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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARASRHO'RS

OP 395/2019 Corazinho 12 de novembro de 2019.

Assunto: Votação de projeto

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Para os devidos fins, transcrevemos abaixo o Projeto de Lei 077/17, de autoria do Vereador 
Ivomarde Andrade P: 183/183/19, aprovado pelo plenário deste Legislativo, em 11/12/2019, o qual tem 
o seguinte teor:

DispõeEMENTA:
obrigatoriedade das concessionárias 
de serviços públicos de água, esgoto, 
energia, telefonia ou gás, repararem 
as vias municipais em que realizarem 
intervenções.

sobre a

Art. Io As concessionárias de serviço público de água, esgoto, energia, telefonia ou gás 
que realizarem obras em vias públicas carazinhenses, onde as intervenções atingirem um percentual 
superior a 30% (trinta por cento) da área, compreendido na mesma quadra, deverá recapear toda sua 
extensão.

Parágrafo Único. As reparações e recomposições das vias deverão observar as normas 
técnicas da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Art. 2o O descumprimento do dispositivo na presente lei ensejara a notificação para que a 
respective concessionária promova a reparação do corte e recomposição da pavimentação da via 
em até 30 (trinta) dias sob pena de multa diária no valor de 750 URM's.

Parágrafo Único. Em caso de reincidência, a infração aplicar-se-á a multa em dobro da 
penalidade e, a cada reincidência subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência 
anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor.

Art. 3o Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Atenciosa mente.

Daniel Weber 
Presidente

Pref Municipal de Carazmho 
Sôcreísna tie Adfmiís&ação
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A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeitura Municipal de Carazinho 
Carazinho, RS
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