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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 24 de junho de 2015.

Protocolo N2 1}1I''9

Hor.:Il('~Excelentissimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 073115
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
073/15, desta data, que Autoriza o Município de Carazinho a realizar ações de

regularização fundiária dos imóveis e vias públicas do loteamento situado no Bairro Santa

Terezinha.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei ora sugerido deve-se frente a necessidade de regularização

fundiária dos imóveis e vias públicas do loteamento irregular/clandestino localizado no

Bairro Santa Terezinha, em atendimento ao constante no Of. n° 160/2015, Inquérito Civil nO
00743.00006/2014 que tramita na Promotoria de Justiça Especializada de Carazinho.

O presente instrumento apresenta ainda a possibilidade de o Município

custear os gastos com as soluções de tratamento de esgoto sanitário (fossa séptica e !iltro

anaeróbico), desde que haja previsão orçamentária, visto que a população residente no

loteamento é de baixa renda e não dispõe de recursos financeiros para arcar com a referida

despesa.

Anexamos parecer exarado pela DPM, favorável ao projeto de lei

apresentado.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N' 073, DE 24 DE JUNHO DE 2015.

Autoriza o Município de Carazínho a
realizar ações de regularização
fundiária dos imóveis e vias públicas
do loteamento situado no Bairro
Santa Terezinha.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ações de regularização
fundiária dos imóveis e vias públicas do loteamento situado no Bairro Santa Terezinha,
localizado na Rua Elisio Nabor de Bortell, esquina com a Rua Pedro João da Silva, no
Setor 009, Quadras 025 e 026, matriculado no Registro de Imóveis sob n' 556.

Art. 2° A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas
habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS), consistirá no mínimo de:

I - vias de circulação;
11- escoamento das águas pluviais;
111- rede para o abastecimento de água potável;
IV - soluções para o esgotamento sanitário (conforme licenciamento

ambiental), e para a energia elétrica domiciliar.

~ 10 As soluções de tratamento de esgoto sanitário referidas no inciso IV
deste artigo poderão ser custeadas pelo Município, desde que haja previsão orçamentária
para o pagamento das despesas com os serviços que serão efetuados.

~ 20 No caso de ingresso de ações de usucapião, fica O Município
autorizado a providenciar a documentação necessária à regularização (mapa de
localização, laudo de avaliação e memorial descritivo), através da Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Art. 30 A área do loteamento é de ocupação consolidada, classificada como
Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 2, ficando suas edificações sujeitas aos
seguíntes indices e padrões urbanísticos:

1-Taxa de Ocupação (TO): 0,70 (zero virgula setenta);
11- índice de Aproveitamento (IA): 2;
111-Testada minima do lote: 5.00m;
IV - Lote minimo (LM): 125m';
V - Recuos frontais: inexistentes;
VI- Largura mínima das vias urbanas:
a) Ruas existentes, conforme local:
- Rua Elísio Nabor de Bortoli: 12,00 (doze) metros, com passeios públicos

de 2.00 (dois) metros em cada iado, resultando em pista de rolamento de 8,00 (oito)
metros;
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- Rua Pedro João da Silva: 10,00 (dez) melros, com passeios públicos de
2,00 (dois) metros em cada lado, resultando em pista de rolamento de 6,00 (seis) metros.

b) Ruas a serem criadas, conforme local:
- Rua Pitangueira: 10,00 (dez) metros, com passeios públicos de 2,00 (dois)

metros em cada lado, resultando em pista de rolamento de 6,00 (seis) metros;
- Rua Limoeiro: 7,60 (sete vírgula sessenta) metros, com passeios públicos

de 1,00 (um) metro em cada lado, resultando em pista de rolamento de 5,60 (cinco vírgula
sessenta metros).

VII - Faixa não edificável mínima a observar nas margens de cursos
d'ãgua: 30 (Irinta) metros;

VIII - O parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a
inundações só será permitido se forem tomadas as providências para assegurar o
escoamento das águas;

IX -A área total de circulação (sistema viário) é de 5.291 ,30m2.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinele do Prefeito, 24 de junho de 2015,
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Ministério Público do Rio Grande do Sul

PROMOTORIA DE JUSTiÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

Of. n.o 160/2015/PJEsp.

Senbor Prefeito:

Carazinho, 15 de maio de 2015.

o Ministério Público, por seu agente signatário, no
uso de suas atribuições legais, nos autos do Inquérito Civil n.'
00743.00006/2004, instaurado nesta Promotoria de Justiça Especializada
com o objetivo de investigar a implantação de loteamento irregular ou
clandestino em área localizada no Bairro Santa Terezinha, no Município
de Carazinho/RS, tendo como investigado o Municipio de Carazinho, e
tendo em conta a cópia do documento que segue anexa, solicita que, no
razo de 15 uinze dias, informe se já foi elaborada/aprovada a Lei
Municipal que irá re entar as ações de regularização fundiária dos
imóveis/vias públic na Vila Santa Teresinha e, em caso negativo, informe
qual a previsão pa a sua conclusão.
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'Leandro Tatscb Bonatto,
, ,Promotor de Justiça, em substituição .
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Exmo. Sr.
RENATO SUSS,
DD. Prefeito Municipal de Carazinho,
Carazinho/RS.

RUA BENTO GONÇALVES, 175 - CEP 99500000 _CARAZINHO, RS
Fone: (54)33303130 e-maU: mpcarazinho@mp.rs.gov.br

mailto:mpcarazinho@mp.rs.gov.br
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DELEGAÇÕES DE PREfEITURAS MUNICIPAIS

Somar experiéncías pi\ra divictír cont"lecimenros

Porto Alegre, 9 de junho de 2015.

INFORMAÇÃO Ne

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Ementa:

1606

Município de CarazinhoJRS, Poder Executivo.

Luana Dreyer, oficial administrativo.

Prefeito Municipal.
Análise de projeto de lei dispondo sobre regularização fundiária.

Através de consulta escrita, registrada nesta DPM sob n.Q

28.183/2015, é solicitada análise do projeto de lei que "Autoriza o Município de Carazinho a

realizar ações de regularização fundiária dos imóveis e vias públicas do loteamento situado

no Bairro Santa Terezinha".

Passamos a considerar.

Preliminarmente, de ser anotado que a análise será restrita aos as-

pectos jurídicos do projeto. não abrangendo as questões relacionadas as áreas de engenha-

ria e arquitetura, como metragens, distâncias etc., matérias estranhas à nossa atuação.

Essencialmente correto, desde que se tratem de situações consoli-

dadas, entendemos pertinente um reparo: o projeto de lei deve indicar a possibilidade. se o

loteamento for privado, de o Município, num segundo momento, buscar, do loteador, o res-

sarcimento das despesas com as obras de infraestrutura, pois de sua responsabilidade.

É a informação.

Armando Moutinho Perin
OAB/RS n2 41.960

Vanderlei Salazar Fagundes da Rocha
OABtRS n2 58.495
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