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ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO

Of. nO 125/17 _GPC

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Estevão De loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 063/17

Senhor Presidente:

Carazínho. 02 de junho de 2017.
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 0°

063/17, desta data. que Dispóe sobre a regularizaÇáo administrativa das edificações

em desacordo com as normas urbanísticas e institui o Programa REGULARIZA da

Construçào Civil no Município de Carazinho

ExposicM de Motivos:

o projeto de Lei institui o PROGRAMA REGULARIZA. que objetiva dar

uma oportunidade de um ano, a partir de sua promulgação. para que as edificações

em desacordo com as normas urbanisticas possam se regularizar de forma

simplificada.

A regularizaçao de edificações pretende propiciar maior garantia de

condições de segurança e estabilidade das mesmas, cumprimento de todo o

processo administrativo legal e mitigar os impactos gerados pela irregularidade por

meio da cobrança de contrapartida financeira ao municipio Tal contrapartida esta de

acordo com o porte de Carazinho, é proporcional ao tipo de empreendimento

(residênCias. condomínios por unidades autônomas, industriais, comêrcio, serviços,

equipamentos públicos, privados e de uso especial) e difere das taxas cobradas

habitualmente para uma aprovaç:Jo dentro das normas urbanisticas normais, a fim

de diferenciar as situações e não representar um estimulo à desobediência da

legislação atual w_ ."""""'O."'.gO'.Q'
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A formalidade dos imóveis beneficiará a população que deseja a compra e

venda regular de imóveis, bem como habilitar em financiamentos. promovendo o

desenvolvimento econômico e fomenta a geração de renda.

Para se habilitar no Programa Regulariza. instituído por este projeto de lei, o

terreno/lote precisa também estar em situação de regularidade.

~ importante, esclarecer ademais que, não sM passiveis de regularização

as edificações localizadas em áreas públicas, faixas de domínio de rodovias,

ferrovias, linhas de transmissão de alta tensão e demais áreas /10/1 aedlficandi,

desconformes com o zoneamento. localizadas em Áreas de Preservação

Permanente, localizadas em áreas resultantes de parcelamentos de solo

implantados ilegalmente ou cujo uso foi alterado. ficando em desconformidade com

projeto já aprovado.
Por fim, destaca-se que a proposição já é prática em muitos municípios do

Brasil, que enfrenta problemáticas semelhantes quanto à regularização de imóveis,

ao passo que foi debatida com a sociedade de Carazinho e espera atender as

inúmeras e antigas solicitações de toda a comunidade, No projeto de lei, o municipio

prevê um prazo de trinta dias para ampia divulgação à comunidade e estruturaçâo

do atendimento por parte das equipes técnicas, de forma a atingir o maior número

possivel de contribuintes com o Programa hora proposto,
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PROJETO DE LEI W 063, DE 02 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a regularização administrativa
das edificações em desacordo com as
nonnas urbanísticas e institui o Programa
REGULARIZA da Construçao Civil no
Município de Carazinho.

Art. 1° É instituldo o Programa Regulariza no Município de Carazinho,
através de seus órgaos competentes, com o objetivo a regularização administrativa das
edificações existentes, que estejam em desacordo com as normas urbanísticas

municipais.

I • cuja atividade esteja em desconformidade com o zoneamento:

não mais cabera a regularização

regularização dar-se-a mediante a apresentação do, .segUintes

Art. 2" Não são passiveis de regularização administrativa, atra~és desta Lei,

as edificações:

Parágrafo unico. Para os fins desta Lei, considera-se existente a edificação
cujas fundações, paredes e cobertura lenham sido concluidas até a data da promulgaçao

desta Lei

11• ,localizadas em áreas públicas, faixas de domínio de rodovias, ferrovias,
linhas de transmissão de alta tensão. gasodutos e demais áreas non aedíflcandr ,

111-localizadas em Áreas de Preservação Permanente - APPs;

IV. -localizadas em áreas resultantes de parcelamentos de solo implantados
ilegalmente. cUJoo uso foi alterado. frcando em desconformidade com projeto já aprovado.

d Art. 3" A regu.'arização administrativa poderá ser requerida no prazo máximo
e um ano. contado da vlgencla desta Lei.

Parágrafo unico. Esgotado esse prazo,
com base nesta Lei,

Art. 4" A
documentos:



-

, _formulário padrão fornecido pela SEPLAN (anexo I - frente):

li • comprovante de pagamento de taxas de serviços de topografia, se

necessário:

lU _comprovante de inscrição municipal do profissional responsavel:

IV _ certidão de matrícula do imóvel emitida pelo Registro de Imóveis a
menos de90 dias da data do requerimento. Se o registro ou a averbação for omissa,
imprecisa ou não exprimir a verdade, a matricula devera ser ret[ficada antes do inicio do
processo, No caso de possuidor, devera apresentar, além da matricula. autorização com
firma reconhecida, conforme modelo padrão, fornecido pela SEPLAN (anexo 11);

v _ Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da área a ser regularizada. A ART ou o RRT devem
estar devidamente preenchidas, com todas as atividades técnicas exercidas, assinadas e
com comprovante de pagamento anexado:

