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LEI COMPLEMENTAR Nº 015, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

Dispõe sobre a criação e a delimitação de Zona 

Especial de Interesse Social - ZEIS - III. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  

 

LEI: 

 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a criação e a delimitação de Zona Especial de Interesse 

Social - ZEIS-III, nos termos da Lei Orgânica do Município, Leis Complementares 06/2008 e 

011/2011. 

 

Art. 2º. Fica criada a Zona Especial de Interesse Social - ZEIS-III, definida como área 

de expansão urbana pela Lei nº 1343, de 24 de outubro de 2013, os seguintes imóveis: parte 

do Lote Rural nº 49, da Gleba Barra do Marmeleiro, Seção “A”, localizado no Município de 

Renascença, Comarca de Marmeleiro, com área de 52.065,00 (cinqüenta e dois mil e sessenta 

e cinco metros quadrados), de propriedade de Joceli Rufatto Lopes, matriculado no Cartório 

de Registro de Imóveis de Marmeleiro, sob nº 5.634, folha 1 e parte do Lote Rural nº 49, da 

Gleba Barra do Marmeleiro, Seção “A”, localizado no Município de Renascença, Comarca de 

Marmeleiro, com área de 50.942,00 (cinqüenta mil, novecentos e quarenta e dois metros 

quadrados), de propriedade de Joceli Rufatto Lopes, matriculado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Marmeleiro, sob nº 5.635, folha 1, para fins de construção de habitações de 

interesse social, a seguir descrita:  

 

I – ZEIS III 

 

"A ZEIS III que agrega parte do Lote Rural nº 49, com área de 52.065,000, possui as 

seguintes divisas e confrontações: NORTE e LESTE: confronta com terras do mesmo Lote nº 

49 da mesma gleba. SUL: Confronta com terras do Lote Rural nº 57, da mesma gleba. 

OESTE: Confronta com terras do Lote nº 53 da mesma gleba; A ZEIS III abrange também 

parte do Lote Rural nº 49, com área de 50.942,00, que possui as seguintes divisas e 

confrontações: NORTE: confronta com terras do mesmo Lote nº 48 da mesma gleba. LESTE 

e SUL: Confronta com terras do mesmo Lote nº 49, da mesma gleba. OESTE: Confronta com 

terras do Lote nº 47 da mesma gleba.  

 

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir as áreas descritas no Art.  

2º, no mapa de zoneamento urbano do município de Renascença. 

 

Art. 4º. Nas áreas descritas no Art. 2º, serão implantados empreendimentos de 

Habitação de Interesse Social, sendo permitido o parcelamento do solo e a implantação de 

usos mistos e/ou comerciais de âmbito local, assim como equipamentos comunitários para 

atendimento da população oriunda desses empreendimentos. 
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Art. 5º. Os índices e parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo para as áreas 

descritas no inciso I do Art. 2º deverão respeitar o disposto nas Leis do Plano Diretor do 

Município de Renascença e demais normas pertinentes. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

 

 

Renascença, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 

52º ano de emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli  

Prefeito 
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