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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 22 de junho de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 068/17

Senhor Presidente:

1 6 JUN, ;'0'1

:::~~

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
068/17, desta data, que Denomina Rua e Praça Paul Harris.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o projeto de lei em epígrafe, atendendo solicitação do

Departamento de aprovações da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e

Obras Públicas, em função da existência de Rua e Praça nos locais mencionados no

projeto de lei, cujos nomes já são usualmente denominados de Praça Paul Harris e Rua

Paul Harris, conforme informado inclusive pela Eletrocar.

Nesse sentido, como não foram encontradas leis de denominação da

Praça e Rua em comento, é de interesse da municipalidade reconhecer os nomes já

atribuídos, a fim de regularizar a situação e evitar alterações cadastrais e possíveis ônus

aos contribuintes que residem nesta rua.

A titulo de conhecimento, informamos que algumas leis mUniCipais já

citam a denominação de Praça Paul Harris no corpo do texto, como é o caso das Leis

Municipais no' 2.079/67 e 3.241/81, em anexo.

Atenciosamente,
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LEI MUNICIPAL N° 2079

Autoriza transferência de acelVo patrimonial dos
SERVIÇOS DE TELEFONES AUTOMÁ nCDS
desta cidade para a COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÓES e dá
outras providências.

ARMINDO XAVIER DA CRUZ, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.

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

Art. 10 _ Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transferência do acervo
patrimonial pertencente aos SERViÇOS DE TELEFONES AUTOMÁTICOS deste Município, para a
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇCES, recebendo em troca açOes que
sertio entregues aos tomadores e usuários.

Ar\. 20 _ O acervo patrimonial a que se refere o artigo anterior é representado por bens
im6veis e m6veis, como segue: "UM TERRENO URBANO, com área de 595 m

2

(quinhentos e
noventa e cinco metros quadrados), situado nesta cidade, à Praça Rui Barbosa (atual Paul Harris)
nO10, confrontando: a Nordeste, com a rua nO5; a Sudeste, com doze metros e meio (12,50) de
frente, com a mencionada Praça Rui Barbosa; a Noroeste, com quinze (15) metros e a Sudoeste,
com quarenta e cinco (45) metros, ambas as faces com terreno de Waldemar Pinto Kaschny,
pertencente a Santa Del Rosso Closs, de quem foi desapropriado, conforme Decreto Executivo nO
103/66, de 5 de agosto de 1967, do Executivo Municipal; UM PRI:.DIO DE ALVENARIA, sito no
terreno acima discriminado, com as seguintes dimensões: 10 (dez) metros de frente e fundos por
18,70 (dezoito metros e setenta centímetros) de lado; AS INSTALAÇCES DA REDE TELEFONICA;
e o EQUIPAMENTO SIEMENS F-1, que já se encontra nesta cidade, aguardando a sua colocação.

Art. 30 _ Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 06 DE NOVEMBRO DE 1967.

ARMINDO XAVIER DA CRUZ
Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL N" 3241

Altera dispositivos do Código Tributário do Munl&lplo
o dá outras provldên&las.

HÉliO SELBACH DA ROCHA, VICE-PREFEITO MUNICIPAL NO EXERC1CIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 10 _ Os valores venais dos imóveis urbanos serao estabelecidos por metro quadrado de área corrigida, de acordo
com a classificação e coeficientes de zona. conforme segue:

ZONA ESPECIAL

0.1 _Av. Flores da Cunha, trecho compreendido entre as ruas Alferes Rodrigo e Polidoro Albuquerque.. ......Cr$

13.000,00;

0.2 _Av. Flores da Cunha. trecho compreendido entre a rua Alferes Rodrigo e Av. Antônio José Sartele; e Av. flores da
Cunha, trecho compreendida entre as ruas Polidoro Albuquerque e Dinarte da Costa.... ...Cr$ 11.000.00:

~
1.1 _Primeira quadra das ruas pavimentadas à Av. Flores da Cunha. de ambos os lados, trecho compreendido entre as

ruas Alfredo Rodrigo e Polidoro A1buquerque Cr$ 8.000,00;

