
cÂNDroo GoDór

ESTADO DO RlO GFTANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cânclido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N'048/2015, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015.

APROVA LOTEAMENTO DE
Ánpls DE TERRAS DE
PROPRIEDADE DE CELSO
PAULO THOMAS.

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal de Cândido Godói, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal no
2.07412009, de 05 de maio de 2009, e suas alterações,

DECRETA

Art. la - Fica aprovado o loteamento da área de terras urbanas com
21.262,03m2 (t'inte e um mil duzentos e sessenta e dois vírgula zero três metros
quadrados), constituída da fiação do lote rural no 76 da Linha Dr. Candido Godói, Câncliclo
Godói, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Cândido Godói sob na 3.666" de
propliedade de Celso Paulo Thomas, sob CPF n'493.712.070-00, dentro do perírnetro
urbano desta cidade, dentro das quadras 12, 31,47 e 48, com confrontações ao conÍbmre
registro em matrícula sob na 3.666.

Parágrafo único. O empreendimento lica denominado Loteanlellto
Residencial Uni f amiliar.

Art. 2e - O loteamento será composto por 21 (vinte e urn) Iotes corn irns
residenciais e 02 (dois) lotes destinados como institucional, integrantes da Quadra e no 48
(quarenta oito) e Quadra Q n" 47 (quarenta e sete), conforme mapa e memorial descritivo
em anexo, que são,partes deste decreto, nas seguintes proporções:

I - Area registrada.. 21.262,03 m2
II - Área loteada...... 15.913,87 n2
III - Área de arruamento............. 5.288.16 rn2
IV - Área institucional................. 2.269,07 m2

Parágrafo único. Da quadra e lotes:

Quadra na 12

Lote urbano ne l5
Lote urbano na l6
Lote urbano ne 17

Lote urbano na l8
Lote urbano na 19

Lote urbano na 21

Lote urbano rf 22

.. 840,00 m,

.. 840,00 rn2

.. 840,00 rn'?

.. 840,00 rn'

.. 840,00 rn'

.. 960,00 rnz

1548,00 m2

Art. 3a - A partir da aprovação do loteamento, as áreas destinadas ao sistema
viário e institucional passam a integrar o patrimônio público do Município.

'Doe orgãos, doe sangue: Salve Mdas.'



CÂNDIDo GoDóI

ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de CânrJido Godói

Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Aft.44 - A loteador deve rcalizar as obras de infraestrutura de conformidade
com o disposto na Lei Municipal n 2.07412009.

Art. 5a - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete 16 de outubro de 2015.

Municipal

Registre-se e publique-se

-*r....r,
l?/ Lãdíitdrôíio Royer

SHcretário da Administração

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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cÂNDIDo GoDóI

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cândido odói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs ,br

DECLARAÇ ÃO

o MLNIcÍpto DE CANIDIDO GoDoI, pessoa jr,rrídica de clireito
público iuterno, inscrito no Caclastro Nlacional das Pessoas Jr-rríclicas sob no 87
612 842.000118.2, com sede administrativa à Rua Liberato Salzano, no 387,
cidade de Cândido Godói/RS, neste ato representaclo pelo F,refeito Municipal
G{rEruNo BACKE.s, brasil.iro, ,urudo, inscrito no cpF sob no 351 054 420
68, com base no Parecer Jurídico n" 055/2015, do dia 15 cle outurbro de 2015,
fiilnado pelo Diretor Geral de Serviços Jurídicos Sr. Homero Luis Seibel, que
Írata cio Projeto 1. Loteamento protocolado junto ao Munjcípio cle Câncliclo
Godói, sob no 45112013, DECLARA purá ou devidos fini e eÍêitos, a
inexigibilidade da pavimentação das vias p.ibli.ur com pedras ir:regr.rlariclades
or-r asfatto, col11 base na Lei Municipal n' 207412009, senclo qLle o projeto foi
aprovado com expedição da cotnpetente licença de Instalaçfio pela Secretaria
Municipal da Agricultura, Expansão Econômica e Meio Ambiente no dia 23 d,e
outubro de 2013.

