
------.----------------------et1ilflt'-
ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 234118 - GPC Carazinho. 08 de novembro de 2018,

E~celer1tissimo Senhor,

Ver, Márçio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

El'lcaminha Projeto de Lei n° 085118

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 085118,

desta data, que Autoriza a Instalação de Condomínio Edilicio.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei apresentado está sendo encamil1hado em atendimerlto ao

protocolo efetuado pela empresa Tectus Construtora e Incorporadora ltda. que solicita a

aprovação de Condominio Edilfcio

Convém salientar que, a instalação do referido COrldomínio contemplará 306

unidades habitacionais no programa minha casa minha vida{MCMV), com completa infra-

estrutura.

Salienta-se que a área de implantação do condominio em questão, por estar

localizada enclausurada entre uma faixa de domlnio de linha férrea federal, confrontando-se

com o Jóquei-Clube e outros fofes adjacenles possui apenas um acesso possível, localizado

no final da Rua Aracaju, devido a essa impossibilidade de acesso, acreditamos ser de

extrema importância a implanlação do corldomirlio mantendo a área total do lote número 08.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° Das, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Autoriza a Instalação de Condominio Edilicio.

Art. 1° Fica autorizada a instalação de Condomlnio Edilicio com lote de
área de SO.OOO,OOm',localizado na Rua Aracaju, neste municlpio, no Setor 002,
Quadra 023, Lote 008 em conformidade com o Parágrafo único do Art. 25 da Lei
Estadual n010.116194. Informação n01045/2018 oriunda da Procuradoria Geral do
Municlpio e Informação datada de 25 de setembro de 2018. proveniente da Secretaria
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Publicas.

Art, 2° Em contrapartida a instalação, de forma espontânea, conforme
declaração em anexo, a Empresa Tectus Construtora e Incorporadora Uda, inscrita no CNPJ
sob o número 09.386.739.0001-58, com sede na Cidade de ChapecólSC, na Rua Barão do
Rio Branco, 180-E, compromete-se a efetuar a construção de uma Unidade Básica de
Saude com área construida de aproximadamente 200,00 m', conforme projeto exerutivo
elaborado e fornecido pela SEPLAN, focalizadOao lado da EMEF Pedro Vargas. Setor 02,
Quadra 52, Lote 01, na rua Carlos Gomes.

Paragrafo Único. O inicio da Construção da Unidade de saúde se dará
em até 12meses, a contar da data de Licença de Instalação e Aprovação do Projeto

Art. 3° A liberação do habite-se fica condicionada ao cumprimento do
disposto no Art, 20 da presente lei.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de novembro de 2018.
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Cara.c:inho, 04 de Outubro de 2018.

OFIcIO N" 02fZ018

A
PRHEITUR MUNICIPAL DE CARAZ!NHO

Assunto: CONDOMíNIO ANDALUZ

A TECTUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTOA. empresa
inscrita no CNPJ sob rlúmero 09,386,7390001-58, com sede na Cidade de
ChapeGÓISC, na Rua Barão do Rio Branco, 16G-E, ~em através deste expor
que a área de implantação do condomínio em questão está enclausurada entre
uma faixa de domínio de linha férrea federal e QuilOS lotes adjacentes
possuindo apenas um acesso po%llIel que está localizado no final da Rua
Aracaju. Por este motivo o acesso fica impossibilrtado de outras formas.

Diante do exposto necessitamos que seja liberada
conslllJç:io de COf1dominiodo tipo .CONDOMíNIO EDllÍCIO",

Atenciosamerlle.
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Tcçus Construtora e InÇ'orporadora Ltda
,"--- -;--- CnpJ: 09.38&.73/9.0001.58
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OFICiO t>j" 01/2015

.Ima Sra.
Vanderlise Girardello
SECRETÁRIA MUNICiPAL DE PLANEJAMENTO
Nesta

Aesunto: CONDOMíNIO ANDALUZ - Lei Estadual 10.116194 _ instftui a !..e: d:
Desenvolvimento Urbano.

TECTUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTOA, ampres""
inscnta no CNPJ sob número 09.386.739_0001_58, com sede na Cidade :la
ChapecõlSC, na Rua Barao do Rio Branco-E, 180, com experiência à mais de 1",
anos em Incorporaçaes, com área de atuação no Estado de Santa Catarina e err
outros Estados do Brasil, onde possuímos as certificaçOes exigidas pelo mercado da
construção civil ( ISO 9001 - a norma de gestao de qualidade mais conhecida no
mundo e PBQP-H nível A. que é pré requisito para as construtoras aprovarem
projetos junto á Caixa Econõmica Federal (CEF), para participarem do "programa
minha casa minha vida" (MCMV), dizemos sempre que, em todas as áreas, da
construção à incorporaçao, a TECTUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA atua com responsabilidade, qualidade e compromisso, sempre com um
empreendimento diferenciado para cada perfil de Municipio, e nesse sentido viemos
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria dizer que estamos realizando no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho um Ousado e grande
investlmento no formato de 'Condominio Edil!cio., sendo assim. modelo na Regiao e
no Estado do Rio Grande Do Sul, pois acreditamos nas potencialidade do Municipio,
nas pessoas da cidade e nos seus administradores.

Importante salientar, que esse projeto é denominado "CONDOMíNIO
ANDALUZ", onde será construído numa área adquirida de 60000 (sessenta mil
metros quadrados). contemplando 306 unidades habitacionais no programa minha
casa minha vida (MCMV), com completa infra-instrutura, tendo a perspectiva de
injetar na economia do Município mais de 40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais), que além desse valor considerável pelo atual momento em que se encontra
nossa economia no País, vaí proporcionar a oportUnidade das pessoas realizarem.c
seu sonho, que é ter a sua casa prõpria. Pois conforme a Superintendência Regional
da Caixa Econômica Federal de Passo Fundo é o MAIOR projeto da regiao que se
encontra protocolado.
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"~_.,'",o',Piane;amer"t~,reC'us"3ndo i aréiiss da 'Jiabilitiad", ao ~il1ç';-:;e~oi,,'e;::__ w' •• _ u ',. . _ ,

e apó;;; rs:.miãe cor;; ç Vossa ,sê;:h:,:-:a s ;:;L'aota~cn:cÇ de ~et:", sa qual ::l O',:;i;C
arquitetõnicoapõs anElisado .ssls corre:o f:a~a2c~:::vaçàcn~:: or5:'59"d:::s:""';'
nenhuma alteração, surgi;; c:ma q'-lsstêe ,eierente ~ Lima La' tiitadual 1C115.,.<:!
3rt;g:::25 que assim diz:

Art. 25 - Na instituição de condomínk)s por unidades autônomas será
observadc o limite maximo de 30.000m' (trinta mil metros quadrad::ls) de á,ea e
testada para logradouro púbiicc não superior a 200m (duzemos metros).

Parágrafo único - o Município poderá excepcional do disposto nestE
artlao. os condomínios a serem ímplantados em zonas já estruturadas
urbanisticamente onde a rede viária existente tornar inadequadas as
dimensões de testada e área máximas. (segue em anexo cópia da lei).

Ressalta-se que, se observamos o trecho acima em negrilo, visualizam:,;;
que nesta Lei também está previsto que nas áreas que possuem uma estrutura
urbana em que a malha viária existente torna inadequado o atendimento da áres
máxima, podem ser considerados pelo Município como casos excepcionais.
permitindo que seja utilizada uma área diferente do previsto nesse artigo como <i'es
maxima para implantação do condomínio,

Pois, a area de implantação do condominio em questão, por esta'
localizada enclausurada entre uma faixa de dominio de linha fêrrea federal e outros
lotes adjacentes possui apenas um acesso possivel, localizado no final da Rua
Aracaju, Devido á essa impossibilidade de acesso, acredrtamos ser de extrema
importância a ímplantaçao do condominio mantendo a área total do lote número 08.

