
LEI COMPLEMENTAR N° 498, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável
para  o  Distrito  de  Vila  Cristina  e  dá  outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

TÍTULO I
DOS PLANOS DIRETORES DISTRITAIS

Art.  1º  O Plano Diretor  de Desenvolvimento Sustentável  para o  Distrito de Vila Cristina é um
instrumento  técnico  e  político  que  norteia  as  ações  dos  agentes  públicos  e  privados,  com vistas  ao
desenvolvimento  sustentável  do  território  do  Distrito,  a  partir  dos  princípios  contidos  na  Lei
Complementar n° 290, de 24 de setembro de 2007 (Plano Diretor Municipal), em especial aqueles a seguir
elencados:

I  -  desenvolvimento  equilibrado  e  sustentável  nos  planos  físico,  social,  cultural,  econômico  e
ambiental;

II - descentralização da administração e dos serviços públicos;

III -  preservação do meio ambiente natural e do equilíbrio ecológico, respeitadas as vocações locais;
e

IV -  preservação do  patrimônio  cultural,  material  e  imaterial,  como recurso a  ser  usado para  o
desenvolvimento.

Art. 2º  São diretrizes gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável para o Distrito de
Vila Cristina, aquelas contidas no Plano Diretor Municipal, em especial aquelas a seguir relacionadas:

I - zoneamento do território, visando delimitar os usos, respeitando a vocação mais apropriada de
cada  zona,  região,  setor  ou  área,  compatibilizando  os  diferentes  interesses  e  propiciando  o  seu
desenvolvimento e o equilíbrio ecológico;

II - implantação de equipamentos de forma a potencializar o investimento público, compatibilizar o
crescimento econômico com o desenvolvimento social, cultural e ambiental e articular as políticas sociais
com as econômicas;

III  -  planejamento  e  execução  da  estrutura  viária  buscando  a  máxima  eficiência,  segurança  e
mobilidade;
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IV  -  o  saneamento  ambiental  será  feito  de  forma  integrada,  por  mecanismos  de  gestão  que
contemplem o abastecimento de água potável, a coleta e tratamento do esgoto sanitário, a drenagem de
águas pluviais, o manejo de resíduos sólidos, o controle de vetores, de resíduos e de efluentes industriais,
tendo como objetivos a melhoria das  condições da saúde pública e  o desenvolvimento sustentável  do
Município;

V  -  promoção,  preservação  e  recuperação  do  patrimônio  natural,  cultural,  material  e  imaterial,
considerados  como elementos  fundamentais  da  identidade  histórica  e  cultural  do  Distrito  e  fonte  de
desenvolvimento, de atividades produtivas, estudo e pesquisa; e

VI - promoção da integração das atividades urbanas e rurais, sem prejuízo do equilíbrio nas relações
entre ambas.

Parágrafo único.  O presente Plano deverá estimular ações indutoras de desenvolvimento local, a
partir das vocações locais e regionais.

TÍTULO II
DA ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO DO DISTRITO

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

Art. 3º  O território do Distrito de Vila Cristina é composto por Zona Rural e Sede Urbana, sendo
que:

I  -  Zona  Rural:  é  o  espaço  inserido  nos  limites  oficiais  do  Distrito,  compreendendo  as  áreas
destinadas a abrigar as atividades de caráter rural; e

II - Sede Urbana: é o espaço constituído pelo núcleo central do Distrito, onde estão localizadas as
referências da comunidade, compreendendo as áreas destinadas a abrigar as atividades de caráter urbano.

Parágrafo único.  É parte integrante da presente Lei Complementar o Anexo 01, que corresponde ao
mapa do território do Distrito, onde estão delimitados os espaços definidos como Rural e Urbano.

Art.  4°   A  estruturação  do  território  da  sede  urbana  deverá  seguir  o  princípio  de  promover
densificação prioritária  junto  à  rodovia  BR-116,  estruturando um centro  de  comércio e  serviços  mais
fortalecido para atendimento às necessidades dos moradores e como forma de desenvolvimento econômico
do Distrito.

CAPÍTULO II
DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 5°  É política do Município a oferta descentralizada de serviços de caráter social, econômico,
técnico e administrativo.

§ 1°  A gestão administrativa no âmbito do território do Distrito será realizada pela Subprefeitura.

