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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N." 150, DE 12 DE ABRIL DE 2011.

Define índices' construtivos para fins de
parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios de áreas urbanas, nos termos da Lei
Federal 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), da Lei
Complementar Municipal nO 110/2006 (Código
Tributário Municipal) e da Lei Municipal 4.365/1992
(Plano Diretor).

Art. 1° O Município poderá, através de lei ordinária específica, determinar as
áreas urbanas passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos termos da
Lei Federal 10.257/2001 e da Lei Complementar Municipal nO 110/2006, bem como determinar
coeficientes mínimos para a Taxa de Ocupação (TO) e índice de Aproveitamento (IA).

Art. 2° Nas áreas em que for determinada edificação compulsória, o proprietário
deverá observar Taxa de Ocupação (TO) mínima de 50% (cinqüenta por cento) da Taxa de
Ocupação máxima admitida para a respectiva Zona do Plano Diretor e índice de Aproveitamento
(IA) mínimo de 30% (trinta por cento) do índice máximo admitido para a respectiva Zona do
Plano Diretor.

Parágrafo Único. No momento em que lei ordinária determinar a edificação, os
lotes com construções em índices inferiores ao do caput poderão manter esta condição até
eventual reforma ou demolição, quando, então, passam a ser sujeitas aos índices mínimos.

Art. 3° Nas áreas em que for determinado o parcelamento compulsório, o
proprietário deverá providenciar o desmembramento em lotes com no máximo o triplo do lote
mínimo admitido para a respectiva Zona do Plano Diretor.

Art. 4° A utilização compulsória poderá ser determinada para prédios
desocupados ou para terrenos baldios.

~ 1° Nos prédios em que for determinada a utilização compulsória, serão
admitidos quaisquer dos usos aceitos pelo Plano Diretor para a respectiva Zona_

~ 2° Nos terrenos em que for determinada a utilização compulsória, será admitida
a construção ou o parcelamento, observados os parâmetros dos arts. 2° e 3°.

Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2011.

MAGALHAES,
Prefeito.
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