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

PROJETO DE LEI Nº 065, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 853, de 03 de 

novembro de 1981, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e dá outras 

providências. 

 

 

 

Art. 1º A Lei Municipal nº 853, de 03 de novembro de 1981,  que dispõe sobre 

o parcelamento do solo urbano e dá outras providências,  passa a vigorar com 

a seguinte redação:    

.................. 

“Art. 8º A Secretaria de Obras do Município, ou órgão equivalente, por meio de seu 
responsável técnico, definirá, nas respectivas plantas, as diretrizes para o uso do solo, 
o traçado dos lotes, do sistema viário dos espaços livres e das áreas reservadas para 
os equipamentos urbanos e comunitários, indicará os requisitos constantes do art. 7º 
da Lei Federal nº 6.766/79, definirá o recuo da faixa e edificação proibida em cada 
lote, o valor das garantias a serem dadas pelo loteador ao Município.” 
 
........................... 
“Art. 42. Por ocasião do pedido de aprovação do loteamento, o interessado deverá 
especificar as garantias que pretende dar ao Município para fiel execução dos 
projetos.” 

 
................................ 
“Art. 43. As garantias deverão ser equivalentes aos custos de execução de todos os 
projetos, cabendo à Administração Municipal exigir garantias complementares sempre 
que as garantias oferecidas, comprovadamente, não cobrirem os custos de execução 
dos projetos.” 
 
................................. 
“Art. 45. O loteador deverá formalizar a garantia ao Município antes do 
encaminhamento do respectivo projeto de loteamento ao Registro de Imóveis.” 
 
.......................... 
“Art. 47. A não execução das obras projetadas no prazo fixado nos cronogramas 
ensejará ao Município executar as garantias e, com o produto dessa execução, 
realizar as obras remanescentes, na forma do art. 40 da Lei n.º 6.766/79.” 

 
................................ 
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“Art. 48. As garantias dadas ao Município serão liberadas imediatamente após a 
conclusão de todos os projetos e da aceitação das obras pela Administração 
Municipal.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 26 dias do mês 

de JUNHO de 2020. 

 

                   Luiz Affonso Trevisan, 

Prefeito Municipal. 
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Of.123/20-SMA   Sobradinho, 26 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° 065, que altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 853, de 03 de novembro de 1981, que dispõe 
sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 

     A Lei Municipal n° 3.030 de 27 de junho de 
2008 retirou da Lei de Parcelamento de Solo os dispositivos que previam as 
garantias dadas pelo empreendedor ao Município com relação à execução da 
infraestrutura do loteamento.  

Com o advento dos dispositivos propostos, 
caso o empreendedor não realize as obras de infraestrutura do loteamento no 
prazo estipulado poderá o executivo municipal executar as garantias e 
responsabilizar-se pela obra.  

Todavia, da forma que esta a lei municipal 
atualmente, com dispositivos vazios e revogados, o procedimento de execução 
destas garantias restou prejudicado. 
     Importante frisar que a Projeto de Lei 
propõem o simples retorno da redação dos dispositivos estabelecidos na 
proposição da Lei Municipal n° 853 de 03 de novembro de 1981, cujos quais 
foram alterados pela Lei Municipal n° 3.030 de 27 de junho de 2008. 

O objetivo do Projeto de Lei é estabelecer 
quais são as formas de GARANTIAS (hipoteca de lotes, hipoteca de imóveis, 
fiança bancária, etc) dadas ao Município pelo loteador. adequada. 

Contando com  a provação deste projeto, 
agradecemos. 

 
 

     Cordialmente, 
 
 
 
      Luiz Affonso Trevisan, 
       Prefeito Municipal.  