1.2 _ Primeira quadra das ruas pavimentadas perpendiculares à Av. Flores da Cunha, de ambos os lados. trecho
compreendido entre a rua Alferes Rodrigo e Av. Antonio José Bariele; e trecho compreendido entre as ruas Polldoro Albuquerque
e Dinarte da Costa; e AV.Flores da Cunha, trecho compreendido entre a Av. AntOnio José Baf1ete e rua Bispo laranjeira e trecho
compreendido entre as ruas Dinarte da Costa e Aparecida e Parecis .....CrS 6.000,00:

1.3 _ Segunda quadra das ruas pavimentadas, perpendiculares à Av. Flores da Cunha, de ambos os lados. trecho
compreendido entre a Av. AntOnio José sartete e a rua Oinarte da Costa, e treehos pavimentadOS das seguintes vias pObllcas: Av.
Pãbia; Av. Mauã: ruas Ernesto Alves, Fernandes Vieira. General Nelto, Itararé. Marechal Floriano, Rodrigues Alves, Silva Jardim.
Venancio Aires, 24 de Janeiro e 21 de Abril; Travessa General Osório, Praça Paul Hanis e Av. Flores da Cunha. trechos
compreendidos entre a rua Bispo Lararljal e a Br-385 e ruas Aparecida ,e::p-~~a-s:-'.':...... ............•......... crS

4.500.00;

1.4 _As demais ruas pavimentadas, com exceção dos nOdeos habitacionais .

1.5 • Todas as ruas pavimentadas dos núcleos habitacionais •.•

..........•......... Cr$ 3.500.00;

...•......Cr$ 2.900,00;

2.1 _Toclas as ruas pavimentadas. dotadas de redes elétricas e hidráulica ..•......•.......•................... Cr$
800.00:

3.1 _Todas as ruas não pavimentadas. dotadas cle rede elétriCa, sem rede hídráullca e todas as sedes doS Oistrttos Cr$

330.00;

4.1 _As demais filas não pavimentadas, sem redes elétrica e hidráulica
....... cr$ 220.00;

Art. ~ _Para a determinaçao dos valores venais das construções sobre os quais Incidirão a aliquota do Imposto Predial

Urbano será aplicada a seguinte tabela:

CATEGORIA ALVENARIA MISTA MADEIRA

'0 7.500.00 3.750.00 2.875.00

2' 4.375,00 3.000,00 2.000,00

'0 3.125,00 1.875,00 1.250,00

4° (garagem) 625.00 560,00 50n,oO

Art. 30 _ O reajuste dos valores venais dos imóveis urtanos, para o ID;:erciciode 1983 e posteriores será efetuados
através de Decreto do Executivo em percentual rmo superior à variaçao das Obrigações Reajustávels do Tesouro Nacional-

ORTN.
Art.." _O Imposto sobre a propriedade predial e territOrial urbana e taxa correlata, quando houver, será arrecadado em

5 (cinco) parcelas iguais. gerldo a primeira com vencimento em 10 de março; a segunda 10 de maio; a terceira 10 de julho: a



Art. 50 _ Revogadas as disposições em contrário, especialmente o artigo 3° da lei Municipal n° 3009n8, esta Lei entrará

em vigor em '0 de janeiro de 1982,

Parágrafo único _O pagamento doslribulos até o vencimento da 1° parcela dará direito a Ilm desconto de 20% (vinte

por cento). sobre o valor.

quarta 10 de setembro: e, Bquinta 10 de novembro de cada ano, sem milita e outras penalidades até aquelas datas.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAlINHO. 15 DE DEZEMBRO DE '981.

HÉUO SELBACH DA ROCHA
Vice-Prefeito em Exercicio

José Luiz:Espanhol
Secretário



•

PROJETO DE LEI N' 068, DE 22 DE JUNHO DE 2017.

Denomina Rua e Praça Paul Harr;s.

Art. l' O trecho localizado entre a Rua Carlos Barbosa e a Rua Bento
Gonçalves, Centro, passará a denominar-se Rua Paul Harris, conforme memorial
descritivo e mapa de localização em anexo.

Art. 20 Fica denominada de Praça Paul Harris a Praça localizada entre as
Ruas Bento Gonçalves, Venâncio Aires, Carlos Barbosa e Rua Paul Harris, Centro,
conforme memorial descritivo e mapa de localização constantes da presente Lei.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
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