ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER
lEI N° 1.724/2012 DE 05 DE ABRil

DE 2012.

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.549/08
de 30/1212008 que institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Lauro Müller e dá
outras providências.
HÉLIO lUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, faço saber a
todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O inciso 111, do artigo 114 da lei Municipal n° 1.549/2008 passa a ter a seguinte redação:
"111- restringir atividades poluentes, especialmente a mineração de carvão e as atividades desta
decorrentes, sendo tolerada a sua permanência, desde que:"

Art. 2° - O parágrafo único do artigo 117 da lei Municipal n° 1.549/2008 deixa de existir e dá
lugar ao parágrafo 1° e parágrafo 2°, com as seguintes redações:
"§ 1° - Fica assegurado a extração de argila desde que utilizadas práticas que evitem a
poluição dos mananciais de água
§ 2° Fica assegurado, em caráter excepcional, a execução de projetos da mina "Formosa",
devendo esta execução ocorrer sem comprometer as condições de realização dos principais
objetivos da Área, e somente após:
1- a consulta e aprovação pelos órgãosambientais competentes;
II - a consulta e aprovação pela comunidade que vive na Área Especial de Interesse Turístico AEIT;
111 - condicionada a reavaliação dessa liberação ao plano diretor de mineração, desde que
vigente".

Art. 3° - Os incisos I, 11 e 111 do artigo 152 da lei Municipal n° 1.549/2008, juntamente
alíneas, passam a ter a seguinte redação:

com suas

"I - nos parcelamentos situados na Macrozona urbana consolidada da Sede, Macrozona urbana
em consolidação do Guatá, Barro Branco e Itanema e Zonas Urbanas de Ocupação Controlada
as áreas públicas serão de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) do total da gleba, dos
quais serão destinados:
a) um mínimo de 10% (dez por cento) da área total da gleba para Áreas Verdes de lazer e áreas
destinadas a implantação de equipamentos urbanos e comunitários".

Art. 4° - O parágrafo 3° e o parágrafo 4° do artigo 152 da lei Municipal n° 1.549/2008, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 3° - Nos desmembramentos dos quais resultem até 9 (nove) lotes, fica o proprietário isento
da obrigação da cessão de áreas públicas ao Município".
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"§ 4° - No parcelamento das áreas remanescentes da gleba, cujo desmembramento anterior
tenha ocorrido num prazo inferior a 5 (cinco) anos, e onde o somatório dos lotes parcelados
neste período corresponda a mais de 9 (nove) lotes, será exigida a observância aos parágrafos
primeiro, segundo e terceiro deste artigo".

Art. 5° - O parágrafo 6° do artigo 152 da Lei Municipal n° 1.549/2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"§ 6° - "Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas à implantação de equipamentos
urbanos e comunitários deverão ter acesso por via de circulação com, no mínimo 12m (doze
metros) de largura".

Art. 6° - O parágrafo 2° do artigo 158 da Lei Municipal n° 1.549/2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"§ 2° - Nos loteamentos de interesse social, as áreas públicas serão, no mínimo, de 35% (trinta e
cinco por cento) do total da gleba, dos quais um mínimo de 10% (dez por cento) da área total
da gleba será destinada especificamente
a Áreas Verdes de Lazer e áreas destinadas à
implantação de equipamentos
urbanos e comunitários".

Art.

r -O artigo

162 da Lei Municipal n° 1.54912008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 162 - Nos parcelamentos realizados ao longo de cursos e reservatórios
obrigatória a reserva, conforme código florestaf.

de água, é

Art. 8° - O parágrafo 1° do artigo 170 da Lei Municipal n° 1.549/2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"§ 1° - O bolsão de retomo deverá ter acesso por via de no máximo 100m (cem metros) de
comprimento, largura mínima de 12m (doze metros) e praça de retomo com diâmetro maior ou
igual a 24m (vinte e quatro metros)".

Art. 9° - Fica excluído o inciso 111 do artigo 172 da Lei Municipal n° 1.54912008.

Art. 10 - O artigo 173 da Lei Municipal n° 1.54912008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art, 173 - Os passeios das vias terão largura mínima de 1,5 m (um metro e meio) e
pavimentação contínua e antiderrapante, garantindo a continuidade do traçado e largura
pavimentada mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros)".

Art. 11 - Fica excluído o inciso I do artigo 176 da Lei Municipal n° 1.549/2008, renumerando
demais incisos do mesmo artigo para inciso I, inciso 11, inciso 111, inciso IV e inciso V.
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Art. 12 - O inciso I, do artigo 177 da Lei Municipal n° 1.549/2008 passa a ter a seguinte redação:
"1- vias de circulação com meio fio e sarjeta".

Art. 13 - Fica excluído o Inciso 111 do artigo 179 da Lei Municipal n° 1.549/2008.

Art.14 - O inciso IV do artigo 179 da Lei Municipal n° 1.549/2008, fica renumerado para Inciso 111
e passa a ter a seguinte redação:
"111 - replantio nos fundos de vales".

Art. 15 - O artigo 186 da Lei Municipal n° 1.549/2008 passa a ter a seguinte redação:
Art. 186 - O empreendedor traçará na planta da gleba a ser loteada os elementos justificados
no presente artigo, devendo o mesmo ser aprovado pejos órgãos competentes do poder
público:"
u

Art. 16 - O artigo 201 da Lei Municipal n° 1.54912008 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 201 - Para fins de garantia da execução das obras e dos serviços de infraestrutura urbana
exigidos para parcelamento do solo, será constituída, antes de sua aprovação, caução real
mediante hipoteca de imóveis situados na Comarca de Lauro Müller, carta de fiança bancária ou
depósito pecuniário em consignação em conta vinculada à Prefeitura Municipal, no valor
correspondente a 5% (cento e vinte por cento) do valor determinado para a execução das obras
e dos serviços de infra-estrutura urbana exigidos conforme a presente Lei.

Art. 17 - O Inciso I do artigo 202 da Lei Municipal n° 1.54912008 passa a ter a seguinte redação:
"I - nos primeiros

2 (dois) anos e 6 (seis) meses, deverão ser executados os serviços de:"

Art. 18 - O Inciso 11do artigo 202 da Lei Municipal n° 1.54912008 passa a ter a seguinte redação:
"11 - Até o quinto ano, deverão ser executados todos os serviços correspondentes:"

Art. 19 - A alínea "a" do Inciso 11 do artigo 202 da Lei Municipal n° 1.549/2008 passa a ter a
seguinte redação:
"a) à pavimentação com saibro ou areão;"
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Art. 20 - Fica excluída a línea "c" do Inciso 11 do artigo 202 da Lei Municipal n° 1.549/2008,
renomeando as alíneas subseqüentes para alínea "c", alínea "d", alínea "e", alínea "f", alínea "g"
e alínea "h".

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER. 05 DE ABRIL DE 2012.

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
Público junto ao átrio municipal na data supra.
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