E para dar fé, firmo a presente declaração

Cândido Godói, RS, 21 de outubr:o de 2015.

O BACKES

ITO MUI\ICIPAL

"Doe olgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES: LOTEAMENTO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR,

O presente memorial tem por objetivo descrever o projeto de loteamento

e urbanização da fração do lote rural no 76, da Linha Dro Cândido Godói,

situada no município de Cândido Godói. Area localizada em parte das quadras

12,31, 47 e 48, e em parte das ruas Presidente Castelo Branco eTamoio.

A área a ser loteada, de 21.262,03 m2, situada conforme planta anexa, é

de propriedade de Wilson José Naumann e sua esposa Janete lnes Naumann,

matriculada no registro de imóveis da Comarca de Cândido Godoi, sob no

3.156 do livro 2.

Quadro de áreas simplificado:
Area total = 21.262,A3 m'z (100%)

Area em lotes = 15.973,87 (75Yo)

Rua Tamoio = 2.207,98 m2

Rua Castelo Branco = 3.080,18 m'
Área em arruamento = 5.288,16 m2(24,87o/o)

Área institucional = 2.269,07 (10,67%)

Área institucional lotes L-11-A Q-48 1722,58 m2

L-11 Q-47 546,49 m2

CORDENADA DE LOCALIZAÇÃO
27057' 01,84', S 54045'22,17',

27057',06, 30' S 54045' 25,33',

27057' 00,08', S 54045', 24,99"

fo*' ,,/"** 4,1.?,14

Éref. Mun. Cândido Godói
Sec. Mun. de Planejaménto

ÉÊorero ApRovADo
em ?ú) <í.'c( I

drigo oerlach
Eng - cnrR/ns rlo189-D

Pref. Cândido Godói

QUADRO DE AREAS

QUADRA 12 QUADRA 31 QUADRA 47 QUADRA 48
tOTE Ánra

[m')
LOTE Ánra

(m')
tOTE Ánra

(m')
LOTE Ánnn

[m')
15 840,00 14 775,42 1,t 546,49 03 560,00

16 840,00 15 BZ4,1O 563,03 04 560,00

17 840,00 16 932,52 354,28 05 560,00

1B 840,00 14 311,85 06 560,00

L9 840,00 15 302,08 1L-A 7722,58

20 960,00 16 693,52

27 1548,00
TOTAL 6.708,00 TOTAL 2.532,04 TOTAL 2.771,25 IOTAL 3.962,58

ÁnER TorAL - 2L.262,03

Ánsn rorAl DE LorES - 75.973,87

RLTA TAMOIO 2.207,98

RUA CASTEI,O BRANCO 3.080,18

TOTAL EM RUAS 5.288,76

ÁnEe INSTITUCIoNAL 2,269,07

("'- ,/
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1 - Descrição de Áreas e Confrontaçôes das euadras e Lotes

1.1- QUADRA 12:
A área a ser integrada na quadra no 12 tem 6.708,00 m, constituÍda pelos lotes
15,16,17,18, 19,20 e 2'1, delimitada pelo quarteiráo das ruas presidente
Castelo Branco e Tamoio e pelas Avenidas Redenção e pindorama.
Confrontando:
Norte - em 78,00 metros com a rua Tamoio;
Sul * em 78,00 metros com os lotes 10, 11, 12, 13 e 14;
Leste - em 86,00 metros com os lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06;
Oeste - em 86,00 metros com a rua Presidente Castelo Branco.

Lote 15 da quadra 12:
Com área de 840,00 m', localizado a 42,36 metros da esquina formada pela
rua Presidente Castelo Branco e pela Avenida Redençáo.
Confrontações:
Norte - em 60,00 metros com o lote urbano 16;

Sul - em 60,00 metros com os lotes urbanos 11, 12, 13 e 14
Leste - em 14,00 metros com o lote urbano 21;

Oeste - em 14,00 metros com a rua Presidente Castelo Branco, lado par, onde

faz frente.

