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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 002, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.

Suprime inciso fi do Parágrafo único do Art.
44 e inciso 11 do Parágrafo único do Art. 46, dá
nova redação ao 9 1° do Art. 92 e acrescenta. -----------~Parágrafo Unico ao Art. 143 da Lei

.'-Complementarntl178/21J13--'*iiíOijiretor.

Art. 1° Ficam suprimidos o inciso 11 do Parágrafo único do Art. 44 e o inciso 11 do
Parágrafo único do Art. 46, ambos da Lei Complementar n' 178 de 30 de dezembro de 2013,
que Dispõe sobre o Plano Diretor do Municlpio de Carazinho.

Art. 2' O !j1' do artigo 92 da Lei Complementar n' 178 de 30 de dezembro de
2013, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 92 ...

~ 1° As edificações de mais de um pavimento, com exceção das residências
unifamiliares e multifamiliares até dois pavimentos, devem a partir do segundo
pavimento atender aos recuos laterais e de fundos." (NR)

Art. 3° Fica acrescido Parágrafo único ao Art. 143 da Lei Complementar nO178 de
30 de dezembro de 2013, com a seguinte redação:

/Ie, 64".-
UParágrafoúnico. As situações irregulares de licenciamento de obras e de

concessão de alvará de funcionamento, comprovadamente consolidadas, antes da
vigência da presente Lei, cujo processo administrativo for iniciado por protocolo até
31 de maio de 2015, serão analisadas segundo a legislação vigente no período
anterior."

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaç o.

Gabinete do Prefeito, 03 de fevereiro de 2015.

REN SÜSS
Prefeito
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(x )Emenda a Projeto de Lei ~PL£N\e~

OOJIJ5

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 10278
Em: 02/03/2015 .20:57:31

EMENTA: Dá nova redação ao Parágrafo Único do Art. 92 da Lei
Complementar nO178/2013 - Plano Diretor no PLC 002/15.

Art. l' OParágrafo Único do art. 92 da Lei Complementar n' 178 de 30 de Dezembro de 2013,
Jt' (f.assa a viger com a seguinte redação:

~ <t~rt.92)
~ / "Parágrafo Único. As situações irregulares de licenciamento de obras e de concessão de alvará de

l!;\ funcionamento, comprovadamente consolidadas, antes da vigência da presente Lei, cujo processo
administrativofoi iniciado por protocolo até 31 de agosto de 2015, serão analisadas segundo a
legislação vigente no período anterior."
Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/03/2015.

Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ------



(x ) Emenda a Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 10372
Em: 11/03/2015 -15:39:13

EMENTA: Dá nova redação ao Parágrafo Único do Art. 143 da lei
Complementar nO178/2013 - Plano Diretor no PlC 002/15.

Art. l' OParágrafo Único do art. 143 da lei Complementar n' 178 de 30 de Dezembro de 2013,
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 143...

"Parágrafo Único. As situações irregulares de licenciamento de obras e de concessão de alvará de
funcionamento, comprovadamente consolidadas, antes da vigência da presente Lei, cujo processo
administrativofoi iniciado por protocolo até 31 de agosto de 2015, serão analisadas segundo a
legislação vigente no período anterior,"

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

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/03/2015.

Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _



(x ) Emenda a Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 10392
Em: 13/03/2015.09:53:58

EMENTA: Dá nova redação ao parágrafo único do Art. 143 da lei
Complementar nO 178/2013 - PLC 002 no Plano Diretor.

Art. 1° - O parágrafo único ao ART 143 da lei complementar n° 178 de 30 de dezembro de 2013.
com seguinte redação:

ART 143...

"Parágrafo único. As situações irregulares de licenciamento de obras e de concessão de alvará de
funcionamento, (ART - Anotação de Responsabilidade Técnica com a taxa regularmente paga,)
antes da vigência da presente Lei, cujo processo administrativo for iniciado por protocolo até 31 de
maio de 2015, serão analisados segundo a legislação vigente no periodo anterior."

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

Sala Antônio Libório Bervian, em 13/03/2015.

Rudi Brombilla - PROS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ._-----
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