
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTARN°161DE13DEDEZEMBRODE2011

Altera dispositivos da Lei Complementar nO
147/2011, que regulamenta os condominios
de lotes urbanos.

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. 1° O 9 1° do art. 3°, os incisos I, 11 e III e o 93° do art. 4°, o caput do art.
8° e art. 9° da Lei Complementar 147 de 12 de abril de 2011, passam a vigerem com as
seguintes redações:

Art. 3° ."s 1° Nos condominios em que os lotes individuais forem inferiores a
250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), é obrigatória a destinação, dentro
do empreendimento, de uma área mínima de 5% (cinco por cento) de espaços livres
de uso comum para recreação, lazer e esportes, que pode ser fracionada, desde que
não em espaços menores do que 250 m2 (duzentos e' cinquenta metros quadrados),
dispensando-se tal área comum quando a área total a lotear for inferior a 5.000 m2

(cinco mil metros quadrados).

Art. 4° .
I - Licença previa: consiste numa consulta preliminar em que o

empreendedor apresenta uma descrição sucinta da proposta, especificando
localização, área global, comprovação de titularidade e diretrizes gerais que serão
adotadas no empreendimento.

11 - Licença de instalação: será concedida mediante apresentação de
projeto completo do empreendimento, contendo: a) Planta de situação e localização
do empreendimento, com evidenciação de vias de entorno e, internamente, de áreas
de preservação, bosques, fontes e outras características limitadoras; b) Planta do
desmembramento proposto, evidenciando os lotes a serem produzidos, o sistema
viário e as áreas de uso comum; c) Memorial descritivo, contendo inclusive a
caracterização de cada lote; d) Protocolo de encaminhamento do projeto de
licenciamento ambiental; e) Certidão atualizada do Registro de Imóveis da área; f)
projetos básicos de engenharia referentes às obras de infraestrutura interna do
empreendimento, compreendendo sistema viário, drenagem pluvial, rede elétrica e
sistema de iluminação de uso comum, rede de abastecimento de água e sistema de
tratamento de esgoto sanitário; g) identificação dos responsáveis técnicos e
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica para todas as atividades do
projeto; h) Certidão Negativa de Débito de tributos municipais; i) comprovante de
pagamento das taxas pertinentes. A licenca prévia será emitida somente se forem
observadas todas as normas pertinentes e quando aprovado o licenciamento
ambiental.
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111- Licença de operação: será concedida mediante comprovação e
vistoria do Município de que as obras de infraestrutura foram executadas.

~ 3' No caso de empreendimento a ser feito por empresa incorporadora
ou similar sobre área de terceiros, para fins de licença prévia e licença de instalação,
será admitida a apresentação de Contrato entre as partes, isentando-se o Município
de eventuais discussões posteriores sobre titularidade.

Art. 8' Passarão à propriedade do Município ou às concessionárias de
serviços públicos os seguintes bens:

I - As áreas destinadas para uso institucional;
11- As redes de água, energia elétrica, esgoto cloacal e esgoto pluvial e

eventuais estações executadas na área externa do empreendimento.

Art. 9' Constituirão propriedade do condomínio:
I - As vias de circulação interna;
11- As áreas verdes internas;
111 - As Áreas de Preservação Permanente mantidas no condomínio;
IV - Outras áreas de uso comum instituidas pelo condomínio."(NR)

Art. 2' Fica acrescido o inciso IV ao artigo 11 da Lei Complementar 147/2011
com a seguinte redação:

Art. 11 .
IV - manutenção e conservação das vias de circulação interna,

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro de 2011,

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

~TÍAN~N
Secretário da Administração
e Controle de Orçamento
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