Lote 17 da Quadra 12:

Com área de 840,00 m2, localizado a 44,00 metros da esquina Íormada pela

rua Presidente Castelo Branco e Tamoio.

Confrontações:
Norte - em 60,00 metros com o lote urbano 1B;

Sul - em 60,00 metros com o lote urbano 16;

Leste - em 14,00 metros com o lote urbano 21;

Oeste - em 14,00 metros com a rua Presidente Castelo Branco, lado par, onde

faz frente.

t'ú-**- f-*' ,,/"rr.,- "",,-
e"-,..-[la, f..,-il, f,/,t...-n,-, ro-'-,,.-,
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Lote 16 da Quadra 12:

Com área de 840,00 m2, localizado a 56,36 metros da esquina formada pela

rua Presidente Castelo Branco e pela Avenida Redençáo.

Confrontações:
Norte - em 60,00 metros com o lote urbano 17;

Sul - em 60,00 metros com o lote urbano 15;

Leste - em 14,00 metros com o lote urbano 2'1 ;

Oeste - em 14,00 metros com a rua Presidente Castelo Branco, lado par, onde

faz frente.



ir

Lote 18 da euadra 12:
com área de g40,00 m2, rocarizado a g0,00 metros da esquina formada perarua Presidente Castelo Branco e Tamoio.
Confrontaçôes..
Norte - em 60,00 metros com o lote urbano 1g;
Sul - em 60,00 metros com o lote urbano 17;
Leste - em 14,A0 metros com o lote urbano 21;
oeste - em 14,00 metros com a rua presidente castero Branco, Iado par, ondefaz frente.
Lote 19 da Quadra 12:
com área de g40,00 m2, rocarizado a 16,00 metros da esquina formada perarua Presidente Castelo Branco e Tamoio.
Confrontaçôes;
Norte - em 60,00 metros com o lote urbano 20;
Sul- em 60,00 metros com o tote urbano 1g;
Leste - em 14,00 metros com o lote urbano 21;
oeste - em 14,00 metros com â rua presidente castero Branco, rado par, ondefaz frente.
Lote 20 da Quadra 12:
com área de 840,00 m2, rocarizada na esquina formada pera rua presidente
Castelo Branco e Tamoio.
Confrontações..
Norte - em 60,00 metros com a rua Tamoio;
Sul - em G0,00 metros com o lote urbano 1g;
Leste - em 14,0A metros com o lote urbano 21;
oeste - em 14,00 metros com a rua presidente castelo Branco, lado par, ondefaz frente.
!-ote 21 da Quadra 12:
com área de 1.549,00 m2, rocarizado a 40,02 metros da esquina formada pera
rua Tamoio e Avenida píndorama.
Confrontações.,
Norte - em 18,00 metros com a rua Tamoio, rado par, onde faz frente;
Sul - em 18,00 metros com os lotes urbanos 10 e 11;
Leste - em 86,00 metros com os lotes urbanos 01, 02, 08, 04, cls e 06;
Oeste - em 86,00 metros com os lotes 15, 16, 17,1g,1g e 20;
1.2- QUADRA 3í:
A área a ser integrada na quadra no 31. tem 2.s32,04 m2 tem as seguintesconfrontações. E derimitada pero quarteirão tormaoã'pà:rr",r!í-dãàio"nt"
castelo Branco, Tamoio, Ruy Barbosa e pela Avenidá pindorarna, constituídapelos lotes 14, 1S e16.

uil4'*tu,l-"' rlír,n.un",-a4/n/l
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Lote 14 da euadra 3i:
com área de 77s,42 m2, rocarizado a 3j,g7 metros da esquírra formada perasruas Presidente Castelo Branco e Tamoio.
Confrontações:
Norte - em SO, 14 metros com o lote urbano 13;
irl - em 53,34 metros com o lote urbano 1S;

leste - em 15,00 metros com o lote urbano 17_A;