§ 2°  São diretrizes relativas à estrutura administrativa na sede urbana:

I - concentrar prioritariamente, os serviços públicos futuros na sede urbana junto à Subprefeitura,
respeitando as  necessidades  locacionais  e  de atendimento à população, fortalecendo também o núcleo

Lei Complementar Nº 498 - Impressão - Hamurabi - Consulta de Leis http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/impre...

2 de 9 19/01/2016 15:20



urbano que está se formando no território próximo à rodovia; e

II  -  formar  um  núcleo  que  permita  utilização  similar  a  uma  praça,  inclusive  fora  do  horário
comercial,  no entorno da  Subprefeitura,  garantindo maior  acesso a  estes  equipamentos  e  promovendo
espaço de convívio para os moradores.

CAPÍTULO III
DO ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art.  6°   Incidem  sobre  a  Zona  Rural  do  território  do  Distrito  de  Vila  Cristina,  os  seguintes
zoneamentos:

I - Zona de Interesse Ambiental (ZIAM);

II - Zona de Interesse Turístico (ZIT);

III - Zona de Produção Rural (ZPR); e

IV - Setores de Interesse Histórico, Paisagístico e Cultural.

Parágrafo único.   O mapa com definição dos zoneamentos  da Zona Rural  é  parte  integrante da
presente Lei Complementar, correspondendo ao Anexo 02.

Art. 7°  Incidem sobre a Sede Urbana do Distrito de Vila Cristina os seguintes zoneamentos:

I - Zona Residencial 3 (ZR3);

II - Zona Comercial 2 (ZC2);

III - Zona Industrial (ZI);

IV - Zona de Ocupação Controlada (ZOC);

V - Zona Residencial 1 (ZR1);

VI - Zona de Usos Mistos (ZUM); e

VII - Setor Especial de Interesse Histórico e Cultural Nova Palmira.

Parágrafo único.  O mapa com definição dos zoneamentos da Sede Urbana é parte integrante da
presente Lei Complementar, correspondendo ao Anexo 03.

Art. 8°  O uso e ocupação do solo estão definidos nas tabelas do Anexo 04 em cada zoneamento,
conforme classificação contida no Plano Diretor Municipal, onde as atividades estão dispostas segundo
categorias de uso, porte e natureza.

Parágrafo  único.   Os  empreendimentos  enquadrados  como  de  grande  porte  deverão  ter,
obrigatoriamente, seus projetos analisados pelo órgão de planejamento e gestão territorial, o qual indicará a
viabilidade ou não de construção, considerando a infraestrutura presente no local, os impactos gerados e a
possibilidade de mitigação por parte do empreendedor, assim como determinar a densidade de ocupação
para o local e a volumetria das edificações.
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Art. 9°  Os parâmetros urbanísticos e de edificação são aqueles definidos na legislação municipal, em
especial pelo Plano Diretor Municipal.

Parágrafo  único.   Consta  da  presente  Lei  Complementar,  na  forma  do  Anexo  04,  a  Tabela  de
Parâmetros Urbanísticos e de Edificação, onde estão definidos os parâmetros específicos para o Distrito de
Vila Cristina em cada zoneamento.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE

Art. 10.  A política do Município referente à estrutura viária e mobilidade está definida segundo o
Título II, Capítulo IV do Plano Diretor Municipal.

Art. 11.  É parte da presente Lei Complementar, os anexos 05 e 06, referentes ao Plano Viário para o
Distrito, nos quais estão contempladas as diretrizes viárias, hierarquização das vias, assim como propostas
de abertura e prolongamento viário, criando alternativas de mobilidade para o Distrito.

Art. 12.  Como alternativa à utilização da rodovia estadual nos deslocamentos locais, a diretriz viária
prevista é o resgate da ligação histórica da antiga Estrada Rio Branco, melhorando as condições de tráfego
e sinalização, com proposta para reconstrução de ponte para ligação entre trechos, conforme demarcado no
Anexo 06.

Parágrafo único.  Na rodovia estadual deve-se prever passagens seguras para pedestres nas pontes.

Art. 13.  Com relação ao entorno da rodovia federal no trecho urbano, a diretriz de ocupação é buscar
uma  densificação  maior  na  área  no  entorno  da  mesma,  estruturando  um  centro,  com  urbanização  e
reorganização  da  área  ao  longo  da  rodovia.  Esse  projeto  deve  contemplar  arborização,  calçadas  para
pedestres com segurança, iluminação e requalificação do espaço, além de implantação de dispositivos de
redução de velocidade e travessia segura.

