
1 - Regularização de Construções Consolidadas existentes no Município, 

antes do mês de agosto do ano de 2011. 

 

Art. 41. Todas as construções iniciadas até a data da publicação desta lei, exceto as localizadas em área de risco, áreas de 

preservação permanente e áreas não edificáveis e as embargadas administrativa ou judicialmente, podem ser objeto de 

regularização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da entrada em vigor desta lei, observando-se os critérios e 

parâmetros da legislação então vigente, salvo se a presente for mais benéfica. 

Proposta: “Todas as construções iniciadas antes do mês de agosto de 

2011, inclusive as localizadas em área de risco, áreas de preservação 

permanente e áreas não edificáveis e as embargadas administrativamente 

exceto as judicialmente, podem ser objeto de regularização no prazo de 

10 (dez) anos, a contar da entrada em vigor desta lei, observando-se os 

critérios e parâmetros urbanísticos então vigentes”. 

 

Art. 42.   (...) 

Parágrafo Único. É vedada a ampliação ou reforma da edificação a que se refere o caput, salvo por 

razões de segurança, sob pena de perda do direito adquirido. 

Proposta: “Parágrafo único – Fica vedada a ampliação ou reforma da 

edificação a que se refere o caput no tocante a área de risco, áreas de 

preservação permanente e áreas não edificáveis, salvo por razões de 

segurança, através de laudo, sob pena de perda do direito adquirido”. 

 

2 - Regularização de Ruas Consolidadas existentes no Município, antes 

do mês de janeiro do ano de 2009.  

 

Art. 43. Quanto às situações regularmente consolidadas na data da publicação desta lei, aplica-se o seguinte: 

IX - As vias de circulação existentes na data da publicação desta lei, contendo edificações construídas antes de 1º de janeiro de 

2009, providas de rede de abastecimento de água ou de distribuição de energia elétrica, serão regularizadas mediante processo 

administrativo instaurado até 31 de dezembro de 2016, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, observado o 

seguinte procedimento: 

 

Proposta: “As vias de circulação existentes, contendo edificações 

construídas antes de 1º de janeiro de 2009, providas, ou não, de rede de 

abastecimento de água ou de distribuição de energia elétrica, poderão ser 

regularizadas mediante processo administrativo instaurado a 

requerimento de qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) anos,  a 

partir da entrada em vigor desta lei, desde que providencie o 

abastecimento de agua e a distribuição de energia elétrica, nas formas da 

lei, observando os seguintes procedimentos”     


