
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 15.232, DE 15 DE ABRIL DE 2011.

Regulamenta  a Lei  nº  7.229, de 9 de dezembro de 
2010,  que  institui  a  Rede  Caxiense  de  Marcos 
Geodésicos – RCMGeo, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e atendendo ao que dispõe a Lei nº 7.229, de 
9 de dezembro de 2010, 

DECRETA:

Art.  1º  A  Rede  Caxiense  de  Marcos  Geodésicos  (RCMGeo)  implantada  pela 
Secretaria  Municipal  do  Planejamento  –  SEPLAN,  através  de  seu  Sistema  Único  de 
Informações - SUI, passa a constituir referência oficial obrigatória para:

I - realização de novos cadastramentos de áreas matriculadas no Registro de Imóveis 
como rural, situadas em área urbana, conforme Plano Diretor Municipal instituído pela Lei 
Complementar  nº  290,  de  24  de  setembro  de  2007,  ou  legislação  posterior,  feitos  pela 
Secretaria competente através da Seção de Cadastro, independente da área da gleba;

II - projetos de parcelamentos do solo, na modalidade “loteamento”, tanto para fins 
de estudo de viabilidade como para aprovação definitiva, conforme Lei nº 6.810, de 20 de 
dezembro de 2007, analisados pela Secretaria Municipal de Urbanismo através do setor de 
Uso do Solo e com área total parcelada superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados), 
além  de  regularização  de  parcelamentos  realizados  pela  Seção  de  Regularizações  e 
Parcelamento do Solo, da Secretaria Municipal de Urbanismo e parcelamentos populares 
implantados pela Secretaria Municipal de Habitação;

III  –  projetos  de  parcelamentos  do  solo,  na  modalidade  “desmembramento  e/ou 
aglutinação”,  em  que  a  área  total  da  gleba  seja  maior  que  10.000m²  (dez  mil  metros 
quadrados);

IV – georreferenciamento, de modo geral, através de levantamento topográfico de 
todas as obras públicas municipais realizadas no território municipal, executadas através da 
Administração Municipal; 

V - georreferenciamento de toda infraestrutura a ser instalada no Município referente 
a concessões de serviços públicos, como transmissão e distribuição de energia elétrica, gás 
natural, adutoras e redes de abastecimento de água, galerias e redes pluviais e de esgoto, 
redes de telecomunicações (fibra óptica, ERB, telefonia fixa e TV a cabo) entre outros; e

VI  -  georreferenciamento  de  levantamentos  topográficos  para  processo  de 
Retificação Administrativa, encaminhado junto aos Cartórios  de Registros de Imóveis.
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Parágrafo  único.  Não  será  exigido  o  processo  de  georreferenciamento  junto  à 
RCMGeo, nos casos de desmembramento e/ou aglutinação, e Retificação Administrativa, 
com área total inferior a 10.000m² (dez mil metros quadrados).

Art. 2º  Os  levantamentos topográficos e projetos de que trata  o art. 1º,  deverão ser 
apresentados  ao  setor  responsável  pela  RCMGeo  em  meio  digital  (formato  dwg  ou 
compatível, em mídia própria) e uma via impressa em escala compatível, com amarração a 
no  mínimo  dois  marcos  da  RCMGeo,  além  do  memorial  descritivo  dos  serviços  de 
transporte de coordenadas e altitudes, com o seguinte conteúdo mínimo: 

I - identificação dos marcos da RCMGeo adotados como referência e apoio para o 
serviço de transporte de coordenadas e altitudes;

II - descrição da metodologia adotada;

III - especificação da aparelhagem empregada;

IV - planta do levantamento em formato digital, contendo planilha de coordenadas 
(LTM) dos vértices e assinada por responsável técnico habilitado; e

V - planta de altimetria, com curvas de nível com equidistância máxima de 2 (dois) 
metros e cotas dos vértices da área, para os incisos II, III e IV do art. 1º do presente Decreto, 
e planta com as cotas de altitude dos vértices, para os processos elencados no inciso I do art. 
1º. 

Parágrafo único. A localização e a monografia dos marcos mais próximos das glebas 
e  dos  projetos  a  serem  georreferenciados,  bem  como  o  modelo  padrão  do  memorial 
descritivo, estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal.