Baseado nesse entendimento no parágrafo único, do artigo 25 da Lei
Estadual número 10.116/94, viemos respeitosamente solicitar que encaminhe com
urgência ao selor competente para análise e que CONSIDERE nossa
argumentação, onde poderá ser solucionado através de um Decreto Municipal,
podendo assim se concretizar esse importante empreendimento no Municlpio,

Sendo o que se apresenta para o momenlo, e na certeza nossas cordiais
saudações,

,
Atenciosamente/'':'"
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" /" 1<. "''---'-(f..U-Fe' -.' '--/N "~~ .'-~-. - .Tectus Construtora e Incorporadora LIda
Cnpj: 09.386,739.0001-58
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Senda o que tínhamos p.r. o mom~nto sub,crC"Je"'c-no,
"'tenci"'om~nte

GJra,,~ho, 25 de setembro de 2018

'flilrriê'1mà Orl<if;,{' ni
Ar~"".". L'rl>lo"",,o

-l-<c.J......-i-- •.... -".~j_.,_i
Vanderlile Girao~~IIQ
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Conforme ,cliCtação <la TECTUSCONSTRUTORAE INCOR?ORADORll.eTDA waá. na
orotocolO 821':1/2018oar. \'eri~<.," po"ibilid.de de aplicação ao par",grafo uniw do "rt 25 da Le
<'taduoI10.1lf>/94 em um condominio edilici<>a ~er ed,~cado na RJo Ara'oiu no selor 001. ~uodr.
023, IOleoo8lconform. implanlação em ",,,e"o). analis~ndo Oentorno e a, l~glsIJ,o., pertin~rt.\,
enlcnd~mo, que poder;; ser aceito. IOlic,to,ilo.cima refend. em raúío de que:

_a frente do empre~nd,",enlO pO\5ui metragem me~or do que o limile maximo IMicado na

referida lei, e "lua-se no flnal d. Rua Aracoii.l;
_meSmOha~~ndo o po"ibLlidode de d~,dobro~" ~re. em duas ~re", ooen., em função <Ia

medida de Irente da lote loonfmme e,ig~nclal do legi,lação mun'cip.'1. f".ndo ~ntao cadd uma CO'"
30.000,OOm'lconto,me p,e~e • le. 1(l.11£i9~1 ~endo pela OIt'O do urb~n"ma, melma ~3\'enoo
.,te'oçõe' dO Pr()J~to, se a ~mp,ela ed,filar com ~,e"c~n,truídd ,imilar. mudara Jpe~3S que cdda
wndomlnlo ediliôo e'tar~ em um 101~",parada. ma, OimpactO" qu~ o entorna lera submetido ~;;a
mudo em f~ÜO d~ area ter 30.00c,oom' ou 60.000,OOm' pai, a wnst'uçào sera ~ mesma
,,".€nOemOSque Oque rnud••a ~im e o a(esso"o local que <,e,~maISestreito e (on,~quen\eme~te

".,enc, !lm[ional
_ Jnali,anda pei. oo,,,bil,done M fdze' um late.menta na are. em que,t~o "e-,e que.

mesma \Em d~lIm,t"çiic wm • rede terrO\'i.,i., !mpenindo no momento em função do' legl,loçõe,
~,ge~te" d sequem1a de um l>OI'ivelarruamento naqueld d"eção e la, wnfrontaç;;a tambem com
á'~,denomi"odd como Zona EspeCialde In\erüse (omunitariO, area ~sta o.fi nida p~l<)Piana D"etor
com det",m",açtl~s diferenciad.' ne acordo wm Oque e'\dbelpce o artigo 76 da ,pte"dA lei

'Art 76, As 10n.5 Espc:.-o-'''C6 int.resse ComL'l/;l,;no rZE,e} sM •.~ue'~' q"" OC,e'"'l'
"aroc:e,~stlc., ~e ",:~."s.,~comuna"" ,M.'" o de5~n'{o'vlm~n",mu,o,c.-pa: ,c",,"SS'lil~O~
re9uiame""çõo urtJ.nlstlC~r."-,Mlo(ia e ~:rereoç'Jc~Gas",,,a5 od;"co"'es-

Outra pos;ibi"d.de de ser e,~ouível o emo,eendimento e n. for",a de (andominlO de 'o,e,
pora pasterlor ed'.fic.ção conforme pr~~i~.o e,pre~so na Lei de Parcelamento do Solo coso C
pf(}p'leta,io n;;o q~eLraoptar por esto modalidade. sugP,e-", que em ~endo ~ceito p~k, Munic:pioa
torma hora propostA pe1demp'~'d 1ectus, Sl'j' salicitado a [Qmp~n,~ção de ilrea onde o p'cpr'elár'o
d~ven. ,ep3S\M ~o municip'o o equi~~lenle o S%da Ü~d em que'tão conforme pre~é Oa~.65 ,~~Le'

118/1018
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