
Estado do Rio GrandE~ do Sul
Prefeitura Municipal (je Caxias do Sul

LEI COMPLEMENTAR N° 308, DE 24 DE SETEMBRO DE 2008.

Regulamenta o arte 50 da Lei Complementar n° 246,
d(~ 6 de dezembro de 2005, quanto ao loteamento
irregular Serrano, estabelece seus limites, institui o
P."ograma Serrano Legal, visando a Regularização
Fundiária e Arquitetônica para o mesmo, 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.

CAPÍTUW I
DA FlNALffiADE

Art. 10 A presente Lei Complementar tem por finalidade atender ao disposto no art. 50 da Lei
Complementar n° 246, de 6 de dezembro de 2005, quanto às ocupações consolidadas sobre bacias de
captação, especificamente para o loteamento irregular Serrano, estando contemplados os aspectos de
infra-estrutura, preservação de áreas e impacto ambiental das atividades existentes.

Parágrafo único. Os dados que fundamentam a regularização do Loteamento Serrano
constam nos autos do Processo n° 2008008111/ SAMAE, fonte subsidiária da presente Lei
Complementar.

Art. 20 Fica denominado de Bairro Serrano o parcelamento consolidado demarcado no
Anexo J, localizado sobre a bacia de captação e abastecimento da Maestra.

Art. 30 O Programa de Regularização Fundiária e Arquitetõnica, denominado Programa
Serrano Legal, tem por objetivo regularizar o parcelamento consolidado Serrano, na área demarcada
no Anexo 1., reconh(~cendo à população ali estabelecida o direito à titulação legal de suas
propriedades e construções, nos temos desta Lei Complementar.

§ 10 A regularização arquitetõnica está vincu.1ada à existência de edificação conforme Anexo
m, sendo aferido juntcl ao SAMAE.

§ 20 Sempre que houver dúvida quanto à existência de edificação no Anexo ITT, será
verificado junto ao sistema comercia) do SAMAE a existência de ligação de água até janeiro de
2008, inclusive.

CAPÍTULOD
DA BASE LEGAL

Art. 40 O Programa Serrano Legal tem por objetivo institucional harmonizar o direito à
propriedade com o princípio constitucional de sua função social aliado ao interesse público na
regularização de áreas consolidadas.
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Art. 5° O respaldo para a efetivação deste objetivo está previsto na Constituição Federal, art.
5°, inciso XXII e inciso XXIII; na Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, alterada pela
Lei Federal n° 9.785, de 29 de janeiro de 1999; no Provimento n° 28/04 -CGJ/RS -More Legal 3,
na Lei Complementar n° 290, de 14 de dezembro de 2007, art.IO, art.14, inciso I, aJínea "d" e art.
17, § 1° e na Lei Complementar n° 246, de 6 de dezembro de 2005.

CAPÍTULO m
DO PROJETO URBANÍSTICO

Art. 60 Para efetivação do Programa Serrano Legal, serão abordados os dados que passarão a
compor o Projeto Urbanístico do Bairro Serrano -Anexo.JJ:

I -quadras numeradas; e

fi -ruas com S11a... respectivas denominações e gabaritos;

§ 10 As vias a pavimentar utilizarão calçamento em pedra, rejunte seco ou material
comprovadamente permeável.

§ 20 Sempre que possível, os passeios deverão assegurar trecho penneável, com cobertura
vegetal, sendo pavimentado em 1/3 (um terço) de sua largura ou no mínimo 1.10 m (um metro e dez
centímetros).

m -áreas de interesse do Poder Público para intervenções necessárias quanto a:

a) bacia de det(~nção/Jazer, quadra 4413; e

b) proteção de drenagem/risco de alagamento, quadra 2382 sendo que remoções necessárias
serão objeto de ação conjunta com a Secretaria Municipal da Habitação.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Habitação fica autorizada a efetivar as remoções
da quadra 2382, por se tratar de área de interesse do Poder Público para proteção de drenagens/risco
de alagamento, sem serem observadas as disposições do art. 13 da Lei n.o 5.348, de 28 de março de
2000.