CAPÍTULO V
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 14.  O atendimento à função social da propriedade está definido pelos requisitos dispostos na
Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e pelo Plano Diretor Municipal.

Art. 15.  A propriedade rural cumprirá a função social quando houver a correta utilização econômica
da terra, de modo a atender o bem-estar social da coletividade, promover a justiça social e a preservação do
meio ambiente.

Art.  16.   Na  Zona  de  Interesse  Ambiental  (ZIAM)  e  na  Zona  de  Ocupação  Controlada
(ZOC/drenagem), delimitadas nos Anexos 02 e 03, a propriedade atenderá sua função social de forma
inversamente proporcional à sua ocupação.

TÍTULO III
DO MEIO AMBIENTE E DA CULTURA

CAPÍTULO I
DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DO PATRIMÔNIO
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Art. 17.  As políticas públicas voltadas à preservação do Meio Ambiente e à valorização da cultura
local tem suas diretrizes definidas pelo Plano Diretor Municipal.

Art.  18.   Constituem-se  áreas  de  interesse  histórico,  arquitetônico  e  cultural  do  Distrito  de  Vila
Cristina os seguintes locais:

I - Capela Santo Antônio e São Cristóvão (Cerro da Glória);

II - Capela São José (4ª légua);

III - Igreja Cristo Salvador;

IV - Capela Viva Maria;

V - Igreja Luterana da Paz; Igreja Nossa Senhora do Rosário (Linha Sebastopol);

VI - Capela São Rafael e cemitério (Nova Palmira);

VII - Capela Santa Isabel;

VIII - antiga residência próxima ao pedágio (Casa da Memória);

IX - Toca dos Bugres;

X - Cachoeira Estrada Municipal 8, antiga residência enxaimel próxima à UBS;

XI - residência Knack Viva Maria;

XII - ruínas Moinho Noll e residências da família na propriedade;

XIII - paradouro dos tropeiros;

XIV - residência Elza Schumann e antigo centro de Nova Palmira;

XV - casa antiga da família Papek;

XVI - Capitel (Nossa Senhora do Caravággio);

XVII - casa antiga próxima ao cemitério (Barros Pimentel); e

XVIII - Cachoeira de Caravággio.

§ 1°  As áreas de interesse de que trata este artigo abrangem a edificação ou bem definido e um raio
de 100 (cem) metros no seu entorno.

§ 2°  A demolição, reforma ou alteração desses bens e locais listados no caput dependerá da prévia
análise e aprovação da comissão específica para proteção do Patrimônio Histórico e Cultural.

Art. 19.  As áreas com zoneamento de proteção e preservação ambiental relativas à área rural, assim
como os locais de interesse histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico do Distrito de Vila Cristina,
estão demarcados no Anexo 02 da presente Lei Complementar.
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Art. 20.  A análise e aprovação de novos empreendimentos ou atividades localizados nas áreas de
interesse definidas no art. 18, bem como alteração dos existentes, deverá ser submetida à análise prévia e
aprovação do órgão de planejamento e gestão territorial do Município.

Art. 21.  Com o objetivo de garantir a preservação, recuperação e acesso público aos bens culturais
relacionados, poderão ser realizadas as ações previstas no art. 58 do Plano Diretor Municipal.

Art. 22.  O Município poderá realizar obras de infraestrutura e prestar serviços, visando o acesso
público e melhor utilização das áreas de interesse definidas no art. 18, mesmo que localizados em áreas
privadas, desde que com autorização expressa do proprietário.

Art. 23.  São necessários estudos e debates com setores ligados ao patrimônio histórico para verificar
a questão dos cemitérios existentes e a importância dos mesmos no contexto de preservação patrimonial do
Distrito.

Art. 24.   O Município deverá elaborar estratégias de preservação, conservação e valorização das
festas  comunitárias  nas  comunidades do Distrito  de  Vila  Cristina,  que  se constituem num patrimônio
cultural destas localidades.

Art. 25. Os prédios, públicos e particulares, igrejas, capelas, monumentos, obras, estátuas, praças e
cemitérios com mais 50 (cinquenta) anos não poderão ser demolidos ou sofrer qualquer modificação sem
parecer prévio do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPAHC).

