
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul

DECRETO Nº  9.870,  DE  29  DE  MARÇO  DE  2000.
 

Regulamenta  a  comercialização  e 
manuseio de informações cartográficas.

GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS, Prefeito Municipal de 
Caxias do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art.  1º  O  Município  de  Caxias  do  Sul  fornecerá  aos 
interessados, cópias das informações cartográficas da cidade que dispõe em 
seu acervo, tanto em meio magnético (digital) como em meio analógico (papel), 
mediante ressarcimento nos seguintes  valores:

I – cópias xerográficas dos fotogramas da sede urbana e 
das sedes urbanas dos distritos  em escala 1:8.000,  ao 
custo de 24,52 UFIRs cada;
II – cópias xerográficas dos fotogramas da área de todo 
Município em escala 1:30.000, ao custo de 13,23 UFIRs 
cada;
III  –  a  cópia  xerográfica  do  fotoíndice  terá  o  valor 
estabelecido  pelos  preços  unitários  multiplicados  pelo 
número de fotogramas que a compõem;
IV  –  cópia  da  restituição  do  levantamento 
aerofotogramétrico em meio digital (magnético), ao custo 
de 0,001327 UFIRs ao metro quadrado (m2);
V  –  cópia  da  restituição  do  levantamento 
aerofotogramétrico em meio analógico (papel),  ao custo 
de 0,0001327 UFIRs ao metro quadrado (m2)  acrescido 
do  valor  relativo  à  impressão,  ou  seja,  7,86  UFIRs  ao 
metro linear (m);
VI  –  cópia de mapas da cidade produzidos a partir  da 
digitalização  do  material  existente  até  maio  de  1998, 
contendo informações relativas  ao Plano Físico  Urbano 
(PFU),  em  meio  digital  (magnético),  ao  custo  de 
0,00001327 UFIRs ao metro quadrado (m2);
VII  – cópia de mapas da cidade produzidos a partir  da 
digitalização  do  material  existente  até  maio  de  1998, 
contendo informações relativas  ao Plano Físico  Urbano 
(PFU),  em  meio  analógico  (papel),  ao  custo  de  7,86 
UFIRs ao metro linear (m);
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Art. 2º Fica estabelecido o valor de 26,54 UFIRs para o 
fornecimento de cópias da restituição do levantamento aerofotogramétrico em 
meio digital (magnético), para áreas de interesse com até 20.000 m2 (2ha). 

Art.  3º  O  interessado  deverá  requerer  por  escrito, 
declinando o uso que será dado às informações, ocasião em que será proferido 
despacho  pelo  titular  da  Secretaria  de  Planejamento  Municipal  (SEPLAM), 
responsável pelo manuseio e guarda do material que será entregue mediante a 
comprovação do recolhimento das quantias correspondentes, mantido registro 
geral das informações fornecidas.

§ 1º As solicitações deverão vir acompanhadas de pelo 
menos um croquis com indicação do local de interesse.

§  2º  Os  arquivos  digitais  (magnéticos)  serão 
disponibilizados em disquetes ou CDs que serão fornecidos pelo requerente, 
em  quantidades  a  serem  estabelecidas  após  a  identificação  da  área  de 
interesse.

Art. 5º Ficam revogados os Decretos nºs 9.442, de 04 de 
dezembro de 1998, e 9.453, de 18 de dezembro de 1998.

Art.  4º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 29 de março 
de 2000.

Gilberto José Spier Vargas,
PREFEITO MUNICIPAL.

Caleb Medeiros de Oliveira,
SECRETÁRIO-GERAL.

Edson Marchioro,
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
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