Art. 70 Os dados utilizados para o desenvolvimento deste programa são os constantes em
cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda -SMF, Secretaria do Desenvolvimento Urbano -SDU
e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -SAMAE.

Art. 80 Para as novas edificações no Bairro Serrano, ficam estipulados os seguintes
parâmetros:

I -Índice de Aproveitamento: IA = 0,60;

fi -Taxa de P(~nneabilidade (TP) -pen;entagem do terreno a ser mantido penneáveJ: TP =
40%; e

m -limite de altura: 10m (dez metros), sendo a altura considerada conforme definição do
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Código de Obras -LC n° 144/01

Art. ~ o lote mínimo oficial a partir deste Programa de Regularização passa a ser de 360m2
(trezentos e sessenta metros quadrados).

CAPÍTULO IV
DAS ATWillADES

Art. 1. O. As atividades existentes no I--üteamento Serrano serão admitidas e poderão ser
ampliadas desde que:

J -comprovem que estavam em funcionamento no local em dezembro de 2005;

11 -conduzam adequadamente seus I~fluentes sem prejuízo à rede separador absoluto
existente e de acordo com demais normalizaçõe~. que regram a matéria; e

m -independente do porte, as atividades comerciais, prestação de serviços e industriais
deverão adequar-se às diretrizes do SAMAE, bem como ao Licenciamento Ambienta] pertinente.

Parágrafo único. A adoção de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) será exigida em etapas
compatíveis para sua aplicação, de acordo ,;om potencial poluidor sendo condicionante para
renovação de Licenciatnento Ambiental e de Alvará futuro.

Art. 11. As novas atividades comerciais e de prestação de serviços serão permitidas desde
que não se enquadrem na )istagem constante no Anexo TI da LC n° 246/2005.

Art. 12. Atividades industriais novas sel'ãO vetadas, excetuando-se as agroindústrias voltadas
à transfonnação de alilnentos, confonne LC na :Z46/05, que integra esta Lei Complementar na ronDa
do Anexo IV .

CAPÍTULO V
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ARQUITETÕNICA

Seção I
REGULARIZA ç Ã O FUND IÁRIA

Art. 13. A Regularização Fundiária da área em pauta se dará através do Provimento n° 28/04
-CGJ/RS -More Legal 3, ou outro que vier substituí-Io.

§ 10 Os imóveis que não forem passíveis de regularização por meio do Provimento n° 28/04
-CGJ/RS -More Legal 3, ou outro instrumento que vier substituí-Io, poderão ser regularizados por
meio de usucapião, proposto pelo interessado.

§ 20 Lotes em que incidam mais dc~ um proprietário serão objeto de Convenção de
Condomínio, registrado em matrícula respectiva.

Art. 14. Aos lotes regularizados será pennitido o remembramento, sendo que o
desmembramento só será pennitido se resultar no lote mínimo previsto para o Loteamento Serrano -
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360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados).

Art. 15. Os espaços viários que compõ.~ o Bairro Serrano passam oficialmente a integrar o
Sistema Viário do Município, conforme Anexo :[J.

SI~O 11

REGULARIZAÇÃO ARQUITETÕNICA

Art. 1.6. Na área delimitada no Anexo I
edificações existentes, nos termos da presente Lei

será pennitida a regularização administrativa das

Art. 17. Estão aptas a serem regularizadas administrativamente as edificações que atendam
aos seguintes parâmetros:

-estar locali7.ada dentro da área delimitada no Anexo I e visualizada segundo §§ 10 e 20 do
art 30.

