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PROJETO DE LEI Nº 49/2021 

 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.745, 

DE 06 DE ABRIL DE 2021, QUE ALTEROU A LEI 

MUNICIPAL Nº 3.479, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor. 

 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

 

 

Art. 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal nº 4.745, de 06 de abril de 2021, 

que alterou a Lei Municipal nº 3.479, de 21 de novembro de 2011, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 3º. Ficam incluídos os incisos XI e XII, no art. 6º, da Lei municipal nº 3.479, de 

21 de novembro de 2011, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no 

Município de Seberi, com a seguinte redação:” 

.............. 
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“XI - Os percentuais previstos no inciso II deste artigo poderão ter uma variação de 

7 (sete) pontos percentuais para mais ou para menos, desde que o percentual total não fique 

inferior a 35% (trinta e cinco por cento) e a área institucional não seja inferior a 1.000,00m² 

(um mil metros quadrados); 

XII - A localização da área institucional, tanto em loteamentos, em conjuntos, bem 

como em desmembramentos, deverá ser fixada pela Prefeitura Municipal, devendo atender, 

no mínimo, as seguintes exigências: 

a) fazer frente para o sistema viário atual e estar contida em um único perímetro 

quando a área institucional for igual ou inferior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados); 

quando for superior, ela poderá ser localizada em mais de um perímetro a critério da Prefeitura 

Municipal; 

b) deverá ter sua topografia e perímetro devidamente regular, sem interferências 

para eventual ocupação; 

c) estar situada em área com declividade até 15% (quinze por cento), devendo ser 

apresentado projeto de terraplanagem para a observação desse parâmetro, devendo ser 

tomadas todas as providências com relação a contenção de taludes, drenagem e respectiva 

proteção vegetal, as custas do loteador; 

d) o município, através de parecer favorável do Departamento de Arquitetura e 

Engenharia, poderá receber a Área institucional em outro local, fora da gleba em questão, 

desde que seja feita avaliação (mínimo 3 avaliações por agente habilitado), e desde que o 

imóvel possua características favoráveis a necessidade do município, com valor comercial 

compatível a região da gleba original; 

e) o município, através de parecer favorável do Departamento de Arquitetura e 

Engenharia, poderá receber permuta da Área Institucional por efetiva construção de prédio 

institucional (creches, escolas, UBS, e demais equipamentos institucionais do gênero), desde 

que seja apresentado pelo empreendedor os seguintes elementos: projeto básico, planilha de 

quantitativos e custos (com bases oficiais tais como: FDE, SIURB, SINAPI, e afins), cronograma 

físico-financeiro e memorial descritivo dos serviços, obedecendo os padrões vigentes da 

municipalidade, e desde que comprovada a compatibilidade de valores entre a áreas de 

doação e permuta, observando que nenhum custo deverá onerar a municipalidade, com 
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exceção da eventual disponibilidade do terreno, podendo também ser feita a permuta com o 

terreno e construção conjuntamente.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 06 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 17 DE JUNHOO DE 2021. 

 

 

                                                             ADILSON ADAM BALESTRIN 

                                                                              PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 49/2021 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

Ao cumprimentá-los vimos pelo presente encaminhar para apreciação e votação, 

apresentando as devidas razões ao presente projeto de lei, que altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 4.745, de 06 de abril de 2021, que alterou a Lei Municipal nº 3.479, de 21 de 

novembro de 2011, e dá outras providências 

 

A presente demanda visa proporcionar uma correção de erro formal quando da 

elaboração do Projeto de Lei nº 26, de 06 de abri de 2021, que se transformou na Lei Municipal 

nº 4.745, de 2021, conforme já referido no próprio texto do projeto de lei, ora encaminhado, 

qual seja mudar a numeração dos incisos incluídos de III e IV para XI e XII, bem como alterar 

no inciso XI a expressão “parágrafo anterior” para “inciso II deste artigo”. 
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Esta é a razão para apreciação do presente Projeto de Lei, motivo pelo qual o 

Poder Executivo Municipal espera a análise competente e criteriosa por parte da colenda 

Câmara de Vereadores, e sua posterior aprovação em regime de urgência, nos termos 

regimentais. 

 

 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

Prefeito Municipal. 