Art. 3º  O georreferenciamento para cadastramentos em áreas urbanas dar-se-á da 
seguinte forma:

I - cadastramento através de processo administrativo “Cadastramento de área”: além 
da  documentação  exigida  pelo  setor  responsável,  o  requerente  deverá  providenciar  o 
levantamento  topográfico  (planta  de  localização  da  gleba)  georreferenciado  e  entregue 
conforme dispõe o art. 2º; e
 

II  -  cadastramento  de  oficio:  os  topógrafos  responsáveis  pelos  cadastramentos 
deverão georreferenciar seus levantamentos topográficos, conforme dispõe o art. 2º  e enviá-
los ao setor responsável pela RCMGeo.

Art.  4º   O georreferenciamento  de parcelamentos  e  regularizações  obedecerá  aos 
seguintes critérios:

I - estudo de viabilidade: além da documentação exigida pelo setor responsável, o 
requerente  deverá  providenciar  o  levantamento  topográfico  (projeto  proposto) 
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georreferenciado e entregue,  conforme estabelece  o art.  2º,  que deverá ser anexado,  em 
mídia própria, ao processo de viabilidade;

II - aprovação definitiva: além da documentação exigida pelo setor responsável, o 
requerente  deverá  providenciar  o  levantamento  topográfico  do  projeto  em  estudo, 
georreferenciado e entregue ao setor responsável pela RCMGeo, conforme estabelece o art. 
2º, que deverá ser anexado, em mídia própria, ao processo de aprovação de loteamento; e

III  -  após  a  realização  dos  projetos  de  regularizações  fundiárias  ou  loteamentos 
populares,  o  órgão  responsável  (Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  ou  Secretaria 
Municipal  da  Habitação)  deverá  encaminhar  levantamento  topográfico  georreferenciado, 
conforme estabelece o art. 2º.

Art. 5º  Todos os projetos de obras públicas, feitos pela administração direta e/ou 
indireta, ou por empresas contratadas, deverão ser georreferenciados de acordo com o que 
dispõe o art.  2º deste Decreto, tanto no momento de finalização do projeto, quanto após 
executada a obra.

Art. 6º  O georreferenciamento da infraestrutura básica e complementar, de que trata 
o art. 4º,  incisos XIV e XV da Lei 6.810, de 2007, obedecerá aos seguintes parâmetros:

I  -  para  as  obras  de  infraestrutura  contratadas  e/ou  fiscalizadas  pelos  órgãos  da 
Administração Municipal deverá o órgão responsável pela execução e/ou fiscalização da 
obra, encaminhar o projeto executado (as built) georreferenciado, conforme estabelece o art. 
2º,  à  Secretaria  Municipal  do  Planejamento,  por  meio  do  SUI  –  Sistema  Único  de 
Informações,  para a atualização das plantas do Sistema Cartográfico Municipal; e
 

II - para as obras de infraestrutura a serem implantadas por empresas particulares, ou 
concessionária de serviços públicos, poderá a Administração Municipal solicitar os projetos 
executados (as built) georreferenciados, que deverão ser entregues conforme disposto no 
art. 2º.

Art. 7º  Para os processos de Retificação Administrativa, encaminhados junto aos 
Registros  de  Imóveis  -  Cartórios  Imobiliários,  será  exigido  georreferenciamento  dos 
levantamentos  topográficos  para  glebas  e  lotes  localizados  em áreas  urbanas,  conforme 
legislação vigente.

Art.  8º  Cabe  à  Secretaria  Municipal  Segurança  Pública  e  Proteção  Social,  a 
fiscalização  e  proteção  dos  pontos  geodésicos  e  referências  de  nível  implantados  e 
materializados no Município de Caxias do Sul, compostos por marcos de concreto ou por 
pinos metálicos para RCMGeo.

Parágrafo  único.  Caso  a  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Pública  e  Proteção 
Social,  em vistoria  no local,  não localizar  ou verificar  a  destruição  de algum marco  da 
RCMGeo, esta deverá encaminhar um ofício ao setor responsável pela RCMGeo relatando o 
fato, para realizar o conserto e/ ou substituição do marco o mais breve possível.
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Art. 9º Fica a Secretaria Municipal do Planejamento responsável pelo cumprimento 
deste Decreto, sem prejuízo das responsabilidades dos demais envolvidos. 

Art.10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 15 de abril de 2011; 136º da Colonização e 121º da Emancipação Política.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.

Pedro Justino Incerti,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.
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