
LEI MUNICIPAL Nº 5.423/00 
 

Altera o artigo 10, da Lei Municipal 
4365/92, a qual institui o  Plano Diretor 
do Município de Carazinho, e dá 
outras providências. 

 
 

GELSO LUIZ DE CARLI, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO 
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O USO 17 do artigo 10, da Lei Municipal nº 4365/92, passa a 

ter a seguinte redação: 
 
“USO 17 – Indústria Tipo II – estabelecimento industrial com área 

construída superior a 200,00m², mas que, por suas características, não 
apresentem demasiado movimento de pessoas e veículos, não eliminem gases 
fétidos, poeiras, não produzam trepidações, e que, por seu processo industrial, 
não prejudiquem o meio urbano e/ou meio natural. 

 
Sendo definido os seguintes usos: 
- uso conforme: ZR2, ZOP, ZC2, ZM e DI 
- uso proibido  : ZR1 e ZC1” (NR) 
 
Art. 2º - O USO 18 do artigo 10, da Lei Municipal nº 4365/92, passa a 

ter a seguinte redação: 
 
“USO 18 – Indústria Tipo III – estabelecimentos industriais, com 

qualquer área construída que, por suas características, apresente algum tipo de 
poluição, prejudicial à segurança, ao sossego e à saúde da vizinhança, que 
ocasionem movimento excessivo de pessoas e veículos, que eliminem gases 
fétidos, poeiras e produzam trepidação, contribuindo, de alguma forma, por seu 
processo industrial, para alteração da situação ambiental do meio urbano e/ou 
natural, desde que respeitado o Plano Diretor do Distrito Industrial.  

 
Sendo definido os seguintes usos: 
- uso conforme: DI 
- uso proibido  : ZR1, ZR2, ZC1, ZC2, ZM e ZOP” (NR) 
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LM.5423/00 

 
Art. 3º - Fica revogado o uso 19, do artigo 10, da Lei Municipal nº 

4365/92, renumerando-se os demais. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 5 DE SETEMBRO DE 2000. 
 
 
 

GELSO LUIZ DE CARLI 
Prefeito Municipal 

em exercício 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
MARIA ELIZABETH R. FENNER 

Secretária Municipal da 
Administração 

 
GLDC/mef 


