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PROJETO DE LEI Nº 103/2017                               
  
 

“DELIMITA ÁREA DE TERRAS COMO ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 
– “ZEIS” PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO, IMPLANTAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO POPULAR DESTINADA À 
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E ÁREAS: VERDE, DE LAZER E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE USO COMUM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
                         O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e outras legislações vigentes, 
 
    FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:  
 
   Art. 1º - Fica delimitada como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, a área a 
seguir descrita, conforme mapa anexo, que passa a fazer parte integrante desta Lei: 
                                -Área de 16.062,99 m2 (dezesseis mil, sessenta e dois metros e noventa e 
nove centímetros quadrados), matrícula nº 5390, Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Seberi/RS, desmembrada da chácara nº 39, situada na Rua David Canabarro, Bairro Boca da Picada, 
perímetro urbano desta cidade, em zona de ocupação prioritária, quarteirão formado com as seguintes 
confrontações e dimensões: ao NOROESTE, com a Rua David Canabarro onde mede 196,90 metros; ao 
SUDESTE, com a Rua Jeronimo Hemielewski onde mede 155,35 metros e com a área verde onde mede 
38,65 metros; ao NORDESTE, com área remanescente de parte da fração da chácara nº 39, onde mede 
84,14 metros; e ao SUDOESTE, por uma sanga com a chácara nº 37, de propriedade de Adilon Osório de 
Oliveira.   
 
                     Art. 2º - A presente “ZEIS” não precisará atender aos requisitos urbanísticos 
previstos nas Leis Municipais nºs 3.479/2012 e 4.224/2017 e outros diplomas legais. 
 
               Art. 3° - As dimensões dos lotes, das ruas e das calçadas projetadas serão aquelas 
indicadas no projeto anexo. 
 
                         Art. 4º - Fica autorizado desde já, que o poder público poderá realizar obras de 
terraplanagem, abertura de vias, escavação, colocação de bueiros e o que mais for necessário para 
viabilizar a implantação desse núcleo habitacional, bem como das áreas institucionais. 
 
                                         Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
   
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI/RS 
EM 14 DE JULHO DE 2017. 
FORTALEZA DO ALTO URUGUAI – 58º DE SEBERI. 
 
               CLEITON BONADIMAN 
                PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 103/2017. 
 
   Excelentíssimo Senhor Presidente,  
   Excelentíssimos Senhores Vereadores: 
 
                          Ao cumprimentá-los submetemos à apreciação, deliberação e votação de Vossas 
Excelências, importante Projeto, para atendimento de aspectos legais, objetivando a delimitação de 
área de terras como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, para fins de regularização de loteamento, 
implantação de infraestrutura urbana, habitação popular destinada à população de baixa renda e 
áreas: verde, de lazer e equipamentos públicos de uso comum, e dá outras providências.  
   A referida área, que buscamos sua regulamentação através deste dispositivo, foi 
recentemente adquirida pelo município com a finalidade específica de implantação de um núcleo 
habitacional, bem como de espaços reservados a equipamentos públicos de uso comum. 
   E, para que haja uma melhor utilização no que diz respeito ao parcelamento, 
uso e ocupação do solo, torna-se necessário, para que surta os efeitos legais, que haja o 
reconhecimento do Poder Público, que é o responsável por coordenar a implantação de Zonas 
Especiais de Interesse Social, com o respaldo do Poder Legislativo, ratificando esta decisão.  
   Através desta aprovação poderemos beneficiar um maior número de pessoas 
com a construção de habitações de interesse social, com uma divisão mais racional dos lotes, sem 
prejudicar também a circulação de veículos e pessoas, considerando ser uma área residencial, que será 
mais limitada aos seus próprios moradores. 
   Portanto, Prezados Edis, através desse instrumento urbanístico estaremos 
definindo regras de uso e ocupação dessa área, descrita no presente Projeto de Lei, que esperamos 
contar com a aprovação em regime de urgência, para que possamos dar andamento às demais etapas 
desse empreendimento. 
 
   Atenciosamente. 

  
 

   CLEITON BONADIMAN 
   PREFEITO MUNICIPAL  

 
 


