
LEI MUNICIPAL Nº 5119

Autoriza o Município de Carazinho a receber em doaçπo 
áreas para abertura de vias públicas.

GELSO LUIZ DE CARLI, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, DO 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município autorizado a receber em doaçπo, 
sem ônus, áreas para abertura de vias públicas, em glebas de até 
05 (cinco) hectares e ligadas à malha urbana por vias públicas, 
observando os dispositivos desta Lei.

Art.  2º  -  O  proprietário  do  imóvel  deverá  proceder  à 
doaçπo, às suas expensas, das vias de circulaçπo ao Município de 
Carazinho,  com  a  apresentaçπo  dos  seguintes  documentos  para 
aprovaçπo em 1ª Fase, nπo válida para registro:

a) requerimento, propondo a doaçπo das ruas;
b) planta de situaçπo da área, indicando suas divisas, com 

o  arruamento  do  seu  entorno,  cursos  d'água,  bosques  e  matas 
existentes;

c) planta geral da área, com curvas de nível, de metro em 
metro, com o arruamento proposto, concordando com a malha urbana 
do seu entorno;

d) mapa e memorial descritivo das vias a serem doadas, com 
as respectivas áreas e confrontações;

e) matrícula atualizada da gleba em nome do requerente.
Parágrafo εnico - todos os mapas e memoriais descritivos 

exigidos deverπo ser assinados por profissional legalmente habi-
litado, acompanhados da respectiva ART. 

Art. 3º - Atendidas as disposições do artigo anterior, o 
Proprietário  providenciará  na  abertura  e  na  implantaçπo  da 
infraestrutura básica, nas vias a serem doadas, nos seguintes 
termos:

a) implantaçπo de rede de água;
b) implantaçπo de rede de energia elétrica;

Art. 4º - Após a conclusπo da infraestrutura básica, o Re-
querente deverá solicitar ao Município, a realizaçπo de fiscali-
zaçπo para expediçπo do Laudo de Vistoria que comprove que a re-
ferida infraestrutura foi realizada e está em funcionamento.

Art. 5º - Cumpridas as exigências dos artigos anteriores, o 
Município receberá definitivamente as áreas doadas, mediante Es-
critura Pública de Doaçπo e Registro.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 26 DE DEZEMBRO DE 
1997.

a)GELSO LUIZ DE CARLI
Prefeito em exercício
a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo
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