3:1H;m 
1s,47 metros com a rua presidente óastero Branco, rado par, onde

Lote í5 da euadra 31:
com área de 824,10 m2, rocarizado a 16,50 metros da esquina formada perasruas Presidente Castelo Branco e Tamoío.
Confrontações:

lorte - em S3,34metros com o lote urbano 14;
9rl- em 56,56 metros com o lote urbano 16;
Leste - em 15,00 metros com os lotes urbanos 1T e 1T-A;
oeste - em 1s,4T metros com a rua presídente castero Branco, lado par, ondefaz frente.
Lote 16 da Quadra 31:
com área de g32,52 m2, localizado na esquína formada pelas ruas presidente
Castelo Branco e Tamoio.
Confrontações:

lorte - em 56,56 metros com o lote urbano 1S;sul- em 60,00 metros com rua presidente castero Branco;
Leste - em 16,00 metros com o lote urbano 17;
pgste-- em 16,50 metros com a rua Presidente Castelo Branco, onde faz frente1.3- QUADRA 48:

fr^"q 1:l integrada na quadra no 4g tem 3.962,58 mz, constituída pelos lotes03, 04, 05, 06 e 11-A, delimitado pelo quarteirão'dasRuas presidente CasteloBranco, Tamoio e Avenida Redenção e pela fração do lote rural 76 da Linha Dr.Cândido Godói.
Confrontando:
Norte - por uma linha_que,brada que, partindo da confrontaçião oeste, segueem direçâo Leste, em 20,03 metros com a rua Tamoio, ai fai um ângulo reto e
seg.u.e em direção sul, em 30,00 metros, com os lotes urbanos nos 0\ e 02, Íazo ultimo ângulo reto, e segue em direção Leste, ., +0,00 metros com o lote
urbano no 02, atingindo assim esta conírontação;
Sul - em 60,03 metros com os lotes 07, 0q Og e 10 ;
Leste - em 56,00 metros com a rua presideníe castelo Branco;
oeste - em 86,00 metros com a fração do lote rurát zo da Linha Dr. cândido
Godói.

Lote 03 da Quadra 48:
com área de sG0,00 m2, rocarizado a 30,00 metros da esquina formada peras
ruas Presidente Castelo Branco e Tamoio.

k-' ,,ír.*.*-re4..144h4"lwn
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Confrontações:
lorte - em 40,00 metros com o lote urbano 02;
Sul - em 40,00 metros com o lote urbano 04;
Leste - em 14,00 metros com a rua presidente Castelo Branco,
onde faz frente;
Oeste - em 14,00 metros com o lote urbano 11_A.

lado ím par,

Lote 04 da Quadra 48:
Com área de 560,00 m,, localizado a 44,00 metros da esquina formada pelas
ruas Presidente Castelo Branco e Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 40,00 metros com o lote urbano 03;
Sul - em 40,00 metros com o lote urbano 0b;
Leste - em 14,00 metros com a rua presidente Castelo Branco, Iado ímpar,
onde faz frente;
Oeste - em 14,00 metros com o lote urbano 11-A.

Lote 05 da Quadra 48:
Com área de 560,00 m,, localizado a 56,46 metros da esquina formada pela
rua Presidente Castelo Branco e pela Avenida Redenção.
Confrontações:
Norte - em 40,00 metros com o lote urbano 04;
Sul - em 40,00 metros com o lote urbano 06;
Leste - em 14,00 metros com a rua presidente Castelo Branco, lado ímpar,
onde faz frente;
Oeste - em 14,00 metros com o lote urbano 11-A.