Vl- trés vias do laudo técnico da área a ser regularizada (anexo 1- verso);

VII - três vias da Planilha de Controle de Ocupação (anexo 111);

VIII • declaraçao do proprietário, sob as penas da lei, da existência de
sistema de tratamento de esgotos cloacais, em conformidade com as Normas Técnicas,

IX - três vias da planta de situação e localização;

x - três vias da planta baixa de todos os pavimentos;

XI. quadros de áreas conforme NBR 12722
de edificaçOes com mais de uma un'idade autônoma' 1, quadros I e 11para os casos

XII - para os casos de regularização sob - ..
sob as penas da lei, assinada p"o P'O t' . '. re recuos obngalorlos: declaraÇãO,
'. _ ,,,prre ano do Imovel de h

vlano ou outra exigência leg" o p,op' t. , ,que se ouver alargamentob ," ,u, ,e ano deverá remo .
so re o recuo obrigatório ás suas exp" , ver as edificações existentes
O" • .. sas, n o cabendo 'o M •.•.•,esponsablhdade; u unrclp'o quaisquer ônus



XIl1 • Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI), expedido

pelo Corpo de Bombeiros. quando couber;

XIV. Estudo de Impacto de Vizinhança EIVIRIV, quando couber;

xv _As edificações que possuem esquadrias a uma distância inferior a 1,50
metros da divisa poderão ser regularizadas mediante apresentação da Planta Baixa,
localizada dentro do lote, devidamente cotada, indicando a(s) abertura(s) exislente(s) e
deverá conter a anuência especifica dois) vizinho(s).com ais) assinatura(s), com firma
reconhecida e comprovação de propriedade (matricula atualizada), na confrontação onde

infringir o afastamento acima mencionado.

9 10 A protocolização da solicitaçào de regularidade somente poderá ser

efetivada com a apresentação de toda a documentação.

9 20 Para residências unifamiliares de até 70m', fica dispensada a
apresentação do documento listado no inciso X deste artigo.

Art SOA I' - - - ,. . .regu anzaçao admlnlstra\lva é condicionada ao pagamento de uma
contrapartida fmancelra ao Munici ia elo I
irregularmente construida ond p I' P atai de metros quadrados de área
fórmula. . e os va ores serão resultantes da aplicaçao da seguinte

CF=Ai x c

Sendo CF' Conlrap /1'd Fconsfru{da em m t' a I a manceira, em URM's: Ai: área irregularm"'n'-
. e ros quadrados: c: coeficiente financeiro. .•. ,,-

Parágrafo único O fi'. coe IClente financeiro "c" sera oblid '
, a) edificações residênci _. _ o da seguinte forma:

edlficaçóes irregulares co' as unlfamlhares isoladas: c '" 2,50,
m area total até 70m' '"'""" exceto, I Izarilo c '" 1,00;

b) edificações destinadas a condom'miaS por unidade 6
. cJ edificações destinad . . s aut nomas: C" 7,00;

equipamentos públicos e privados e das a atiVidades industriais, comerciais e
e uso espeCial: c '" 3,00; serviços,

d) edificações com as '
financeiro proporcional a area irreg~I~~ÇãO, de atividades terão a aplicação do "'''''fi '

••"en e Construida de "''''d "'""'" IClente•.•••a parte.



. . ,provada a regularização
- . ênCl3S sera '

Art 60 Cumpridas as eXI9 . I da contrapartida financeira e
" d agamento mtegra , - I

,dmínistraliva e depOISde efetua o Q P "Iizada a vistoria da edlhcação pe o
. - h erbemcomor

dos respectivos(nbulas, se OUV, _ _
Muníclpio, será expedida a Carta de Habltaçao.

d dequação para garantir
~ 10O Executivo Municipal poderá exigir obras e a b-t bld de

as condições mínimas de segurança de uso, estabilidade, higiene e ha I a I I a .

S :zo O Município lerá 30 (trinta) dias úteis para análise, aprovaçao e

emissão de Carta de Habitação.

9 3° Caso ocorram alterações e adequações a serem realizadas. o prazo
passará a contar da data de devolução da documentação ao Município.

S 4° Caso as alterações a serem realizadas não forem devolvidas ao
Municipio no prazo de 30 (trinta) dias, o protocolo será arquivado, perdendo seus efeitos.

Art. 7° Na regularização com base nesta lei não haverá a incidência de
multas ou penalidades, ressalvado o disposto nos Arts, 5° e 6° desta lei.

Art. 8° O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei,

Art. 9° Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua pub)icaÇào.

Gabinete do Prefeito, 02 de junho de 2017.
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Anexo 1\

AUTORIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE oeRA

Eu, , ' , nacional\dade. estado civil. profissãO. inscrito no
CPF sob nO , AUTORIZO , nacionalidade.
profissãO. inscrita no CPf sob nO , a REGULARIZAR A
EDIFICAÇÃO, com área total de m' sobre um terreno urbano. com
área total de m•. localizado na Rua distante "m
da esquina com a Rua , nesta cidade. SETOR ".,

QUADRA , LOTE Matricula n° ,.

CarazinhO.. "" de , de 20 .

Assinatura (com firma reconhecida)
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