.,

fi atividades de acordo com o Capítulo N da presente Lei Complementar;

m -possuírem matrícula no Registro de Imóveis; e
IV -concordân(:ia com as diretrizes viárias previstas no Anexo 11;

Art. 18. A regularização arquitetõnica dar-se-á atendido o estabelecido no art.
..ei Complementar e mediante apresentação dos seguintes documentos:

7 da presente

I -fonnulário padrão fornecido pelo Município
11 -registro atualizado do imóvel;

Anexo V;

m -Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional habilitado; e

IV -Certidão Negativa do Imposto sobn~ a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

Art. 19. Uma vez regularizadas, as alterações futuras deverão enquadrar-se às regras da
presente Lei Complementar, no que couber.

CAPíTULO VI
DOS VALORES

Art. 20. Para fins da regularização arquitetõnica de que trata a presente Lei Complementar,
os proprietários pagarão ao Município, pelo total de metros quadrados de área irregularmente
construída, os valores de acordo com as tabelas ;a, seguir:

-para atividade residencial

cy~~"C~ilSENTO

'ÁREA m2,I~70~71~
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jDe 

101 a I?Q~~~~~~~~~-l~~~~~~iA~j;~-d;40i

~~~~ISO

11 -para edificações destinadas a atividades comerciais, prestação de serviços, industriais e
institucionais:

T:lbela 2

"
i:VRMs
liI~=I~

I

:200

!iPORTEm2 :!

I!~~'~~OO- ~_!:~iiMédio 
de 501 m2 a 1.000 m2

I"--~cc~=~=~,,~~=ilGrande 
acima de 1.001 m2

III -edificações com associação de atiividade residencial e outra, conforme incisos
deste artigo, na proporção correspondente para c:ada parte.

ell

Art. 21. Os recursos provenientes da regularização arquitetõnica, confonne os valores
definidos neste Capítulo serão destinados ao Fundo Municipal de Recursos Hídricos.

CAPÍTULO vn
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Cabe à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano -SDU -
operacionalização do Programa Serrano Legal, ,;oordenando o encaminhamento dos processos cujO!
requisitos e procedimentos receberão regulação padrão.

a

§ 10 No cumprimento do caput deste artigo. fica o SAMAE responsável por dispor à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano equipamentos e programas necessários à operacionalização e
integração dos dados que subsidiam a efetivação deste Programa de Regularização.

§ 20 Ao SAMAE caberá a confirmação Ide existência de edificação no lote, confonne §§ 10 e
20 do art. 3°.

Art. 23. O fornecimento do "Habite-St:" e do Alvará de Localização estão vinculados ao
cumprimento do disposto na presente Lei Complementar.

Parágrafo único. No caso de Alvará de Localização já fornecido, o mesmo passará a
vincular-se ao estabelecido neste Programa, parll renovação, no que lhe for pertinente.

Art. 24. As restrições a que estão sujeitos os imóveis nestas áreas são objeto de gravame em
escritura.
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Art. 25. Integra a presente Lei Complementar os seguintes Anexos:

I -Anexo I -Delimitação do Bairro Serrano;

11- Anexo 11- Projeto Urbanístico;

III -Anexo III -Edificações -Regularização Arquitetõnica;

IV -Anexo IV -Atividades -art. 11; e

v -Anexo V --Fonnulário Padrão.

Art. 26. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 24 de setembro de 2008; 1330 d~l Cl'ii7..aÇãO e 1180 da Emancipação Política.

