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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 124, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

Regulamenta o processo de emissão de
certidão cadastral e o procedimento de
alteração cadastral de lote urbano.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 53 da
Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1° As Certidões Cadastrais emitidas pelo Setor de Cadastro
Imobiliário Municipal deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes dados:

I - área cadastrada do lote;
11 - número da matrícula do registro de imóveis;
111 - nome do contribuinte ou responsável tributário cadastrado no
Município;
IV - nome e lado da rua(s) a(s) qual(is) faz frente;
V - vila que se situa o lote;
VI - setor, quadra e lote do imóvel em questão;
VII - confrontantes (lotes, gleba, logradouro) descritos com a respectiva

orientação magnética;
VIII - ruas que formam o quarteirão,

Art. 2° Para emissão da Certidão Cadastral o proprietário ou
representante legal deverá protocolar o requerimento diretamente no balcão do
Setor de Cadastro apresentando a respectiva matrícula do Cartório de Registro de
Imóveis atualizada e outros documentos que se fizerem necessários e/ou exigiveis
por lei.

Art. 3° Nos casos em que a Certidão Cadastral estiver em desacordo
com a situação real do local ou em desacordo com o documento do Cartório de
Registro de Imóveis, deverão' ser adotadas as seguintes medidas:

I - o proprietário ou representante legal deverá primeiramente promover
a atualização cadastral, através de requerimento protocolado diretamente no setor,
instruídos com mapa e memorial descritivo com a respectiva ART ou RRT do
responsável técnico;

11 - o Setor de Cadastro solicitará ao Setor de Topografia da Secretaria
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, a conferência do
levantamento apresentado através de vistoria no local e emissão de Termo de
Vistoria;
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111- o Setor de Cadastro deverá atualizar o mapa e lançamento
cadastral com base na situação constatada pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Art. 4° O requerimento de atualização cadastral poderá ser feito
conjuntamente com o pedido da certidão cadastral.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2016.

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