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

 

PROJETO DE LEI Nº 082, de 21 de setembro de 2020. 

 

 

Altera o Caput e os  §§ 1º e 2º , do Art.2º, 

da Lei Municipal  nº 4.337, de 22 de 

agosto de 2017, e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º Altera o Caput e os §§ 1º e 2º, do Art.2º da Lei Municipal nº 4.337, de 22 de 
agosto de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
 “Art. 2º Em razão da necessidade de melhor estruturação da malha viária, mediante 
o prolongamento de rua, fica o Poder Executivo autorizado a considerar a área doada como 
antecipação parcial da área institucional que deverá ser entregue em futuro parcelamento 
do solo, sob a forma de loteamento. 
   § 1º A antecipação de entrega de área institucional de que trata este artigo não desobriga 
o doador a providenciar, oportunamente, todas as licenças urbanísticas e ambientais, bem 
como pagamento de taxas, impostos e encargos para implantação do parcelamento do solo, 
sob a forma de loteamento. 
   § 2º A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada à realização de parcelamento 
do solo, sob a forma de loteamento, no prazo máximo de 5 anos, a contar da celebração da 

escritura pública de doação.” 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

     
      Gabinete do Prefeito Municipal de 
Sobradinho, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. 
                                                               
      
 

Luiz Affonso Trevisan, 
      Prefeito Municipal. 
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Of.166/20-SMA   Sobradinho, 21 de setembro de 2020. 
 
 
Ilmo.Sr. 
Ver. Elemar Lazzari 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 

Senhor Presidente: 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 

encaminhamos para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 082, que altera Caput 

e os  §§ 1º e 2º , do Art.2º, da Lei Municipal  nº 4.337, de 22 de agosto de 2017, e 

dá outras providências. 

 O presente Projeto de Lei visa à alteração do texto 

da Lei Municipal nº 4.337, de 22 de agosto de 2017, que trata de “recebimento de 

bem imóvel pelo Município, a título de doação, como antecipação de entrega de 

área institucional de parcelamento do solo urbano”. 

Após a edição da referida lei, foi suscitada dúvida 

pelo Registrador de Imóveis da Comarca de Sobradinho, originando o processo 

judicial nº 134/1.18.0000578-5.  

Isso porque, conforme previsto no art. 2º da Lei 

Federal nº 6.766/79, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano”, o mesmo 

“(…) poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento (…)”.  

Na decisão proferida no já citado processo judicial, 

sobreveio entendimento de que o parcelamento do solo, no caso concreto, deve ser 

dar necessariamente por meio de loteamento, não sendo possível que se realize 

mediante desmembramento. 

Assim, o presente projeto de lei tem o estrito 

objetivo de dar cumprimento à decisão proferida pelo Juízo desta Comarca, a fim de 

que se proceda à adequação da Lei Municipal nº 4.337/2017, incluindo-se a 

previsão de que a espécie de parcelamento do solo a ser empregada seja 

loteamento, na forma do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 6.766/79 . 

Contando com a aprovação do referido Projeto,  

desde já agradecemos. 

 Cordialmente, 

 

 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 


