
LEI MUNICIPAL Nº 3.569
Altera disposições da Lei Municipal nº 3.178/81.

SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - A Lei Municipal nº 3.178/81 de 25 de março de 
1981, passará a vigorar com a seguinte redaçπo nos artigos 31, 
33, 39 e 40:

"Art. 31 - O sistema viário do loteamento devera atender as 
seguintes especificações:

Avenidas - largura de 26 a 32 metros;
Ruas Principais - largura de 16 a 10 metros;
Ruas Secundarias - largura de 14 a 16 metros;
Travessas - largura de 5 a 14 metros;
Passagens para pedestres - largura mínima de 5 metros.
§  1º  -  As  Travessas  somente  serπo  permitidas  em 

fracionamentos de áreas globais inferiores a 10.000,00 m² (dez 
mil metros quadrados), cujo loteador nπo seja proprietário de 
outra contigua, e desde que estabeleçam ligaçπo entre duas vias 
publicas.

§ 2º - Nas Travessas com menos de 8 (oito) metros de largu-
ra, será obrigatória a mπo única de transito de veículos e proi-
bido o estacionamento.

Art. 33 - A largura mínima dos passeios será de:
Nas Avenidas - 3,00 metros;
Nas Ruas     - 1,50 metros;
Nas Travessas- 1,00 metro.
Art.  39  -  Os  lotes  deverπo  apresentar,  no  mínimo,  os 

seguintes requisitos:
I - Lotes de esquina:
Testada - 15,00 metros;
Área    - 375,00 m².
II - Lotes nπo de esquina:
Testada - 10,00 metros;
Área    - 250 m².
III - Lotes nπo de esquina com frente para as Travessas:
Testada - 5,00 metros;
Área    - 125 m².
Art.  40  -  Nos  desmembramentos  a  área  remanescente  nπo 

poderá resultar inferior à área e à testada mínima para cada 
lote,  salvo  nas  transmissões  "Mortis-causa"  em  que  houver 
partilha de lotes e nas divisões amigáveis ou judiciais, desde 
que  a  área  remanescente  e  a  destacada  atendam  os  requisitos 
previstos no artigo 39, inciso III, mesmo que localizados em 
avenidas e ruas. 

Paragrafo único - Nos desmembramentos de áreas provenientes 
de  partilhas  ou  de  divisões  amigáveis  ou  judiciais,  para 
extinçπo  de  condomínio,  os  lotes  nπo  de  esquina  terá  a  área 
mínima  de  250,00  m²  (duzentos  e  cinqüenta  metros  quadrados), 
admitida fraçπo menor e até 125,00 m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) somente para saldos remanescentes."

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 21 DE JULHO DE 1986.
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