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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

Aviso de Inadmissibilidade

Trata-se de análise acerca da admissibilidade de emenda ao Projeto 
de Lei Complementar n° 001/2021, cujo protocolo, registrado sob o n° 38060, foi 
realizado após a publicação da pauta da sessão extraordinária a ser realizada no dia 
04/02/2021, às 18hs15min.

Sem mais delongas, a propositura supramenciona é inadmissível, 
conforme art. 84, §5°, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que veda 
inclusões de novas proposições após a publicação da pauta da sessão ordinária, 
valendo, da mesma forma, para os projetos protocolados após a publicação da 
pauta da sessão extraordinária, cuja celeridade é ainda mais necessária pela 
urgência inerente ao seu regime.

Aliás, cabe a ressalva que este Presidente tem o entendimento 
pessoal de serem cabíveis proposituras depois da publicação da pauta, desde que 
respeitem o prazo mínimo de 48 horas antes da sessão.

Por fim, cabe salientar que a matéria pode ser proposta a qualquer 
tempo por meio de projeto de lei, com tramitação ordinária.

Carazinho, 04 de fevereiro de 2021.

ra^de Vereadores 
>sta de Oliveira

Presidente da 0a 
Luís FernajidOy
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(X) Emenda a Projeto de Lei Protocolo n°: 30860 
Em: 04/02/2021 -16:49:41

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Emenda ao PLC 001/2021 que altera a Lei Complementar n° 208, 
de 23/08/2017, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do 
Município.

( X ) EMENDA A PROJETO DE LEI

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

O Vereador abaixo subscrito, com base no §2° do art. 156 do Regimento Interno desta Casa, 
apresenta a seguinte Emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar n. 001/21 que altera a 
Lei Complementar n° 208, de 23 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Código de Obras e 
Edificações do Município, conforme segue:

Art. 1o Os parágrafos 1o e 2o do Art. 1o do Projeto de Lei Complementar n. 001/21 passam a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 47. [...]

§ 1o No caso de construção sobre a área de recuo frontal obrigatório, a demolição poderá não ser 
imposta, desde que não comprometa a acessibilidade para deslocamento de pessoas com 
deficiência, quando for recolhido aos cofres públicos municipais o valor da multa correspondente, 
calculada conforme a seguinte fórmula e observadas as considerações dos acabamentos



.ç,
&

O'

constantes nos orçamentos dos projetos-padrão para os quais o CUB/m2 é calculado 
(projetos-padrão residenciais, comerciais, galpão industrial e residência popular):

I - Imóvel de alto padrão de acabamento - Multa = 450 URM + (CUB/RS vigente x área irregular);

II - Imóvel de normal padrão de acabamento - Multa= 300 URM + (CUB/RS vigente x área 
irregular);

III - Imóvel de baixo padrão de acabamento - Muita = 150 URM + (CUB/RS vigente x área 
irregular).

§ 2o A conversão da obrigatoriedade de demolição da área irregular em multa, nos termos do § 
anterior, somente será possível quando a área irregular não ultrapassar 25% do total da área de 
recuo frontal obrigatória exigida por lei e indicada no projeto aprovado. [...] “

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda busca fazer justiça social, tornando o Projeto de Lei mais isonômico no sentido 
de tratar de forma desigual os desiguais, ou seja, majorando o impacto para os imóveis de alto 
padrão e minorando em relação aos de baixo padrão, visto que estes geralmente não dispõem dos 
mesmos suportes técnicos para evitar irregularidades, bem como o proveito económico de 
possíveis invasões do recuo frontal em obras de menor padrão é inferior às de padrão superior. 
Além disso, busca proteger as pessoas com deficiência, assegurando que a manutenção da 
invasão ao passeio público com desrespeito do recuo frontal obrigatório só é possível com o 
pagamento de multa e desde que não comprometa a acessibilidade do mesmo.

Sala Antônio Libório Servian, em 04 de fevereiro de 2021.

Bruno Berté - PDT

Espaço reservado a Diretória de Expediente
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