9f ~
Sartori,

MUNICIPAL.
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ANEXO IV

PROGRAMA SERRAIIJO LEGAL

Lista de atividades não permitidas:

Integra o Anexo II da Lei Complementar N° 246, de f) de dezembro de 2005, Capítulo IV -Das
Atividades, Seção I -Das Atividades Nas Bacias DaI B6, Maestra, Samuara e Moschen, An. 17,
inciso I.

1.0 SERViÇOS GERAIS, ligados a:
1.1 Artigos de madeira, do mobiliário (móveis, persianas, estofados, colchões, etc.).
1.2 Artigos de borracha (pneus, câmara de ar e outros aI1igos).
1.3 Veículos, inclusive caminhões, tratores e máquinas de terraplanagem.
1.4 Reparação, manutenção e conservação que utiliz,e processos ou operações de cobertura de
superfícies metálicas e não metálicas, bem como pintura ou galvanotécnicos.
1.5 Retificação de motores.
1.6 Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos industriais, agrícolas e máquinas de

terraplanagem.
1.7 Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos 'elétricos, eletrônicos e de comunicação.
1.8 Pintura de placas e letreiros (serviços de reparação I~ conservação).
1.9 Lavagem e lubrificação.
1.10 Funilaria.
1.11 Serralheria.
1.12 Tornearia.
1.13 Polimento.
2.0 ATIVIDADES DNERSAS, ligadas a:
2.1 Cemitérios.
2.2 Centro comercial e hipermercados.
2.3 Complexos científicos e tecnológicos.
2.4 Estabelecimentos prisionais.
2.5 Posto de lavagem de veículos e lubrificação.
2.6 Hospitais (Geral Pronto Socorro, Psiquíatrico, Veterinário).
2.7 Clínicas Médicas e Casas de Saúde, exceto Casas de Repouso.
2.8 Clínicas e alojamentos veterinários.
2.9 Laboratórios de Análises Físico-química, de Anállises Biológicas, de Análises Clínicas, e de

Radiologia.
2.10 Laboratório fotográfico.
2.11 Laboratório industrial e ou de testes.
2.12 Farmácia de manipulação e similares.
3.0 MANUTENÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEícUILOS RODOVIÁRIOS:
3.1 Manutenção e estacionamento de veículos rodoviários de carga.
3.2 Manutenção e estacionamento de velc.ulos rodoviários de passageiros.
4.0 TERMINAIS (AEROPORTOS) E DEPOSITOS
4.1 Terminal Aeroviário (aeroporto) -construção e ampliação.
4.2 Terminal de Minérios (carvão ! brita).
4.3 Terminal de Petróleo e derivados.
4.4 Terminal de Produtos químicos.
4.5 Heliporto.
4.6 Depósito! comércio de produtos químicos (sem manipulação).
4.7 Depósito! comércio de agrotóxicos.
4.8 Depósito de embalagens usadas de agrotóxicos.
4.9 Depósito! comércio de óleos usados.
4.10 Depósito! comércio de explosivos.
4.11 Depósito! comércio atacadista de combustíveis (balses de distribuição).
4.12 Depósito! comércio varejista de combustíveis (Posto de Gasolina).
4.13 Depósito! comércio de transportador! revendedor! retalhista (TRR).~



~~
NOME ASSINATURA

13 ENDEREÇD PARA CORRESPONDeNCIA 1.4 NOMERO

15 BAIRRO 1.6 CEP: 1.7 FONe,

LOGRADOURO LOTE 23 QUADRA

2.6 AREA (m')24 LOTEAMENTO 2.6 BAIRRO

31 

NOME

3.2

c c

3.3 REGISTRO NO CREA

34 ENDEREÇO PARA CORRESPONO~NCIA NUMERO

CEP

3.8 

FONE

Ic

11 MATERIAL 4.4 ÁREA CONSTRUíDA A REGULARIZAR POR ATIVIDADE:

DRES'DENC'AL

4.5 ÁREA TOTAL! 

A REGULARIZAR:

4.2 N° PAVIMENTOS:

m2

DLVENARIA
mZ

DMADEIRA
4.3 N° ECONOMIAS:

m2 0,00 m2

DMISTA
m2

~

EmR$

Em CUB
7:2 DATA:

CARIMBO E ASSINA rURA:

18 Parcela (a vista): ,Pagamento 

até: I I--pemais 
parcelas:

).2 N° PREDIAL: ~3 DATA:




