
LEI N° 7.695, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dá nova redação e acresce dispositivos ao art. 2º da Lei nº

7.229,  de  9  de  dezembro  de  2010,  que  institui  a  Rede

Caxiense de Marcos Geodésicos (RCMGeo).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.229, de 9 de dezembro de 2010, passa a vigorar com alteração e inclusão de

dispositivos, conforme segue:

“Art. 2º  ...

…

III - projetos de parcelamento do solo na modalidade de desmembramento, conforme áreas mencionadas

pelo  parágrafo  único  deste  artigo,  ou,  no  caso  de  aglutinação,  sempre  que  resulte  em área  maior  que  a

mencionada pelo mesmo parágrafo;(NR)

…

VI - georreferenciamento de levantamentos topográficos para processo de Retificação Administrativa,

encaminhado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, em todo o território do Município, incluindo a área

rural, conforme áreas mencionadas pelo parágrafo único do presente artigo; (NR)

VII - georreferenciamento de levantamentos topográficos para processo de doações de áreas públicas ao

Município,  em todo  o  território  do  Município,  incluindo  a  área  rural,  conforme  áreas  mencionadas pelo

parágrafo único do presente artigo;(AC)

VIII  -  georreferenciamento  de  levantamentos  topográficos  para  processo  de  usucapião,  em todo  o

território do Município, incluindo a área rural, conforme áreas mencionadas pelo parágrafo único do presente

artigo; (AC)

IX -  georreferenciamento de  levantamentos topográficos para  processo de  Retificação Cadastral,  no

setor de Cadastro Territorial Multifinalitário, conforme áreas mencionadas pelo parágrafo único do presente

artigo; (AC)

X - georreferenciamento de levantamentos topográficos para processo de transmissão de imóveis quando

localizados em áreas urbanas ou lindeiras ao perímetro urbano vigente, com áreas mencionadas pelo parágrafo

único do presente artigo; e (AC)
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XI - georreferenciamento de levantamentos topográficos para processos de preservação e compensação

ambiental, visando a preservação do Bioma Mata Atlântica para a totalidade das áreas, independente do seu

tamanho. (AC)

Parágrafo único. A Rede Caxiense de Marcos Geodésicos (RCMGeo) será referência obrigatória para os

incisos I a X, para as seguintes áreas, a partir das datas: (AC)

I - a partir da publicação da presente Lei até 31 dezembro de 2013 para Levantamentos Topográficos

com área igual ou acima de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);(AC)

II - a partir de 1º de janeiro de 2014 para Levantamentos Topográficos com área igual ou acima de 5.000

m² (cinco mil metros quadrados);(AC)

III - a partir de 1º de janeiro de 2016 para Levantamentos Topográficos com área igual ou acima de

2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados);(AC)

IV - a partir de 1º de janeiro de 2018 para Levantamentos Topográficos com área acima de 1.000 m² (mil

metros quadrados);(AC)

V - a partir de 1º de janeiro de 2020 para Levantamentos Topográficos com área igual ou acima de 500

m² (quinhentos metros quadrados); e (AC)

VI - a partir de 1º de janeiro de 2022 para todos os Levantamentos Topográficos, independentemente de

área.(AC)"

Art.2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 11 de novembro de 2013; 138° de Colonização e 123° da Emancipação Política.

Alceu Barbosa Velho,

PREFEITO MUNICIPAL.
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