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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

Lei  Municipal nº 4.245, de 20 de Julho de 2016. 
 

Denomina, cria normas e estabelece padrões urbanísticos e 
edilícios específicos para a aprovação de empreendimentos 
habitacionais de interesse social na Área Especial de Interesse 
Social criada pela Lei nº 4.003, de 07 de agosto de 2014. 

 
      Luiz Affonso Trevisan, Prefeito Municipal de Sobradinho, Estado do 
Rio Grande do Sul, 
      Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A área Especial de Interesse Social criada pela Lei Municipal nº 4.003, de 07 de 
agosto de 2014 passa a ser denominado Loteamento Linha Apolinário I.   
Art. 2º Para fins de aprovação do projeto de empreendimentos habitacionais, o uso do imóvel 
será, preferencialmente, destinado a habitação unifamiliar por lote.  
Parágrafo Único. Futuras reformas ou ampliações no imóvel, que se destinem ao uso 
comercial ou de prestação de serviços, não poderão descaracterizar o uso residencial do 
imóvel original.   
Art. 3º Cada lote terá a testada mínima de 7metros, sendo de 8,5 metros a testada mínima 
dos lotes de esquina; 
Parágrafo Único. A testada dos lotes de esquina poderá ser alterada de acordo com a 
necessidade do empreendimento, de acordo com a análise do técnico responsável, não 
podendo ser inferior a 7 metros.  
Art. 4º Os recuos deverão seguir a previsão contida no Plano Diretor.   
Art. 5º As larguras e a declividades das vias de circulação deverão atender as exigências 
mínimas do Plano Diretor e Lei Municipal de Parcelamento do Solo. 
Art. 6º A pavimentação sobre os passeios, deverá observar as dimensões e normas 
constantes no Plano Diretor ou norma vigente à época da aprovação do projeto, de acordo 
com análise da Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos. 
Art. 7º Ao presente loteamento não se aplica a previsão do art. 5º e seus parágrafos, bem 
como artigos 39 e 40 da Lei 853, de 03 de novembro de 1981, podendo ser aprovado projeto 
com índices inferiores, de acordo com as características do entorno do empreendimento. 
Art.8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, em 20 de 
Julho de 2016. 
 

 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 

 
Registre-se e Publique-se em 20.07.16, 
 
Saionara Soder, 
Sec.de Administração. 
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