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

PROJETO DE LEI Nº 061, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.682, de 03 

de março de 2020, que Ddispõe sobre a 

regularização de imóveis e edificações clandestinas 

e irregulares, em situação consolidada no território 

municipal até a data da publicação da Lei Municipal 

nº 4.155, de 23 de setembro de 2015. 

 

 

Art. 1° Altera a redação do art. 7° , caput, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
“Art. 7° Nas edificações irregulares que não obedecerem aos índices urbanísticos 
estabelecidos pela legislação em vigência, o valor da contrapartida financeira a titulo 
de multa será:” 

 

Art. 2° Altera a redação do art. 8° , caput, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 8° Nas edificações irregulares que se acharem atingidas por recuo de 
ajardinamento, também denominado de recuo frontal, conforme legislação, o valor da 
contrapartida financeira a ser paga a titulo de multa será de:” 
 

Art. 3° Acrescenta o Parágrafo Único ao art. 9°. 
 
“Parágrafo Único: A contrapartida financeira a titulo de multa será lançada pelo Setor 
de Tributos municipal, não sendo o seu efetivo e integral pagamento requisito para o 
deferimento do processo de regularização de imóveis e edificações clandestinas e 
irregulares, garantido o contraditório e a ampla defesa.” 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, ao 1º  dia do mês de 

junho  de 2020. 

 

                   Luiz Affonso Trevisan, 

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

Of.113/20-SMA   Sobradinho, 01 de junho  de 2020. 
 
 
Ilmo.Sr. 
Ver. Elemar Lazzari 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 
 
  
     Senhor Presidente: 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos para apreciação e votação Projeto de Lei n° 061, que altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 4.682, de 03 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regularização de imóveis e edificações clandestinas e irregulares, em 
situação consolidada no território municipal até a data da publicação da Lei 
Municipal nº 4.155, de 23 de setembro de 2015, 

O presente Projeto de Lei prevê alterações na 
Lei Municipal n° 4.682 de 03 de março de 2020, que dispõem sobre a 
regularização de imóveis e edificações clandestinas e irregulares, em especial 
nos dispositivos que preveem a contrapartida financeira dada ao munícipio 
quando ao regularizar um imóvel, verifica-se a não observância de índices 
urbanísticos e ou recuou de ajardinamento. 

As alterações previstas estabelecem que a 
quitação parcial ou total da contrapartida financeira não é requisito para a 
aprovação do projeto de regularização, cuja qual será analisada a parte, 
devendo para tal ser garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 
Contando com  a provação deste projeto, 

agradecemos. 
 
 

     Cordialmente, 
 
 
 
      Luiz Affonso Trevisan, 
       Prefeito Municipal.  


