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CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGíSTICA 

Of. n° 030/21 - GPC 	 Carazinho, 02 de fevereiro de 2021. 

Excelentíssimo Senhor, 

Ver. Luis Fernando Costa 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

CÂMARA MUNICIPAL - 
DE CARAZINH9. 
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Responde OP n° 017/21 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar Memorando n°004/21, oriundo da Secretaria Municipal 

de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, contendo as informações solicitadas 

no Pedido de Informação n° 017/2021, de autoria do Vereador Bruno Berté, referente 

ao PLC n° 001/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal. 

Atenciosamente, 

www.carazinho.rs.gov.br  
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E LOGÍSTICA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO 

E OBRAS PÚBLICAS 

MEMO 	 004/2021 

DATA 	 01/02/2021 

DE 	  Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas 

PARA 	 Secretaria Municipal da Administração 

REFERÊNCIA 	 Ofício n2  17/2021/0P 

Prezado Secretário: 

Ao cumprimenta-los cordialmente, vimos através deste encaminhar resposta 

ao Ofício citado, encaminhado pelo vereador Bruno Berte, informamos: 

A PL 001/21 vem para resolver inúmeras demandas, pois a lei não é para casos 

específicos. Ela está sendo criada para que todo contribuinte consiga legalizar seu imóvel 

apesar de erros de marcação da obra. A secretaria de Planejamento não separa os processos 

indeferidos ou em pendência por assunto. Portanto, não temos como responder quais 

processos estariam pendentes ou foram negados por estarem invadindo os recuos 

obrigatórios. 

Sobre a URM, conforme a  LEI COMPLEMENTAR N° 110, DE 28/09/2006 — 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO,  Art. 8° Os débitos para com a 

Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscais, atuais e futuros — 

incluídas as multas de qualquer espécie — provenientes da impontualidade, total ou parcial, 

nos respectivos pagamentos, assim como todos os valores apresentados neste código serão 

atualizados monetariamente, de acordo com a variação anual — ou outra periodicidade que 

venha a ser estabelecida pelo Governo Federal — do IPCA (índice de Preços ao Consumidor 



por Atacado), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) ou outro que venha 

sucedê-lo. 

§ 4° Fica criada a URM (Unidade de Referência Municipal) com o valor de R$ 1,7390 que 

será atualizada anualmente conforme disciplinado no caput, sendo sua utilização apenas 

para cálculos e procedimentos internos, inclusive atualização de créditos inscritos em divida 

ativa, não ajuizados. 

A secretaria Municipal da Fazenda nos informou que a valor atual da URM é R$ 

3,7645, corrigido conforme caput, acima. 

Sobre a "área irregular" ela é em metros quadrados (como toda área) e considera a 

superficie invadida (comprimento x largura). A invasão não é cobrada em volume, que seria 
a área x a altura. Também não se considera a área de fachada, que seria o comprimento x a 

altura. 

Ratificamos que a PL 001/21 trata da alteração do artigo 47 da Lei 208/2017. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 
Atenciosamente, 

Atenciosamente, 

ciaud&et-G.  
Vanderlise Gir rdello 

Secretária Municipal d Planejamento, 
Urbanismo e Obras Públicas 
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