
LEI MUNICIPAL Nº 4.008
Altera dispositivos do Código de Obras - 
Lei Municipal nº 3.285/82.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - A Lei Municipal nº 3.285, de 10.11.82 - Código de 
Obras passa a vigorar com as seguintes alterações redacionais:

"Art. 36 - Independem de apresentaçπo de projeto, ficando 
contudo sujeitos a concessπo de licença os seguintes serviços e 
obras:

I  -  As  construções  de  madeira  com  ate  80,  m²  (oitenta 
metros  quadrados),  de  um  só  pavimento  e  sem  estruturas 
especiais, podendo possuir ate 18 m² (dezoito metros quadrados) 
de alvenaria;

II - Aumentos ou construções de alvenaria simples, com área 
ate 18 m² (dezoito metros quadrados);

III - Caramanchões e fontes decorativas;
IV  - Estufas e coberturas de tanque de uso domestico;
V - Serviços de pintura externa e interna;
VI - Conserto e execuçπo de passeios públicos;
VII - Rebaixamento de meios-fios; 
VIII - Construçπo de muros no alinhamento dos logradouros;
IX -  Substituiçπo  ou  reparos  do  revestimento  de 

edificações;
X -  Reparos  internos  e  substituiçπo  de  aberturas  em 

geral.
"Art. 120 - A área principal fechada devera satisfazer as 

seguintes condições:
I - Ser de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros no 

mínimo, o afastamento de qualquer vπo a face da parede que lhe 
fique oposta."

"Art. 121 - A área principal aberta devera satisfazer as 
seguintes condições:

I - Ser de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) no mí-
nimo, o afastamento de qualquer vπo a face da parede que lhe fi-
que oposta."

"Art.  122  -  A  área  secundaria  devera  satisfazer  as 
seguintes condições:

I - Ser de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) no mí-
nimo, o Afastamento de qualquer vπo a face da parede que lhe fi-
que oposta."

Art. 2; - Ficam revogados os Artigos 123, 124, 125, 126, 
127 e 128 da Lei Municipal nº 3.285, de 10.11.82 - Código de 
Obras.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 22 DE MAIO DE 1990.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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