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Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei

Complementar n° 015/11, desta data, 0 qual exige a observancia das normas de

acessibilidade universal nas construc;6es coletivas e publicas no municipio de Carazinho,

para apreciac;ao sob Regime de Urgencia.

Como se sabe, trata-se de exigencia da legislac;ao federal e que ainda

nao foi contemplada na legislac;ao municipal. Assim, as normas de acessibilidade passam

a ser exigidas em todas as edificac;6es urbanas, independente de zona do Plano Diretor, a
excec;aode residencias uni familiares. 0 tema foi tratado em reuniao do Conselho do Plano

Diretor (ata anexa) e esta sendo submetido a apreciac;ao dessa Casa



Exige a observimcia de normas de
acessibilidade nas constru~oes de uso
co/etivo no ambito do Municipio.

Art. 1° As normas da Legisla<;ao Federal sobre acessibilidade a predios e
constru<;oes passam a fazer parte das exigencias construtivas no ambito do municipio de
Carazinho, sendo exigiveis em quaisquer novos projetos arquitet6nicos de constru<;ao ou
reforma a partir da promulga<;aodesta Lei.

§ 2° Nas habita<;oes coletivas, como predios ou condominios de casas
populares, devem ser observadas as normas de acessibilidade as areas de usa comum e,
nas unidades individuais, um minimo de 10% (dez por cento) das unidades deve dispor de
acessibilidade em todos os aposentos.

Art. 2° A Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras
Publicas, ouvido 0 Conselho Municipal do Plano Diretor, regulamentara a presente Lei nos
casos omissos ou dubios, norteando-se sempre pela legisla<;ao federal e pelas normas
tecnicas da ABNT - Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas.



Estado do Rio Grande do Sui
Municfpio de Carazinho

Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Conselho Municipal do Plano Diretor

Aos vinte e sete dias clo mes de,junho do ana de dois mil e onze, as quatorze horas, na
Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Carazinho,
reuniram-se os integrantes do Conselho do Plano Diretor do Municipio, abaixo
identificados, tendo como principal pauta da reuniao, os seguintes assuntos: a) Criar
dispositivos que normatizam a tipologia construtiva de novos empreendimentos nas
principais Avenidas do municipio de Carazinho, visando estabelecer um indice
canstrutivo minimo; b) Normas de acessibilidade, elevador. Primeiramente Helio
Bullau na condi<;:ao de Presidente do conselho ponderou sobre as Projetos de Leis que
deliberam sabre condominio de lotes, visando regulamentar a edifica<;:ao destes
empreendimentos e sobre a progressividade do Imposto Predial e Territorial Urbano,
informando que esta situac;:ao esta legalizada com a devidalegisla<;:ao, devendo 0

Municipio no pram de noventa dias notificar os contribuintes para adequa(;:['lo

compreendendo as areas localizadas na Avenida Flores da Cunha entre as Ruas Bispo

Laranjeira ate a Dinarte da Costa e na Avenida Patria ate a Rua Ipiranga. Apcs analise e
aprecia<;:ao dos presentes, ficau decidido que na "Zona Comercial IJJ do Municipio,
passarao a ser exigidos os indices construtivos minimos de trinta por cento sabre a
limite maximo do lndice de Aproveitarnento, exceto nas residencias unifarniliares e em
pn§dios de servi<;:os de interesse publico. Em rela<;:ao a caracterizac;:ao das fachadas, os
projetos deverao 21presentar solu~6es com estetica de boa aparencia, proibindo a
constru~ao de predios cia estilo pavilhao. 0 tecnico responsavel pela aprova<;ao de
projetos da Seeretaria de Planejamento, em caso de duvidas quando da apresenta;:;ao
de projetos que visam a edificac;ao de pn§dios do tipo pavilhao, devera consultar os
membros do Conselho do Plano Diretor para posterior ernissao do alvara de
constrU<;:ao. A questao de acessibilidade sera de obrigatoriedade em todas as novas
constru<;:6es, conforme preve a legislac;ao q~e delibera sobre 0 tema, salvo as
construc;6es de caracteristica unifamiliar. Nao havendo mais nada a tratar, roi

;

encerrada a reuniao da qual lavro a presente ata e que apos lid a e aprovada sera ~

assinada por mim, Marcos Vinfcius Reisdoerfer, Secretario ad-hoc dos trabalhos, por ~\S. '. .,
Helio Bullau, Presidente do Conselho do Plano Diretor do Municipio e por todos os '
demais presentes abaixo assinados. Carazinho aos vinte e sete dias do mes de junho ~~.
do ana de dois mil e onze. (14h54min). \j
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