CAPÍTULO II
DAS PAISAGENS NOTÁVEIS

Art. 26.  Consideram-se paisagens notáveis os ambientes naturais ou edificados, localizados na área
urbana ou rural, os que guardem valores culturais, históricos e ecológicos, assim como aqueles conhecidos
pela própria comunidade.

Art. 27.  Constituem-se paisagens notáveis do Distrito de Vila Cristina os abaixo relacionados:

I - vale do Rio Caí;

II - vista dos Paredões da Quarta Légua; e

III - vista a partir da Rampa Sul.

Art. 28.  Os empreendimentos localizados em áreas com visuais incidentes sobre paisagens notáveis
terão, obrigatoriamente, seus projetos analisados pelo órgão de planejamento e gestão territorial, o qual
indicará a viabilidade ou não de construção, considerando os impactos gerados.

Art. 29.  Aos proprietários de imóveis situados nas áreas onde incidem os ângulos de proteção das
paisagens notáveis, será assegurado o benefício da transferência de direito de construir, o qual deverá ser
requerido pelo proprietário.

TÍTULO IV
DA POLÍTICA DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Art.  30.   As  políticas  públicas,  no  âmbito  do  Município,  voltadas  aos  sistemas  de  energia  e

Lei Complementar Nº 498 - Impressão - Hamurabi - Consulta de Leis http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/impre...

6 de 9 19/01/2016 15:20



comunicação  e  à  promoção  e  disciplina  dos  recursos  hídricos  e  de  saneamento,  tem  suas  diretrizes
definidas pelo Plano Diretor Municipal.

Parágrafo único.  Quanto ao saneamento se deve buscar,  a curto prazo, políticas de melhoria do
tratamento individual através de parcerias com Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
para orientação sobre sistemas de fossas sépticas, programa de limpeza das existentes e conscientização a
importância do tratamento dos resíduos, e a médio e longo prazo buscar alternativas de outros sistemas de
tratamento mais abrangentes.

Art.  31.   A ocupação  de  áreas  próximas  aos  arroios  na  sede  urbana,  definidas  como Zonas  de
Ocupação  Controlada  (ZOC)  no  Anexo 03,  deverá  ter  análise  prévia  e  licenciamento  pela  Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. 

TÍTULO V
DA POLÍTICA SOCIAL E ECONÔMICA

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 32.  As políticas públicas municipais, nas temáticas sociais e econômicas, tem suas diretrizes
definidas pelo Plano Diretor Municipal.

Art. 33.  O Município deverá estimular o desenvolvimento social e econômico do Distrito por meio
do uso e ocupação do território com atividades relacionadas à produção rural, ao turismo e ao trânsito de
passagem junto à rodovia federal.

Art. 34.  As atividades de caráter urbano, que de alguma maneira relacionem-se com perfil produtivo
da região devem ser estimuladas, como as bancas de frutas e produtos locais.

Art.  35.   A estruturação de um centro na zona urbana, junto à rodovia federal,  será incentivado
através do zoneamento de uso do solo de modo a potencializar  a dinâmica econômica,  estimulando a
população local a reinvestir social e economicamente no Distrito.

Art. 36.  As políticas a serem implantadas devem priorizar a preservação das áreas destinadas ao
cultivo,  base  da  economia  do  distrito,  especialmente  na  várzea  do  Rio  Caí,  não  levando  a  elas  a
urbanização ou usos e atividades que causem impacto ou prejudiquem a atividade primária.

CAPÍTULO II
DO TURISMO

Art. 37.  Quanto ao turismo, considerando o grande potencial relacionado à localização estratégica
do Distrito, o Município buscará promover ações voltadas à infraestrutura básica e de apoio ao turismo
com ênfase na sinalização, acessibilidade, meios de transporte, gastronomia, segurança e comunicação,
conforme determina a Lei 7.637, de 5 de agosto de 2013 (Plano Municipal de Turismo).

Art. 38.  Incide sobre o território do Distrito a Zona de Interesse Turístico Estrada do Imigrante, cuja
delimitação visa incentivar esse uso, e cujos parâmetros de uso e ocupação estão definidos do Anexo 4 da
presente Lei.

