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CÂMARA MUNICIPAL 
DECExcelentíssima Senhora,

Ver. Janete Ross de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 2 “ MAIO 20.2!

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 003/21
'íwRea.^

Ass.:
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Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 

Complementar n.° 003/21, desta data, que dá nova redação ao Artigo 6o da Lei Complementar 

n°218/18.
Exposição de Motivos:

Justifica-se a alteração em virtude de que a Lei Federal 13.913/2019 

que alterou o artigo 4o da lei 6766/79 permite que o município reduza, mediante alteração da lei 

municipal de planejamento territorial, a faixa não edificante das rodovias (não se confunde com 

faixa de domínio) para até o mínimo de 5 metros, a qual hoje é de 15 metros.

Considerando várias solicitações da comunidade, feitas ao prefeito 

requisitando tal alteração a fim de possibilitar o maior desenvolvimento do planejamento territorial 

local. A autonomia local foi reconhecida, e considerando que as áreas nãõKedificantes estão

regradas somente na lei de parcelamento do solo municipal, no art. 6o da referida lei e não no 

plano diretor, entendemos como correto incluir esta alteração na lei Complementar n°218/18.

Diante dos motivos elencados acima, solicito a aprovação do presente

projeto de lei.
Atenciosamente,

ifton jschrrwz

Prefeito
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003 DE 27 DE MAIO DE 2021.

Dá nova redação ao Artigo 6° da Lei 
Complementar n°218/18.

Art. 1o O art. 6o da Lei Complementar n°218 de 07 de Junho de 2018, que 

dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo do Município de Carazinho , passa a viger com a 

seguinte redação:

“Art.6° Os parcelamentos devem atender a seguinte condição:

I - quando realizados ao longo das águas correntes e dormentes e da 

faixa de domínio das ferrovias, deve ser obrigatória a reserva, em cada lado, de faixa não 

edificável com largura mínima de 15,00m (quinze metros), além das faixas de domínio, salvo 

maiores exigências da legislação específica.
II - quando realizados ao longo das faixas de domínio público de 

rodovias, deve ser obrigatória a reserva, em cada lado, de faixa não edificável com largura 

mínima de 5,00m (cinco metros), além das faixas de domínio, salvo maiores exigências da 

legislação específica.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de Maio de 2021.

Prefeito
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“Em defesa do Corretor de imóveis e da Sociedede”

CarazinhO/RS 10 de maio de 2021.
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Carazinho

MILTON SCHMITZ
t\X' '-V

r Í.V _ «;Nesta

A Delegacia Regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis,. 3§ 

Região do CRECI/RS de Carazinho, representada por seu Delegado Dirceu A. B. Loeff, 
CRECi/RS 12.733, acompanhado do Sr. DENISON COSTA, empresário no ramo Imobiliário 
e dos colegas abaixo nominados, vem mui respeitosamente a presença de V.S5., para 

expor e apresentar um projeto de mobilização urbana, as margens da BR-285 e BR-386, em 
relação a área non oedificondi, período urbano, reduzindo assim a medida linear de 15 
metros para 5 metros, a saber:

1. ÁREA NON AEDIFICANDI

Os Municípios de Tio Hugo e Santo Antônio do Planalto, já o fizeram, estando 

a Lei em vigor, do qual temos certeza do crescimento comercial e industrial as margens das 

referidas rodovias, trazendo assim, interesse logístico, emprego e renda, além da 
valorização nas referidas áreas.

Assim sendo, encaminhamos anexo ao presente, cópia da Projeto de Lei com 

a Exposição de Motivos e a Lei Municipal do Município vizinho, para que sirva de modelo 

para sua Administração.

Desta forma, solicitamos a apreciação da Administração Municipal e 
encaminhamento do referido projeto para a Câmara Municipal de Vereadores. !
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Sendo o que tínhamos para o momento, esperamos a apreciação positiva 

sobre o assunto e ficamos no aguardo,

Atenciosamente.

VDirceu A.B.Loeff CRECI itos C_REC!/R$ 38,500Iriam G. M.^os
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RECI/RS 48.715
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Presidência da República
Secretaria^Gera!

Subchefia para Âssuntos Jurídicos

LEI N° 13.913. DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera a Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
assegurar o direito de permanência de edificações na 
faixa não edificável contígua às faixas de domínio público 
de rodovias e para possibilitar a redução da extensão 
dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Esta Lei altera a Lei n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. para assegurar o direito de permanência de 
edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da 
extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.

Art. 2o O art. 4o da Lei n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. passa a vigorar com as seguintes alterações:

‘'Art. 4°

mTifflmt

lll-A. - ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será 
obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada 
lado;

6 5° As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos 
de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem 
incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação deste 
parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso III do caput 
deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou 
distrital." (NR)

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2019; 198-da Independência e 131-da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Marcelo Sampaio Cunha Filho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.11.2019 e republicada em 26.11.2019 - Edição extra.
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