Lote 06 da Quadra 48:
Com área de 560,00 m2, localizado a 42,46 metros da esquina formada pela
rua Presidente Castelo Branco e pela Avenida Redenção.
Confrontações:
Norte - em 40,00 metros com o lote urbano 05;
Sul - em 40,00 metros com os lotes urbanos 07, 0B e 0g;
Leste - em 14,00 metros com a rua presidente Castelo Branco, lado ímpar,
onde faz frente;
Oeste - em 14,00 metros com o lote urbano 11-A.

Lote 11-A da Quadra 48:
Com área de 1.722,58 m2, localizado a 40,00 metros da esquina formada pelas
ruas Presidênte Castelo Branco e Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 20,03 metros com a rua Tamoio, lado par, onde faz frente;
Sul - em 20,03 metros com os lotes urbanos 0g e 10;
Leste - em 86,00 metros com os lotes urbanos 01, 02, 03, 04, 0S e 06;
Oeste - em 86,00 metros com fração do lote rural 76 da Linha Dr. Cândido
Godói.

1.4- QUADRA 47:
A área a ser integrada
11,12,13,14,15 e16). É

na quadra no 47 tem 2.771,25 m'?, constituída pelos lotes
delimitada pelo q

,tr/L*-
f,22,4/ctc<,-vtaart _<
a --;., L/CL. ç1aao.-^ ,v-\

uarteirão das ruas Presidente Castelo



P.tqn.o, Tamoio, Ruy Barbosa e pela fração de terras do lote rural no 76 da
Linha Df. Cândido Godói.
Confrontando:
Norte - em 60,00 metros com o lote urbano no 10;
Sul - em 60,00 metros com a rua Tamoio;
Leste - em 47,51 metros com a rua presidente Castelo Branco;
Oeste - em 47,72 metros com fração de terras do lote rural 76.

Lote 1í da Quadra 47:
Com área de 546,4g m2, localizado à 35,04 metros da esquina formada pela
rua Presidente Castelo Branco e rua Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 45,00 metros com o lote urbano no 10;
Sul - em 45,00 metros com o lote no12
Leste - em 12,47 metros com a rua presidente Castelo Branco lado impar.
Oeste - em 12,51 metros, com o lote urbano no 16.

l-ote 12 da Quadra 47:
Com área de 563,03 m2, localizado a 22,j1 metros da esquina formada pela
rua Presidente Castelo Branco e rua Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 45,00 metros com o lote urbano no 11;
Sul - em 45,00 metros com os lotes 13, 14 e 15:
Leste - em 12,93, metros com a Rua presidente Castelo Branco lado impar;
Oeste - em '12,93 metros com o lote urbano no16;

Lote 13 da Quadra 47:
com área de 354,28 m', rocarizado na esquina formada pera rua presidente
Castelo Branco e rua Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 16,50 metros com o lote urbano no 12;
Sul - em 16,50 metros com a rua Tamoio, onde faz frente;
Leste - em 22,11 metros com a rua presidente Castelo Branco;
Oeste - em 22,17 metros com o lote 14;

Lote 14 da Quadra 47:
Com área de 3í 1,85 m2, localizado à 16,50 metros da esquina Íormada pela
rua Presidente Castelo Branco e rua Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 14,50 metros com o lote urbano no 12;
Sul - em 14,50 metros com a rua Tamoío lado impar, onde faz frente;
Leste - em 22,17 metros com o lote 13;
Oeste - em 22,22 metros com o lote 1S;

Lote15 da Quadra 47:
Com área de 302,08 m,, localizado à 31,00 metros da esquina Íormada pela
rua Presidente Castelo Branco e rua Tamoio.
Confrontações:
Norte - em 14,00 metros com o lote urbano no 12;
Sul - em '14,00 metros com a Rua Tamoio lado impar

'f hz /n .' "/or<.nn ^.-,-^
lc-,.-lLa _'1-,^;, À./*._^_-.^o-^. _,

nde faz frente;



Leste - em 22,22 metros com o lote 14;
Oeste - em 22,27 metros com o lote 16;

Lote 16 da Quadra 47:
com área de 693,52 m2, rocarizado a 45,00 metros da esquina formada pela
rua Presidente Castelo Branco e rua Tamoio.
Confrontaçôes;
Norte - em '15,00 metros com o lote urbano no 10;
sul - em 15,00 metros com a Rua Tamoio lado impar, onde faz frente;
Leste - em 47,07 metros com o lote 1 5,12 e 11;
oeste * em 47,72 metros com o lote rural 76 da linha Dro cândido Godoi

Planta em anexo é parte integrante deste memorial.

