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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Projeto de lei nQ 	 

Proibe a aprovação, de projetos 
v" de loteamentos residenciais. 

G 
Jou) Basco Nogueira, Prefeito MunicipaIv  faz 

saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprova e ele promul 
ga a seguinte lei: 

Art. 19 - çica 	 aprovaçao de projetos de 
loteamentos residenciais ate a promulgaçao de lei municipal que dis 
ponha sobre o Uso e Parcelamento do Solo. 

Art.. 2Q - Excetuam-se da proibição prevista no ar-
tigo anterior, os projetos de loteamentos residenciais que estejam 
localizados dentro.. do perímetro urbano e que tenham. os seguintes e-
quipamentos urbanos; 

I - Rede de água; 
II - Rede de esgoto ,com tratamento. e disposiçao final 

desde que nao seja viável a interligaçao, na sis-
tema da SABESP; 

III - Guias e sarjetas; 
IV - Pavimentaçaol 
V - Iluminaçaa publica e domiciliar 

VI - Galerias pluviais. 

Art.. 3Q  - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçoes em , contrário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

MENSAGEM N2 49/85 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.., para que seja subme-
tido a consideraçao dos nobres Vereadores, o. projeto de lei que pra 

ibe a aprovação de projetos de loteamentos residenciais. 

2. 	A Assessoria de Planejamento considerando, as normas conti- 

das na Lei Federal n2 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispae 

sobre o parcelamento da solo, urbano,. está elaborando projeta de uso 

e parcelamento do solo,. 

3.. 	O uso e parcelamento do solo está sendo bem. examinado. pelo 
setor de Planejamento da Prefeitura e o projeto de lei sobre essa 
meteria sere, brevemente, encaminhado a essa Egrégia Câmara para a 
apreciação dos ilustres Vereadores.. 

4. Para aprov,açao de projetos de loteamentos urbanos a Prefei- 
tura deve ter uma lei, dispondo sobre o uswe parcelamento,  do solo, 

5. Enquanto essa lei.. no for promulgada, deve ser suspensa a 
aprovação de projetos de loteamentos, salvo nos casos em que haja 
implantaçawde todos os equipamentos urbanos, conforme dispõe o,ar-
tigo 22 do projeto de lei. 

6.. 	A aprovação.de loteamentos deve ter Kase legal na lei de 
uso e parcelamento.. da solo., 

7. 0, projeto de lei_ visa proibir a aprovação.,  de projetos de lo, 
teamentos até que a lei de uso e parcelamento do solo.seja promulga 
da. Essa proibição no se aplica aos loteamentos que tenham todos 
os equipamentos urbanos. 

8. Tratando-se de matária de interesse público, solicito que o 
projeto de lei seja apreciado no prazo máximo de 40 dias,. nos ter.-
mas do § 12 do artigw26, do Decreto-lei Complementar n2 9, de 31 
de dezembro: de 1969.. 

Reiteroa V. Exa., os protestos de minha estima e alta consi .  
der aço.. 
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