
DECRETO N°  7.700
de 19 de abril  de 1993.

Regulamenta  Lei  Complementar  n°  3.963,  de  29/12/92,  que  institui  o  “solo  criado”,
autoriza a vendê-lo na forma de “índices construtivos”, por meio de concorrência pública, e
dá outras providências.

DR. MARIO DAVID VANIN, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições
que a Lei lhe confere,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - O presente Regulamento disciplina a venda de “solo criado”, na forma de índices 
construtivos , visando a captação de recursos para serem aplicados   exclusivamente  na 
preservação do patrimônio histórico, art[istico e cultural do Município, compreendido na 
definição do artigo 216 da Constituição Federal.

Art. 2° - O “solo criado” consiste em um acréscimo  ao direito de construir além do 
coeficiente  básico de aproveitamento estabelecido em Lei.

Art. 3° - Para cada caso de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do 
Município, será instituído por Lei um Fundo Especial correspondente.

Art. 4° - A preservação do patrimônio de que trata este capítulo compreende aquisição, 
desapropriação e, quando houver decisão em tal sentido, a recuperação, a restauração e a 
conservação do bem respectivo.

Art. 5° - A execução das disposições da Lei Complementar n° 3.963/92 e deste 
Regulamento, fica a cargo da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, do GAMAPLAN e 
da Secretaria da Fazenda, nas áreas  de sua competência , com o assessoramento, em caráer 
consultivo, da Secreatria Municipal da Educaão e Cultura.

CAPÍTULO II
DA VENDA DE “ÍNDICES CONSTRUTIVOS”



Art. 6° -  Os “índices construtivos” de “solo criado” de que tratam a Lei Complementar n° 
3.963/92 e este Regulamento, serão consubstanciados em títulos de 10m² (dez metros 
quadrados) cada um, emitidos pela Secretaria da Fazenda do Município.

Art. 7° - A venda de títilos de “índices construtivos” de  “ solo criado” será procedida 
mediante concorrências públicas precedidas de ampla publicidade.

Art. 8° - O preço mínimo de cada título de 10m² (dez metros quadrados) de “índices 
construtivos” será estabelecido por meio de avaliação procedida pela Comissão de 
avaliação do Setor de Patrimônio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, expressa 
atráves de percentual do CUB-Custo Unitário Básico Ponderado da Construção Cívil no 
Rio Grande do Sul.

Parárafo único. No ato do pagamento dos títulos de “índices construtivos”, o valor 
correspondente será calculado tendo como indicador o CUB-Custo Unitário Básico 
Ponderado da Construção Civil no Rio Grande do Sul então vigorante.

Art. 9° - O valor dos títulos adquiridos poderá ser parcelado em, no máximo, 06 (seis) 
pagamentos mensais e consecutivos, corrigidos conforme a variação do CUB-RS no 
período correspodente, vencendo-se a primeira parcela 05 (cinco) dias após a homologação 
da respectiva concorrência pública.

§ 1° - O valor da parcela mensal corresponderá ao número total de índices adquiridos, 
divididos proporcionalmente pelo número de meses das prestações.

§ 2° - O adquirente de títulos que houver parcelado o pagamento do valor da compra e não 
estiver em dia com os pagamentos no quinto mês após a homologação da concorrência, será
ofocialmente considerando inadimplente, tendo direito a receber somente a quantidade de 
títulos de “índices construtivos” que já houver pago até então, sem correção.

§ 3° - Os títulos de “índices construtivos” só serão entregues ao adquirente após totalmente 
quitados, ressalva a exceção prevista na parágrafo anterior.

§ 4° - Os direitos correspondentes aos títulos de “índicesconstrtivos” decairão no prazo de 
dez (10) anos, contados da primeira aquisição, se durante este prazo não forem utilizados.

Art. 10 – A Secretaria da Fazenda do Município registrará em livro prórpio os títulos de 
“índices construtivos”, devendo constar do verso de cada um o nome e o CIC ou CGC do 
adquirente.

CAPÍTULO III
DOS ADQUIRENTES



Art. 11 – Os detalhes técnicos referentes aos acréscimos de Índice de Aproveitamento (IA) e
outras eceções às disposiçõe da Lei n° 2.516, de 15/10/79 e demais legislação pertinente ao 
Plano Diretor Urbano, serão os constantes da Lei Complementar autorizativa do edital de 
concorrência pública para venda de “solo criado”, consoante o artigo 3°, § 1° da Lei 
Complementar n° 3.963, de 29/12/92.