Cândido Godoi, setembro de 2013

Resp. Técnico

Proprietários:

Lino Ruedell
CREA: 037827

WILSON OS NAUIVIANN

JANETE INES NAUIVIANN



Cândido Godói-RS

ESTAqO DO RIO GRANDE DO SUL

Frefeitura Nlunicipal De Cândido Godói
Rua t-iberato Salzano, 387-E-mail:gabinetê@candidogodoi rs gov br

Farecer Jurídicono0 015

CIbjeto: Neeessidade de Execução de Pavimentação Proieto de

Loieamento R.ua Bresidente eastelo Branco e Rua Tamoio ele

proprieclacle de Wilson José Naumann, Janete lnês Naumann e

teNso Faulo 1'homas .

Tnamita nesta hnunicipalidade o Projeto de Loteamento em epígrafe,

requeridos pelos proprietários Wilson José Naumann, esposa e

Ceisc, Pai,rlo Thomas, na data de 1110912013, conforrne

Requerimento no451/13, recebido pelo tVlunicípio e protocolado

,levidamentr:.

O referido Projeto foi aprovado pela Secretaria IVlunicipal de

Flanejamento na data cle 30/09i2013, pelo Departamento de

EngeÁharia cjo tVlunicípio, bem como obteve a Licença dre lnstalação

apiovada na data de 2Vrct2013, pela Secretaria Municipal de

Agricultura, Expansão Econômica e lVleio Atnbiente'

Foram preenchidas as .elemais disposições e requisitos legais

consoantes aos preceitos da l-ei no2.07412009, de 05 de maio de

2009, restando a inspeçâo pelo Departamento de Engenharia do

i\íurricípio o qual emitlu Telno de verificação de obras na data de

ü911012015, n"equerenclo CI presente parecer jurídico, sobre a

nêcessidade ou não de execuçá0 de pavimentação pelo proprietário,

r;isto que, 0 referido loteamento antecedeu a previsão e exigência da

{-ei no 2.378ruA'13 cle 20 de novembro de 2015, e l-ei nu2'53912015

cle ü7 de outulcro de 2Ü15.



Diante da solicitação, este assessor emite entendimento de que a
exigência da Lei na?.37Btz013 de zot11lzo13 e consequentemente a
[-ei no2.53912a15 de 07/1}tzo1s, não atingem seus efeitos ao projeto
de Loteamento em questão, visto que, os proprietários reqL{ereram o
l-oteamento corn data antenior, estando o pedido de loteamento
amparado na x-egislação.anterior ou seja na Lei n 2.ar4fii00g, que
não previa a execução do sistema de circulação, com pavirnentação
cie vias públieas com pedras irregulares (caiçarnento) ou asifalto.

Ressaltar que o ernbasamento jurídico embasou-se e limita-se à data
da entrada clo pedido de loteamento na data de 11togtz013, bem
cCImü da aprovação da l-ícença cle lnstalação pela secretaria
iVlunicipal de Agricultura, Expansão Econômica e Ívleio Amlriente ern
23l1anü13, que analisou e estabeleceu as condiçôes e restriçÕes do
empreendimento, e a aprovação do h4emorial Descritivo, cu.ias datas,
remanescem tle 30/09/2013 e 2111012013 respectivamente.

