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Autoria: Vers. Jurandir Oliveira e Wenner Patrick  

 

 

Altera o artigo 2º do Projeto de Lei Ordinária n.º 

020/18, de autoria do Poder Executivo, que “Altera e 

acrescenta dispositivos à Lei n° 441, de 20 de 

novembro de 2017 que estabelece normas e condições 

para o Parcelamento do Uso do Solo Urbano no 

Município”, que especifica e dá outras providências. 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 

 

Art. 1º Altera o Art. 2º do Projeto de Lei Ordinária n.º 020/18, de autoria do Poder 

Executivo, que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 441, de 20 de novembro de 2017 que 

estabelece normas e condições para o Parcelamento do Uso do Solo Urbano no Município”, que 

especifica e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“ Art. 2º Altera a redação do artigo 3º, § 2º, e acrescenta § 4º a Lei n º. 441, de 20 de 

novembro de 2017 que “estabelece normas e condições para o Parcelamento do Uso do Solo 

Urbano no Município”, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 3º- (...) 

 

§1º - (...) 

 

§ 2º Será permitido o parcelamento de área com declividade de 30% (trinta por 

cento), desde que o projeto esteja acompanhado de declaração do responsável técnico que 

ateste a viabilidade de edificar no local, e seja devidamente aprovado pelo órgão de defesa 

civil ou, na ausência deste, por órgão municipal competente. (NR) 

 

§ 3º - (...) 

 

§ 4º Para os setores chácaras Abreu e chácaras setor sul, pelas especificidades dos 

setores, permitir-se-á o desdobro com abertura de até 1 (uma) rua, favorecendo a 

trafegabilidade na área desmembrada, com toda infra estrutura custeada pelo solicitante 

do desdobro.” 

 

 

Art. 2º Esta Emenda incorporar-se-á ao Projeto de Lei Ordinária n.º 020/2018, se aprovada.  

 

 

Câmara Municipal de Formosa, 19 de Junho de 2018. 
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Vereador     Vereador 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Esta Emenda Aditiva visa adequar o ordenamento territorial para os setores: chácaras 

Abreu e chácaras setor sul, quanto ao desdobro de lotes, esses setores se mostram adensados 

sendo já recorrente e efetivo o parcelamento dessa forma proposta. 

 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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