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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

lEI COMPLEMENTAR N." 155, DE 22 DE JUNHO DE 2011.

Define áreas urbanas sujeitas a edificação
compulsória e possível aplicação do Imposto Predial
e Terr.itorial Urbano (IPTU) progressivo, nos termos
da Lei Complementar Municipal 110/2006.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL.

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

Art. 10 Ficam sujeitos à notificação para fins de edificação compulsória os
proprietários de imóveis urbanos baldios situados nas áreas a seguir especificadas:

I. Av. Flores da Cunha, do cruzamentocom as ruas Bispo Laranjeirase Ceará até o
cruzamento com a Rua Dinarte da Costa;

11. Av. Pátria, do seu inicio até o cruzamento com a Rua lpiranga.
111. Terrenos situados -nos cruzamentos e entroncamentos com as vias citadas nos incisos

1 e 11situados a até 50 (cinqüenta) metros das respectivas avenidas, considerada a
distância de esquina.

Parágrafo Único. Os proprietários notificados estão sujeitos aos prazos
estabelecidos no ~ 5° do art. 104 e no ~ 4°, letras a) e b) da Lei Complementar Municipal n.o
110/2006.

Art. 2° O Poder Executivo tem o prazo de 90 (noventa) dias para identificar os
casos em que se aplicam as disposições do art. 1° e providenciar as notificações cabíveis e o
registro do gravame junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo Único. A qualquer tempo, poderão ser notificados novos casos que
surgem em decorrência de demolições, desmembramentos ou outros eventos que resultem no
enquadramento do imóvel nas disposições do art. 1° e, ainda, casos excepcionais não
notificados no prazo do caput considerando-se excepcionais situações comprovadas de
dificuldade de identificação ou de localização do proprietário, interposição de recursos ou
outras que inviabilizaram a notificação no prazo fixado.

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabjnete do Prefeito, 22 de junho de 2011.
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