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LEI MUNICIPAL Nº 4.471/2018
“REGULAMENTA  O  LOTEAMENTO
INDUSTRIAL  NO  MUNICÍPIO  DE  SEBERI,  E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica acrescentado o art. 6º-A à Lei Municipal nº. 3.479, de 21 de novembro
de 2012, que “Dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos no município
de Seberi-RS”, passando a ter o seguinte texto:

Art. 6º-A Os loteamentos industriais são aqueles destinados prioritariamente
às atividades industriais e complementarmente a atividades comerciais e de
serviços, sendo vedada qualquer outra atividade, salvo exceções legais.

§ 1º O Lote Mínimo permitido nos loteamentos industriais será de 700 m²
(setecentos metros quadrados), devendo sua testada ter, pelo menos, de 15
m (quinze metros).

§ 2º Para os loteamentos industriais, as áreas destinadas à implantação de
equipamentos urbanos comunitários poderão ser substituídas, a critério da
administração, por lotes em favor do ente público, deste que respeitado o
percentual mínimo indicado na parte inicial do art. 6º, II, para a totalidade do
loteamento.

§ 3º Os percentuais indicados nas alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 6º
poderão  ser  reduzidas  em  até  50%  (cinquenta  por  cento),  desde  que  a
redução seja aprovada pela administração e seja a redução compensada com
a oferta de área em favor do ente público, respeitado o percentual mínimo
indicado na parte inicial do art. 6º, II, para a totalidade do loteamento.

§  4º Fica  dispensada  a  pavimentação  nas  vias  públicas  dos  loteamentos
industriais. 

§ 5º Todas as demais especificações, determinações e exigências expressas
nessa lei deverão ser observadas para os loteamentos industriais.

Art.  2º Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL
SEBERI -RS, 22 DE DEZEMBRO DE 2018.

CLEITON BONADIMAN
 PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
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MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 98/2018
 

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas 
senhorias, oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma 
da legislação em vigor, para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente
Projeto de Lei, que REGULAMENTA O LOTEAMENTO INDUSTRIAL NO 
MUNICÍPIO DE SEBERI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O desenvolvimento industrial no Município de Seberi tem trazido
diversas  demandas  à  Administração  Local,  inclusive,  quanto  à  necessidade  de
regulamentação  de  loteamentos  urbanos  com finalidade  específica,  ou  seja,  a
realização de atividade exclusivamente industrial.

A  Lei  Municipal  nº.  3.479,  de  21  de  novembro  de  2012,  que
“Dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos no município de Seberi-
RS” não traz qualquer regulamentação aos loteamentos industrias, resumindo-se a
permitir a redução do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da fração de
área que deve ser cedida pelo loteador, nos seguintes termos:

Art.  6º Os  loteamentos  deverão  atender  os  seguintes
requisitos:
[...]
 II  - o proprietário  cederá a  Prefeitura Municipal,  sem
ônus para esta, uma percentagem de no mínimo 35%
(trinta  e  cinco  por  cento)  da  área  a  lotear,  que
correspondem as áreas destinadas à sistemas de circulação, à
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como
à  espaços  livres  de  uso  público,  salvo  loteamentos
destinados  ao  uso  industrial,  caso  em  que  a
percentagem poderá ser reduzida: (redação estabelecida
pelo art.  1º da Lei  Municipal  nº 3.687, de 27.12.2013) (grifo
nosso)
a) 10% (dez por cento) para as áreas comunitárias destinadas
à implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
b) 5% (cinco por cento) para áreas verdes e espaços livres de
uso  público;
c) 20% (vinte por cento) destinado ao sistema de circulação.

Assim  sendo,  dentro  dos  permissivos  indicados  na  legislação
local,  a  presente  proposta  legislativa  tem como objetivo  definir  os  parâmetros

http://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7950&cdDiploma=20133687#a1
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mínimos a serem seguidos em caso de loteamentos industriais, os quais possuem
especificidades  e  peculiaridades  que  não  podem  passar  despercebidas  pela
Administração.

Não  bastasse,  a  regulamentação  em  epígrafe  dependerá  de
homologação  por  parte  da  Administração,  preservando-se  a  exigência  de
destinação da área mínima de 35% (trinta e cinco por cento) da área a lotear em
favor do patrimônio municipal, inclusive, com a possibilidade de oferta de lotes
para fins de promoção industrial por parte do Poder Público, ou utilização da área
para incentivo à iniciativa privada, desde que respeitados os dispositivos legais
aplicáveis à espécie.

Essas são as razões, senhor Presidente, pelas quais encaminho o
Projeto sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, desde
já, que os ilustres membros do Poder Legislativo aprovem a presente proposição,
colocando-me  ao  inteiro  dispor  dessa  Casa  Legislativa,  para  quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLEITON BONADIMANN
PREFEITO MUNICIPAL 


