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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 023, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

Dá nova redação ao Art. 1° do Decreto
Executivo nO 103/17.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao constante na
Informação Seplan VJT nO003/18,

DECRETA:

Art. 1° O Art. 10 do Decreto Executivo nO103 de 27 de setembro de
2017, que Aprova loteamento urbano denominado Jardim Europa, passa a viger com
a seguinte redação:

"Art. 1° É aprovado o loteamento urbano residencial denominado
Loteamento Jardim Europa, de propriedade de Luiz Henrique Senger & Cia Ltda
ME, constituindo-se de um terreno urbano, sem construção, com área de
187.775,97m2 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco metros e
noventa e sete decímetros quadrados), localizado no lado ímpar da Avenida
Marechal Castelo Branco, esquina com o lado ímpar da Rua Suécia (antiga Rua
Ernesto de Quadros), Vila São Miguel, nesta cidade, setor 008, quadra 009, lote
010, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte: por linhas quebradas
e contínuas, em 719,52 m com terras de Luiz Henrique Senger; ao Leste: por
linhas quebradas e contínuas, em 70,92 (setenta metros e noventa e dois
centímetros) com terras de Antônio Carlos Kipper, em 5,17m com a Avenida
Marechal Castelo Branco, em 19,08m com a Rua Suécia, em 98,00m com o lote
009 da quadra 009, em 39,45m com terras do Cemitério Nossa Senhora da
Glória, em 104,16m com terras do Cemitério Nossa Senhora da Glória e em 8,78
m com terras de Lotar Kienast e Gertrudes Zieppe Kienast; ao Sul: em 7,43m
com a Rua Suécia, em 81,07m com terras do Cemitério Nossa Senhora da
Glória, e por linhas quebradas e contínuas, em 499,09 m (quatrocentos e
noventa e nove metros e nove centímetros) com terras de Lotar Kienast e
Gertrudes Zieppe Kienast; e ao Oeste: por linhas quebradas e contínuas, em
848,30 m com terras de Luiz Henrique Senger. O imóvel objeto do presente
loteamento está matriculado no Registro de Imóveis sob nO39.448.

~ 1° Da área total do loteamento de 187.775,97m2 (cento e oitenta e
ete mil, setecentos e setenta e cinco metros e noventa e sete decimetros
uadrados) descrita neste artigo, são feitas as seguintes destinações:
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I - Área de 113.023,41m2 (cento e treze mil, vinte e três metros e
quarenta e um decímetros quadrados) correspondente aos 262 unidades de
lotes, perfazendo 60,19% da área total;

11 - Áreas a serem transferidas gratuitamente ao Município e sem
ônus de qualquer natureza, no ato de registro do loteamento:

a) Área de 46.569,47m2 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta
e nove metros e quarenta e sete decímetros quadrados) destinadas para o
sistema viário (ruas e passeio público), representando 24,80% em relação à área
total;

b) Área de 18.794,12m2 (dezoito mil, setecentos e noventa e quatro
metros e doze decímetros quadrados) para espaço livre de uso público
(recreação, área verde e/ou praça), representando 10,01% em relação à área
total, lote 001 da quadra 072;

c) Área de 9.388,87m2 (nove mil, trezentos e oitenta e oito metros e
oitenta e sete decímetros quadrados) para a instalação de equipamentos
urbanos e comunitários, representando 5% em relação à área total, lote 002 da
quadra 072.

t 20 A área de equipamentos comunitários, lote 002 da quadra 072,
deverá ser cercada às expensas do loteado r, com palanques de eucalipto
tratado e com 6 fios de arame liso, conforme projeto aprovado." (NR)

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Bolesin
Secretário da ministração
SEPLAN/DDV
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