0 tema, salvo as
constru<;:oes de caracteristica unifamiliar. Nao havendo mais nada a tratar, foi ,
encerrada a reuniao da qual lavro a presente ata e que ap6s lida e aprovada sera \
assinada por mim, Marcos Vinicius Reisdoerfer, Secretario ad-hoc dos trabalh05, POl' \;i'
Helio BUllau, Presidente do Conselho do Plano Diretor do Municipio e por todos 05 ,~~
demais presentes abaixo assinados. Carazinho aos vinte e sete dias do rnes de junno ~\'
do ana de dais mil e onze. (14h54min). '"
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Marcos Vinicius Reisdoerfer, Secretario
ad-hoc dos trabalhos.




