
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 023, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aprova Condomínios Fechados de Lotes
denomínados São Vicente e Castelo Branco e
revoga o Decreto Executivo nO 093114.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 15
da lei Municipal n.o 4357/92, combinado com a lei Federal 6.766/79, e atendendo
solicitação efetuada através dos protocolos n05 1633 de 25/02/2014 e 2494 de
26/03/2014, ambos com aprovação e licenciamento conforme lei Complementar nO
147/11,

DECRETA:

Art. 1° Ficam aprovados os Condomínios Fechados de lotes
denominados São Vicente e Castelo Branco, de propriedade de Jarré Engenharia e
Construção lida, situados no lado impar da Rua Senador Salgado Filho, distante
111 ,79m da esquina com a Rua São Vicente de Paulo, no quarteirão formado por mais
as Ruas Armando Farina, Arthur Bemardes, Marechal Hermes, Eurico Araújo, Osmar
luiz Schipper e Avenida Flores da Cunha, na Vila sao Miguel, nesta Cidade, no Setor
008, Quadra 029, lote 058, com área de 22.578,67 m2

, apresentando as seguintes
medidas e confrontações: ao Norte, em 334,53 m com o lote 021 e em 23,31 m com o
lote 063; ao Sul, em 214,30 m com o lote 057, e em outra parte 112,53 m também com
o lote 057 e 31,27 m com a Avenida Marechal Castelo Branco: ao Leste, em 41,80 m
com a Rua Senador Salgado Filho, onde faz frente, em 17,50 m com o lote 057 e em
outra parte 126,68 m também com o lote 057 e a Oeste, em 166,20 m com o lote 073 e
em outra parte, em 37,99 m com o lote 063, conforme matricula nO37.680 do Registro
de Imóveis da Comarca de Carazinho,

~ 1° Da área total do lote 58, de 22.578,67 m2 (vinte e dois mil, quinhentos
e setenta e oito metros e sessenta e sete decímetros quadrados), serão destinadas
sem ônus para o fIIlunicípio, no ato de re~istro do C?ndo","'ínio, as segu!ntes areas:

I - Area de 2.650,00 m (doIs mil, seiscentos e cmqiJenta metros
%/adrados) para espaços livre de uso público (recreação, praça, área verde), lote 88,
Quadra 29, Setor 008, representando 11,73% da area total do lote originário 58;

11- Área de 1.261,67 m2 (um mil, duzentos e sessenta e um metros e
sessenta e sete decímetros quadrados) para uso institucional para fins públicos,
destinada a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, lote 89, Quadra 29,
Setor 008, representando 5,59% da area total do lote originário 58.

~ :zoO Condominio Fechado de lotes São Vicente - lote 58, Quadra 29,
Setor 008, sito a Rua Senador Salgado Filho, com area total de 15.888,00 m', é
composto de 17 sub-lotes (com área total de 11.369,55 m2 de área privativa e 4,518,45
de área comum) e 02 áreas de lazer (01 e 02) com área total de 795,00 m2

.
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li 3° O Condomínio Fechado de Lotes Castelo Branco - Lote 87, Quadra
29, Setor 008, srto a Rua Marechal Castelo Branco, com área total de 2 779,00 m2, é
composto de 07 sub-lotes (com área total de 1.375,50 m2 de área privativa e 1.403,50
m2 de área comum) e 01 área lazer (1) com área total de 144,00 m2.

Art. 2° São de responsabilidade do proprietário as obras de infraestrutura
determinadas em Lei, que deverilo ser concluídas no prazo de 2 (dois) anos, contados
deste Decreto.

Arl 3° As áreas para espaços livre de uso público e de uso institucional
referidas no S 1° do artigo 1° deste Decreto, serão transferidas ao Municlpio,
gratuitamente, e sem ônus de qualquer natureza.

Art. 4° O proprietário deverá promover o registro dos Condomlnios
aprovados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade,

Art. 5° Para garantia da execução de infraestrutura, o proprietário deverá
constH:uir hipoteca determinada na Lei Federal nO6.766n9 e Lei Municipal n° 4,357f92,
de acordo com o Termo de Compromisso e aceite que deverá ser anexado ao presente
Decreto após a definição dos imóveis a serem hipotecados em favor do Município e
assinatura do responsável pela Jarré Engenharia e Construção LIda.

Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições do Decreto Executivo nO093f14.

Gabinete do Prefeito, 22 de fevereiro de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura

• ,
LORI LUIZ SOL NA,
Secretário da ministração
S~PLAN!DDV
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TERMO DE COMPROMISSO E ACEITE

Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2017, compareceu na Prefeitura
Municipal de Carazinho, o Sr. Gilberto Rudi Jarré, representando a Empresa JARR~
ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTOA., na qualidade de Proprietário, para firmar
compromisso perante o Município de Carazinho, sendo que estão sendo aceitas peio
Prefeito as áreas verde e institucional, especmcadas no Decreto Executivo nO023/17,
de conformidade com a Lei Federal nO 6.766f79 e Lei Municipal nO4.357/92, nos
seguintes termos:

Para garantia da execuçáo da infraestrutura nos CONDOM1N10S
FECHADOS DE LOTES SÁO VICENTE e CASTELO BRANCO, aprovados pelo
Decreto Executivo nO023/17 o signatário compromete-se a constituir hipoteca em favor
do Municipio de Carazinho sobre os imóveis adiante descritos

Setor Quadra Lote localiza ão
08 29 58 Condominio Fechado de Lotes São Vicente 01

sub-lote: 17
08 29 87 Condominio Fechado de Lotes Castelo Branco

02 sub-lotes: 01 e 02

Os imóveis acima nominados fazem parte dos Condomlnios ora
aprovados e constam na matricula nO37,680 do Registro de Imóveis

Carazinho, 22 de fevereiro de 2017,

JARRÉ EN
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