Art. 39.  Considerando os atrativos voltados à paisagem e a necessidade de preservação ambiental do
Distrito de Vila Cristina, buscará o Município, conforme determina o Anexo 01, item XVI das diretrizes do
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Plano Municipal de Turismo: incentivar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a
atividade como veículo de educação e interpretação ambiental  e incentivando a adoção de condutas e
práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente natural.

Art. 40.  São estratégias para desenvolvimento da atividade turística no Distrito de Vila Cristina:

I - encaminhar ações de proteção, garantindo o resgate da história local e da identidade;

II - resgatar o potencial de antigos casarios, que podem servir de atração turística, revitalizando-os
com usos compatíveis e voltados a atividades para atendimento ao turista;

III - Incentivar os proprietários para utilização de pontos de interesse para a atividade turística, sejam
edificações ou recursos naturais e melhorar a acessibilidade aos mesmos;

IV - inclusão dos locais já em funcionamento no Distrito no projeto de ampliação da sinalização
turística municipal;

V - resgate da história de Nova Palmira, com valorização e reestruturação do espaço e incentivos
para preservação das construções; e

VI - finalizar a implantação da Casa da Memória, junto à Subprefeitura em casa antiga de estilo
enxaimel.

Parágrafo único. O mapa com definição dos pontos de potencial para a atividade turística da zona
rural e sede urbana é parte integrante da presente Lei Complementar, correspondendo ao Anexo 07.

TÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, POLÍTICOS E FISCAIS

Art. 41.  Os instrumentos jurídicos, políticos e fiscais aplicáveis ao território de Vila Cristina, estão
definidos por legislação específica, em especial o Estatuto da Cidade e pelo Plano Diretor Municipal.

TÍTULO VII
DA GESTÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

Art.  42.   O  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Distrito  de  Vila  Cristina  deverá
observar os elementos estruturadores e integrantes presentes no Plano Diretor Municipal, complementando
as suas  proposições,  de  modo a  atender  as  peculiaridades  do Distrito,  assim como as  necessidades  e
prioridades da sua população.

Art. 43.  Deverá ser criado o Conselho Gestor Distrital, o qual contará com a representatividade
paritária entre o Poder Executivo e as entidades da sociedade civil do Distrito de Vila Cristina.

Art. 44.  O Poder Executivo poderá propor composição de instâncias intermediárias de planejamento
e  gestão  com os  distritos  vizinhos,  sempre  que  o  tema ou  serviço  exija  tratamento  além dos  limites
territoriais do Distrito.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 45.  A presente Lei Complementar terá monitoramento permanente das ações nela previstas,
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através do órgão de planejamento e gestão territorial e do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial.

Art.  46.   Haverá  revisão  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Distrito  de  Vila
Cristina, desde que apontada a necessidade de ordem técnica ou legal, com a devida anuência do Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial e do Conselho Gestor Distrital.

Art. 47.  São consideradas áreas de interesse público, as áreas demarcadas nos mapas dos anexos,
com as seguintes destinações:

I - diretrizes de ligações viárias e mobilidade;

II - localidades de interesse histórico e cultural, contendo propostas de tombamento e outras medidas
legais de proteção e preservação de bens móveis e imóveis; e

III - locais de previsão de área pública.

Art. 48.  Integram a presente Lei Complementar os seguintes anexos:

I - Anexo 01 - Mapa Geral do Distrito de Vila Cristina - Urbano e Rural;

II - Anexo 02 - Mapa de Zoneamento e Uso do Solo - Zona rural;

III - Anexo 03 - Mapa de Zoneamento e Uso do Solo - Sede urbana;

IV - Anexo 04 - Tabelas de Parâmetros Urbanísticos e de Edificação;

V - Anexo 05 - Mapa de Estrutura Viária e Mobilidade - Zona rural;

VI - Anexo 06 - Mapa de Estrutura Viária e Mobilidade - Zona Urbana; e

VII - Anexo 07 - Mapa de Locais de Potencial Turístico.

Art. 49.  As atividades já licenciadas, ou com alvará de licença emitido pelo órgão competente até a
data de publicação desta Lei, poderão ser instaladas conforme parâmetros definidos em seu licenciamento.

Art. 50.  Ficam revogadas as Leis Complementares nºs 136, de 11 de abril de 2001, e 198, de 4 de
abril de 2003.

Art. 51.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 4 de dezembro de 2015; 140º da Colonização e 125º da Emancipação Política.

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.
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