
 

PROJETO DE LEI Nº 253 , DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Fica instituída como Área Especial de 

Interesse Social – AEIS para fins de 

produção de habitação de interesse social, 

para faixa I, conforme art. 2º, parágrafo 

único, inciso II – Lei Municipal nº 
4.776/2009. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de o Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 
 

 Art. 1º. Fica instituída como Área Especial de Interesse Social – AEIS para fins 

de produção de habitação de interesse social, para faixa I, conforme art. 2º, parágrafo 

único, inciso II – Lei Municipal nº 4.776/2009, a seguintes áreas: 

 

UMA GLEBA DE TERRAS, irregular, situada nesta cidade, sem benfeitorias, 

com a área superficial de 4 ha 3.559,50 m
2
(quatro hectares, três mil, quinhentos e 

cinquenta e nove metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), medindo 240,30 

m (duzentos e quarenta metros e trinta centímetros) a extremidade nordeste da fração 

total de terras confrontando com o Parque do Gaúcho e formando um ângulo interno de 

107° com a face norte que confronta com o Loteamento Morgado Rosa, 46,18 m 

(quarenta e seis metros e dezoito centímetros) a sudeste formando um ângulo interno de 

119° com a face nordeste confrontando com o Parque do Gaúcho; 368,84 (trezentos de 

sessenta e oito metros e oitenta e quatro centímetros) a sudeste formando um ângulo 

interno de 96° com a face sudeste confrontando com a área de propriedade de Sulincorp 

SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda; 37,95 (trinta e sete metros e noventa e cinco 

centímetros) a oeste formando um ângulo interno de 128° com a face sudoeste 

confrontando com área de propriedade de Sulincorp SPE Empreendimentos Imobiliários 

Ltda e do instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense RS; 

252,46 (duzentos e cinquenta e dois metros e quarenta e seis centímetros) a norte 

formando um ângulo interno de 90° com a face oeste confrontando com o loteamento 

Morgado Rosa e chegando ao ponto de partida. O imóvel aqui matriculado acha-se em 

nome de Plinio Augusto Silveira da Rosa, Sob n° 000.043.747.300-05, área total: 

91,5000 ha, n° de módulos fiscais: 3,2600 e fração mínima de parcelamento: 2,00 ha 

exercício: 2015/2016. Devidamente inscrito no Registro de Imóveis com matrículas sob 

nº. 64144. 

 

 

 

 



 

 

UMA GLEBA DE TERRAS, irregular, situada nesta cidade, sem benfeitorias, 

com a área superficial de 5 ha 0.992,80 m
2
(cinco hectares, novecentos e noventa e dois 

metros quadrados), medindo 368,84 m (trezentos e sessenta e oito metros e oitenta e 

quatro centímetros) a nordeste confrontando com  a área de propriedade de Sulincorp 

SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda e formando um ângulo interno de 52° com a 

face oeste que confronta com a área de propriedade de Sulincorp SPE Empreendimentos 

Imobiliários Ltda e do instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio 

Grandense RS; 44,62 m (quarenta e quatro metros e sessenta e dois centímetros)  a 

sudeste formando um ângulo interno de 84° com a face nordeste confrontando com o 

Parque do Gaúcho; 127,08 m (cento e vinte e sete metros e oito centímetros) também 

com o Parque do Gaúcho; 230,10 m (duzentos e trinta metros e dez centímetros) a 

sudoeste formando um ângulo interno de 91° com a face sudeste confrontando com a 

área de propriedade de Sulincorp SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda e do instituto 

Federal de Educação,  Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense RS; 216,16 m (duzentos 

e dezesseis metros e dezesseis centímetros) a  oeste formando um ângulo interno de 128° 
com a face sudoeste confrontando com a área de propriedade de  Sulincorp SPE 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e do instituto Federal de Educação,  Ciência e 

Tecnologia Sul Rio Grandense RS e chegando ao ponto de partida. O imóvel aqui 

matriculado, acha-se cadastrado no INCRA, em nome de Plinio Augusto Silveira da 

Rosa, sob n° 000.043.747,300-5, área total: 91,5000 ha, n° de módulos fiscais: 3,2600 e 

fração mínima de parcelamento 2,00 ha; exercício: 2015/2016.Devidamente inscrito no 

Registro de Imóveis com matrículas sob nº. 64145. 

 

Art. 2º. Para viabilização do projeto, fica alterado o liminite minimo das sguintes 

dimensões: 

 

I – o gabarito das ruas para 7,00 metros; 

 

II – as calçadas para 2,40 metros; 

 

III – as dimensões e área dos lotes: 

 

a) testada para 6,30 metros; 
 

b) profundidade para 11,00 metros; 
 

c) área para 69,00 m
2
; 

 

IV – as áreas institucionais para 9,5 % da área total do empreendimento; 

 

V – as áreas verdes para até 15 % da área total do empreendimento; 

 



VI – a faixa de serviço para 0,60 metros. 
 

 

 

Art. 3º. O recuo de fundos, conforme artigo 115 da Lei Complementar nº 

025/2007, deverá ser distribuído dentro da própria área de implantação, não necessitando 

estar localizado nos fundos do lote. 
 

 Art. 4º. O empreendimento deverá prever no mínimo 2% das unidades 

habitacionais com acessibilidade universal. 

 

 Art. 5º. Após a entrega das unidades não se aplicam as vantagens tributárias 

aplicáveis às AEIS. 

 

 Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação 

orçamentárias previstas na LOA. 

 

 Art. 7º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

                DIVALDO LARA 
                                                                              

Prefeito Municipal 
 
 

EDUARDO DEIBLER 
  Secretário/GEPLAN 

 

                                                                
              CLEMENTINO MOLINA 
                      Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