Art. 12 – Os prorpietários de imóveis que encontrarem-se em situação irregular quanto às 
suas edificações, inclusive com obras embargadas pela Divisão de Fiscalização da 
Secretaria do Desenvolvimento ou de outro órgão municipal que tiver estas atribuições, 
terão direitos á aquisição de “solo criado” com a finalidade de regularizar suas construções, 
desde que respeitadas as disposições da Lei Complementar n° 3.963/92, deste Regulamento 
e da Lei autorizativa do correspondente edital de concorrência pública.

Art. 13 -  Os títulos de “índices construtivos” emitidos pelo Município deverão ser 
anexados à documentação a ser apresentada, visando a aprovação de projetos e terrenos que
venham a ser receptores destes índices, nas uantidades correspondentes aos percentuais 
permitidos, bem como na Zona previstas no Quadro “A” da Lei n° 2.153, de 15/10/79 que 
trata do Plano Diretor Urbano.

CAPÍTULO IV
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Art. 14 – Serão realizadas tantas concorrências públicas quantas forem necessárias para a 
venda das quantidades de “solo criado” estabelecidas nos editais respectivos, na forma 
deste Regulamento, e forem comportadas pelas prescrições técnicas que regem a matéria e 
pela legislação pertinente.

Art. 15 – Cda edital de cocnorrência pública para venda de “índices construtivos” conterá a 
quantidade de títulos a serem licitados, asssim como o preço mínimo de avaliazção do 
metro quadrado de “solo criado”, conforme disposição do artigo 8° deste Regulamento.

§ 1° - A quantidade de títulos de “índices construtivos” a ser colocada à venda em cada 
concorrência, será estabelecida pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e pelo 
GAMAPLAN, com a assistência da Secretaria da Fazenda e demais órgãos técnicos 
municipais cuja cooperação for necessária, devendo corresponder, sempre que possível, ao 
valor de avaliação do bem a ser adquirido ou desapropriado. 

§ 2° - Deverão constar do edital, além das informações inerentes às concorrências públicas, 
detalhes técnicos como os Índices de Aproveitamento (IA) dos terrenos receptores, de 
acordo com as Zonas em que se situarem, exigências de afastamento mínimo para o 
pavimento de cobertura, número de pavimentos, tanto em obras novas como no aumento 



das já fixadas existentes, além de outras especificações, procedimentos e demais 
esclarecidos concernetes à matéria.

§ 3° - Das propostas dos participantes da concorrência deverá constar, espeificamente, se o 
preço ofereido será pago à vista ou se, em parcelas, o número delas.

§ 4° - O texto do edital de concorrência pública somente será publicado, na forma da Lei, 
após pr´via aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 16 – No caso de haver sobra de títulos numa concorrência, os que restarem serão 
incorporados à concorrência subsequente, mediante nova avaliação do valor respectivo, não
podendo cada nova concorrência ser efetuada antes de decorridos, no mínimo, 30 (trinta) 
dias da data de homologação da concorrência anterior.

Art. 17 – Deverão ser incorporados à quantidade de títulos a serem vendidos em 
concorrência sidsequentes, os remanescentes da inadimplência prevista no § 2 do artigo 9° 
deste Regulamento, e os que, por qualquer motivos, estiverem disponíveis, os quais 
comporão a cota estipulada para caa concorrência.

Art. 18 – As concorrências devem cumprir todas as disposições do Decreto-Lei n° 2.300/86 
e demais legislação pertinente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Art. 19 – Os recursos apurados com a venda de “solo criado”, através de títulos de “índices 
construtivos”, serão aplicados pela Secretaria da Fazneda do Município na forma prevista 
nas leis de criação e na Regulamentação de cada Fundo Especial instituído conforme 
prescreve o Parágrafo Único do artigo 2° da Lei Complementar n° 3.963, de 29/12/92.

Art. 20 – Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 19 de abril de 1993.

Dr. Mario David Vanin
PREFEITO MUNICIPAL

Jimmy Rodrigues



SECRETÁRIO GERAL


