
PROJETO DE LEI Nº 028/2022 DE 02 DE JUNHO DE 2022. 

 

Altera o Art. 33 da Lei nº 2.041 de 25 de 

Janeiro de 2012 que dispõe sobre o 

parcelamento do solo para fins Urbanos no 

Município de Faxinal do Soturno e dá outras 

providências. 

Art. 1º- O Art. 33 passa a ter a seguinte redação: 

………………Os lotes resultantes dos loteamentos, desmembramentos e 

fracionamentos, bem como as unidades autônomas dos condomínios, destinados à habitação, 

de que trata esta Lei, deverão obedecer aos seguintes padrões urbanísticos:   

I - no meio de quadra, testada mínima de 12m (doze metros) e área mínima de 

360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e nas esquinas, testada mínima de 15m 

(quinze metros) e área mínima de 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), nas 

seguintes zonas: Zona de Ocupação Residencial e Comercial, Zona Especial B-RST e Zona 

de Santos Anjos 

II - no meio de quadra e nas esquinas, testada mínima de 20m (vinte metros) e 

área mínima de 1.000 m² (mil metros quadrados), na zona Industrial. 

III - no meio de quadra, testada mínima de 10m (dez metros) e área mínima de 

250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e nas esquinas, testada mínima de 12m 

(doze metros) e área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), na zona 

Especial A- Verde Teto. 

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Justificativa:  

Senhores Vereadores, 

Neste ano completa o tempo previsto para a revisão do Plano Diretor, cujo 

processo está em andamento e deverá ocorrer até o final do ano. 

A presente alteração que está sendo solicitada é uma alteração pontual e 

justifica-se pela possível defasagem e esclarecimento de algumas medidas. 

Essas alterações foram submetidas a Audiência Pública realizada no dia 

30/05/22, havendo a concordância dos presentes.                                                                                                                                                                                

Contamos com a atenção dos nobres Edis para a análise e aprovação deste 

projeto. 

        Atenciosamente 

 

  Clovis Alberto Montagner 

                                                                                               Prefeito Municipal 