Portanto, as leis na2.378?a13 de zotllrzolg e z.szgna1l de
ü7l1a?a15 foram publicadas com datas posteriores a aprovaçâo e
licenciamento do loteamento referido, sendo que seus eÍeitos
vigoram a paltir da data da publicaçáo, observado o princípio da
publicação das leis art" 37 da cF., e, eonsiderando que arnbas não
netroagem seus efeitos, estando o loteamento referido amparado na
Lei no2.07N?-aa9, pelo qual, este parecer e pera não exig;ência da
execução da pavimentação das vias públicas pelos proprietários por
falta de previsão legal na cjata do requerimento e na t_icença de
lnstalação.

E o parecer

Când
'God

i-R 15 de outubro de 2CI15.

bel
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fi,e q iE trü" de & stea ny.e n to tlrWt*W
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(de acordo com o artigo 18 dt Lni Federat N.o 6.166179)

t

1) Requerirtrento do loteador, com firma reconhecicla, solicitando o regisho do loteamerrho. .

"Q§,§: 
* se o loteador for pessoa ísica, lncluir a qualificação e anuência do cônjugq sr: casado;
't se for pessoa Jurídica, apresentàr cópiâs autenticadas do contrato soclal e das alterações, acompanhacla tle
Cer-tirlão Sim plificarÍa exped icla p€la Juntd Comercia l.

',. 'i) Mernorial Degritivo firmado pelo loteador e pelo responsável ttknlco (com firm;B recontecídas), contenclo a 
'

descrição cornpleta da área hteÀda e sua origem, a descrição dos btes, e maís os requisitns exigidos pelo art"iço 9t,
§2o, da l"el 6.76(:17§, repr«luzldo abnixo:

" Lel ncr 6.766179
Alt. go - .....

{Qrnn''*
& tr^

g 20 - O memOrial clesçriUvo de.lerá conter, obrigatorlamentg pelO menos:
I - a dfficrlção zucinla do loteamenho, com as suas

características e a ffxação da zona ou zonas de uso predomlnante;
II - as condlções urbanhticas do lotêâmentCI e as lhitações que

inclclem s0bre os lotes e suas cÕn§truções, além daquelas constantes das
diretrizcs Íixadas;

III - a lndlcação dag áreas públir:as que passarão ao domínio do
Município no ah: de registro do lotearnento;

IV - a enurneração cloe equlpamentos urbanos, coniunitários e dos
serviços públlcos ou de utilidade p[rbllca, Já existentes no lotêâmento e
adjacências. "

O ? 'rJI,

.i'.

,a,fh',pturtut do prajeto aprovaclas pela Prefleltura Ívlunlcipai, contendo carimbo de aprovação cla FEpAM, e firmas
fêconhecidas do loteador e do responsável técnico. i

. 4).;4ffi rlo CREA quitada, refererlte aos seruiços proflsstonais execuiadoc.

, i.,.,ã) Ato de aprovaçãc do loteamento pela Prefeitura Municipal (original ou cópia autenricada), cuja validãcle, para fins
cle reglstro, é de tBO dias.

16) Ucença de Instâlâçãú da FEPAM, em nomé do lôteador (03 certídões) l

será

- B) Título de pmpriedade do imóvel (certidão atualizada da nratrhula). J

':..-. . 9) Histórico Vintenário dos títulos de propriedacle do lmóvel (com firma reconhecida), acompanhaclo clas respectivas\:. '-. certldõies.
-. 

,i

Í0) Êxemplar do contraüo-padrâo de prom*sa de compra e venda, do qual cr:r'tsbâriÍo, obdgatoriâíxente, os
requisitos do arUgo 26 da Lei N.ô 6,766/79 e ââ restriÉes urbanísticas. 

