
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE VIADUTOS 

RUA ANASTÁCIO RIBEIRO, 84 – CENTRO – FONE; 54 3395 1800 – CEP:99820-000 – VIADUTOS / RS 
 

DECRETO N° 091/2021, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Determina procedimentos para regulamentação 

da documentação necessária para 

encaminhamentos de pedidos de Certidões de 

Zoneamento fora do Perímetro Urbano, multas e 

débitos ambientais e outros afins. 

 

CLAITON DOS SANTOS BRUM, Prefeito Municipal de Viadutos, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os pedidos de certidão de zoneamento fora do Perímetro Urbano Municipal, 

multas e afins, serão regidos pelos seguintes procedimentos: 

a) Requerimento padrão conforme anexo; 

b) Fotocópia do documento do registro de imóveis da Comarca com data de emissão 

máxima de seis meses contados da data de protocolo do requerimento, no caso de 

não ser proprietário, apresentar contrato de arrendamento; 

c) Constar número do RG e CPF/CNPJ e, quando o solicitante não for o titular, neste 

caso deverá apresentar fotocópia do RG e CPF ou documento com foto que 

contenha os mesmos. 

d)  Pagamento das taxas municipais.  

 

Art. 2º Depois de concluídos os procedimentos previstos no art. 1º, deste Decreto, o 

requerente deverá protocolizar o expediente no Setor de Processos, Protocolo e Arquivo da 

Secretaria Municipal de Administração que o distribuirá aos Departamentos que interagirão o 

processo, para avaliação técnica e despacho conclusivo. 

 

Art. 3º Os processos que não atenderem aos procedimentos descritos no art. 1º, deste 

decreto, ou a legislação pertinente serão indeferidos, e terão as exigências discriminadas por 

despacho dos respectivos departamentos e serão encaminhados ao protocolo central para 

informar ao requerente. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIADUTOS, aos 14 de dezembro de 

2021. 

 

 

CLAITON DOS SANTOS BRUM 

Prefeito Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

EVANDRO JOSÉ BALDISSERA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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   Processo (Protocolo nº.): _____________  

                   Folha nº. ______________ 

              Data:  /     / 

 

REQUERIMENTO 

 

  Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal de Viadutos 

  N / Cidade 

 

Proprietário:  _______________________________________________________ 

CPF/CNPJ  _______________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

 

Vem solicitar a Vossa Senhoria se digne a AUTORIZAR, Certidão de Zoneamento, 

juntando para tanto a documentação prevista nos termos da legislação Vigente. 

 

Especificações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Viadutos, __ de _________ de 20___. 

 

 

_____________________________   _________________________ 

 Assinatura do Responsável Técnico        Assinatura do Requerente 

  CREA nº. _________ 

 


