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Seúor Presidente,

Seúoras Vereadoras.

Seúores Vereadores,

u"'tt'l **@
Apresentamos a essa Augusta Casa de Leis, para a devida

apreciação, o Projeto de Lei substitutivo n' 003/2021 ao Projeto de Lei no 01312021,

que " Altera e acresce dispositivos na Lei Municipal n' 1.138/2019 "'

O presente projeto de lei visa ampliar o prazo de execução

de obras de infiaestmtura para os loteamentos urbanos, haja vista a alteração pela Lei

Federalnol4.llsde12dejaneirode2.02l,doincisoVdoartigolSdaLeiFederaln'
6.766 de 19 de dezembro de 1.979, que ampliou o prazo paÍa a execução das obras de

infraestrutura para quatro anos, prorrogáveis por mais quatro anos.

A lei municipal n' 1.138/2019 que trata da matéria, fixa

atualmente em dois anos com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, o

pr:rzo para a conclusão das obras de infraesüutura nos loteamentos, estando assim em

desconformidade com a Lei Federal6.766179.

A razÁo de acrescer o §6o ao inciso XXV, decone da

existência de loteamentos existentes em nosso município, que não concluiram ainda as

suas obras de infraestrutura por razões de impedimentos não previstos durante o prazo

de vinte e quatro meses constante em seus cÍonogramas de execução de obras.

Com a ampliação proposta os referidos loteamentos

poderão com certeza concluírem suas obras de infÍaestrutura.

Muito embora a Lei Federal fixe o prazo de quatro anos

prorrogáveis por mais quatro anos para a implantação das obras, entendemos por trataÍ-

se em nosso município de loteamentos de pequenas e médias propoÍções, a não

existência da necessidade de acompaúar este prazo, considerando que com a ampliação

de três anos prorrogável por mais um, estaremos atendendo a necessidade dos

empreendedores imobiliríLrios.
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Isto posto, contamos com o elevado espírito público de

vossa Excelência e Nobres Pares, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei em

epígrafe, reiterando nesta oportunidade, nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Exmo. Senhor

Vrnrloon FrnxANDo NAPP RocHA

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
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PRoJEro DE LEI SuBsrITUrIvo N'003/2021 Ao PRoJEro DE LEI N" 013/2021

ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI
MUNICIPAL N" 1.138/2019.

Art. 1. - O § 2. do inciso XXV do artigo l0 da Lei Municipal n' 1.138/2019 de 08 de

abril de 2.019 passa a viger com a segúnte redaçâo:

" §2". O pÍazo paÍa conclusão das obras e serviços de infraestrutura mencionadas nos

inõisos XiIt a XVIII, não pode ser superior a trinta e seis meses, contados a partir da

data da ciência da aprovação do loteamento."

Art.2. - O inciso XIX do artigo l0 da Lei Municipal n" 1.138/2019 de 08 de abril de

2.019 passa a viger com a seguinte redação:

* Xfx - cronograma fisico da execução das obras de infraestrutura urbana, constantes

nos incisos XIII a XVIII, em prazo não superior a trinta e seis meses;"

Art.30 - o inciso XIV do artigo 64 da Lei Municipal n'1.138/2019 de 08 de abril de

2.019 passa a viger com a seguinte redação:

. xJV - cronograma fisico da execução das obras de infraestrutura constantes no Art.

61 desta lei, em prazo não superior a trinta e seis meses contados a a partir da data da

ciência da aprováção do empreendimento, se ainda não tiver sido executadas'"

Art.4" - O artigo 61 da Lei Municipal n" 1.138/19 de 08 de abril de 2.019 passa viger

com a seguinte redação:

* Art. 61 - Os loteamentos e desmembramentos que originem lotes industriais eiou

comerciais devem conter infraestrutura mínima assim compreendida: abastecimento de

água potiivel através de poço semi-artesiano devidamente licenciado pelo órgão

cómpetente, rede de energia elétrica, fossa séptica e sumidouro, acesso com

pavimentação asfáltica, pavimentação asfáltica intema e galerias pluviais"'

..§ l" A execução das obras de fossa séptica, sumidouro e poço semi artesiano, serão de

e"clusira respónsabilidade dos proprieüírios dos lotes adquiridos do loteador"

* 20 A expedigão do habite-se fica condicionada à implantação das obras de

infraestrutura elencadas no artigo 61 da Lei Municipal n" 1.138/2019 de 08 de abril de

2.019."

Rua Ma iúiano Alves Dias. 121 I - Centro ' SãoGabÍiel do Oeste uS - CEP 79.190-000

Fone/Fax: (067) 3295-21I I
E-MaiI: sabinete:ítwoeubriet s.sor.br SiÍe. Dlt 89É!bi9!.4§a9!.b!

'' Doe sange . do" órgãos. sli,lre und |ida "

b



-
li

;rl*l
'.i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo cleRteL Do oEsrE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Art 5. - Fica acrescido o § 60 ao inciso )o(v do artigo l0 da Lei Municipal no

1.138/2019 de 08 de abril de 2.019' com a seguinte redação:

.. 
§ 6. Os loteamentos que ainda não concluíram as obras de infraestrutura descritas nos

seirs respecitivos cronogÍzrmas fisicos de execução, poderão usufiuir do prazo estipulado

na presente lei, para a sua devida conclusão'"

Art 6. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

São Gabriel do Oeste, MS, 19 de maio de 2021.
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