, 
i, ,

LÍ.) CERüDÕE§ e*r nome do Loleaclor:

a) Cetticlâo Negâtiva üonjunta (ou positiva com efeltos de negativa) da Recella FederallProcuracloria da Fazencla
Nacionar;#r L/ 53l,/yüf@ o:2

(



Prefeitura Municipal de Cândido G dói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS

Em atendimento ao inciso V, art. 18, cap. Vl da l"-ei Federal 6766 de 1g
de dezembro de 1g7g',' procedeu-se a vistoria e emissão do presente termo de
verificação de obras do Loteamento Residencial Thomas, de propriedade clo Sr. Celso
Paulo Thomas, CPF 493.712.070-00. O referido loteamento está localizado na Fração
do lote rural 76 da Linha Dr. Cândido Godoi, em trechos das Ruas Presidente Castelo
Branco e Tamoio, matrÍcula 3.666 do Registro de lmoveis de Cândido Godoi. Licença de
lnstalação Ll n" 003/2013-DIMA.

De acordo com a legislação municipal, as obras rninimas exigidas são a
execução e pavimentação das vias de circulação, demarcação dos lotes, quadras e
logradouros, obras de drenagem pluvial, rede de energia elétrica e de fornecimento de
água potável.

A vistoria foi realizada no dia 09 de outubro de 2015, onde constatou se
de infra-estrutura do referido loteamento encontram-se parcialmente

1 - Demarcação de vias de circulaçâo, lotes, quadras e logradourosi - PARCIALNIIENTE
EXECUTADA;
2 - Drenagem pluvial - PARCIALIVIENTE EXECUTADA (a execução da drenagem está
vinculada a execução da pavimentação);
3 - Rede de água - CONCLUIDA-
4 - Rede de energia elétrica - CONCLU|On;
5 - Pavimentação - a pavimentação do loteamento não estava prervista no projeto e não
foi executada. Na ocasião de aprovação do projeto (30/09/2013) a legislaçáo municipal
não exigia a pavimentação das vias. Em 20 de novembro de 2013, a Lei N/unicipal
2.378113 alterou a Lei [Vlunicipal 2.074109, que passou a tera seguinte redação.

Art. 21-Todo e qualquer loteamento novo deverá respeitar a legislação ambiental.
Não podendo ser aprovado sem parecertécnico de atendimento a esta legislação.

Parógrofo único: Caberú ao proprietário de loteomentos novos e licenciodos pelo
Mlunicípio o:

a) Execução do sistemo de circulação, com pavimentação de vias púbticos com
pedras irregulares (calçamento) ou asfalto;

que as obras
executadas, co

cÂNotDo cooór

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Itua Liberato salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi'rs'gov b'r

b) Demorcaçõo dos lotes e suos respectivds quodros;

c) Execuçõo do rede de obostecimento de óguo potavel;

d) Execuçõo da rede de energio eletrica;

e) Execuçdo do sistemo de drenogem pluvial, em prozo niio superior o dois anos,

contodo a portir da expediçõo do licença de instalaçõo do orgõo ombientol'

Diante do exposto, o departamento jurídico do mttnicípio deverá emitir

parecer sobre a necessidade ou náo de execuÇão de pavimentação pelo proprietário do

loteamento.

Cândido Godoi, 09 de outubro de 2015

Daniel Rodrigo Goerlach

Engenheiro Civil - CREA/RS 130.189

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitr-rra Mlrnicipal c1e Cândido G

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas'"
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Prefeitura Municipal de Cândido God
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

b) Demorcoçõo dos lote
c) Execuçdo do rede de ,

d) Execuçõo do rede de ,

e) Execuçõo do sistemo

contodo a partir da do licença de instolaçdo do

cÀNDrDo Gooór

ESTA.DO D() RIO GFIANDE DO SUL

s e suls respectivos quodras;
abostecimento de águo potóvel;
energio elétrica;
de drenogem pluvial, em prlzo

sto, o

ade ou não

Daniel Rodrigo Goerlach
Engenheiro Civil - CREA/RS 130.189

não superior o dois onos,

orgão ombiental.

Cândido Godói, 0g cle outubro de 2015

io1

Diante departamento jurídico do município deverá emitir
de execução de pavimentaçáo pelo proprietário do

parecer sobre a
loteamento.

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."


