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PROJETO DE LEI Nº 044-02/2014 
 

Acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 
1.621, de 28 de dezembro de 1979, que 
dispõe sobre os loteamentos e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Além dos dispositivos constantes na Lei Municipal nº 1.621, de 28 de 

dezembro de 1979, ficam acrescidos os termos da presente Lei. 
 
Art. 2º O parcelamento do solo para fins de urbanização depende de prévia 

licença da Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico 
através do seu Setor de Engenharia e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Saneamento Básico. 

 
Art. 3º As licenças para execução de projetos de loteamentos (Licenças de 

Instalação - LI) somente serão aprovadas após a apresentação de projetos pelo 
empreendedor que contemplem: 

I. Todo arruamento e pavimentação de acesso aos lotes, conforme 
orientação do Setor de Engenharia; 

II. Rede de energia elétrica e de iluminação pública; 
III. Rede de abastecimento de água potável; 
IV. Sistema de saneamento básico, incluindo esgotamento em separado das 

águas pluviais e dos esgotos sanitários (rede absoluta), onde será feita a coleta dos 
efluentes gerados pelas residências e empreendimentos em geral que produzem 
esgoto doméstico a uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) ou alternativa 
técnica oferecida pelo ente responsável pelo tratamento de esgoto sanitário do 
Município (que pronta, será doada a este responsável), localizado no referido lote a 
ser construído, cuja instalação é de responsabilidade do loteador com 
acompanhamento do responsável pelo tratamento do esgoto sanitário e fiscalização 
municipal. 

V. Rede de drenagem pluvial; 
VI. Projeto Geométrico: 

IX.I. Projeto planimétrico em planta: 
a) Eixo estaqueado de 20 metros em 20 metros; 
b) Indicar as curvas numeradas, constando seus elementos de 

tabelas laterais; 
c) Representar os bueiros em convenções (linhas tracejadas). 

IX.II. Projeto planimétrico em perfil: 
a) Indicar a linha de terreno e do projeto representando este a 

superfície do greide da pavimentação no eixo da plataforma; 
b) As estacas serão numeradas para cada 1 metro e indicadas 

as inclinações e comprimentos das rampas, o cumprimento das projeções 
horizontais das curvas de concordância vertical, o comprimento da flecha 
“e” das curvas verticais e cotas do PIV, PCV e PTV de cada curva vertical 
(os elementos das curvas verticais devem constar de tabelas laterais); 

c) Os bueiros serão representados por convenções-tipo; 
IX.III. Seções Transversais Típicas da Plataforma: 

a) Desenhos das seções transversais-tipo. 
VII. Projeto de Pavimentação: 
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VII.I. Seções Transversais Típicas da Plataforma: 
a) Desenhos das seções transversais-tipo indicando as 
espessuras da camada de pavimento, inclinação transversal final da 
via e espessura(s) da(s) camada(s) de base. 

VIII. Projeto de Drenagem: 
VIII.I. Estudo Hidrológico: 

a) Determinação da descarga em cada ponto, fixa as seções a 
adotar e as condições de escoamento; 

b) Medidas de controle da erosão para a descarga final do 
esgotamento pluvial, em locais onde não há continuidade; 

c) Memória de cálculo em que constam as normas e 
especificações adotadas, as hipóteses de cálculos, os valores dos 
condicionantes do projeto, as verificações de trabalho e os esforços e 
taxas resultantes; 

d) O dimensionamento da rede de coleta de águas pluviais 
deverá ser projetado para atender a vazão máxima de pico estimada para 
a área, com o intuito de diminuir o risco de alagamentos em períodos de 
enxurradas. 
VIII.II. Projeto Gráfico: 

a) Locação em planta e perfil da obra, indicando as dimensões 
de todas as peças; 

b) Quando for o caso distinguir no desenho os dispositivos 
existentes, os dispositivos a serem demolidos, os dispositivos a serem 
prolongados, e os dispositivos projetados através de legendas bem 
definidas (informar os elementos essenciais ao claro entendimento do 
sistema de drenagem existente em relação ao projetado); 

c) Detalhamento dos diversos dispositivos de drenagem 
utilizados. 

IX. Projeto de Sinalização: 
IX.I. Projeto Gráfico (sinalização vertical e horizontal): 

a) Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de 
sinalização ao longo das vias; 

b) Quadros-resumo e notas de serviço contendo modelo, tipo, e 
quantidade dos diversos elementos da sinalização. 

X. Memorial Descritivo, documento destinado a estabelecer as etapas 
necessárias, juntamente com sua descrição, para os serviços de pavimentação. 
Deve também detalhar os materiais empregados na obra, indicar normas 
técnicas utilizadas nos projetos e descrever o controle tecnológico envolvido na 
obra. 
XI. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente a projeto e 
execução de todos os serviços anteriormente listados. 

 
Art. 4º Nos loteamentos residenciais deverá ser implantada, pelo 

empreendedor, infraestrutura básica contemplando: 
I. Implantação de sistema de abastecimento de água potável; 
II. Implantação de sistema de esgotamento sanitário; 
III. Implantação de sistema de coleta de águas pluviais; 
IV. Execução de pavimentação das ruas. 
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 Art. 5º A implantação dos sistemas de abastecimento de água potável, de 
esgotamento sanitário e de coleta de águas pluviais devem seguir o disposto na Lei 
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações e na Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007. 
 
 § 1º Toda infraestrutura deverá ser projetada e executada de acordo com o 
disposto nas normas técnicas vigentes. 
 
 § 2º A manutenção dos sistemas implantados não será de responsabilidade do 
empreendedor. 
 

Art. 6º O Poder Executivo concederá, na forma de descontos em impostos 
municipais, até 25% do valor total das obras de pavimentação e drenagem pluvial 
executada. 

 
Parágrafo único. Para receber o benefício, o empreendedor apresentará para 

análise do Setor de Engenharia da Prefeitura de Estrela o orçamento para execução 
dos referidos serviços, devendo este ter como base os valores do SINAPI (Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

 
Art. 7º Terão direito a este benefício os loteamentos que, em todas as suas 

ruas, tiverem executadas a pavimentação da pista de rolamento, a colocação de meio-
fio, a construção de bocas-de-lobo e a canalização para esgoto pluvial conforme 
projeto aprovado pelo Município. 

 
Parágrafo único. A execução dos serviços será acompanhada pelo Setor de 

Engenharia da Prefeitura de Estrela. 
 
Art. 8º Considera-se infraestrutura básica aquela munida de equipamentos 

urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto 
sanitário, de abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar, e 
de vias de circulação pavimentadas. 

 

Art. 9º Os novos loteamentos autorizados pelo Município de Estrela deverão 
conter redes coletoras de esgotos sanitários e estação de tratamento de esgoto 
coletivo ou alternativa técnica oferecida pelo ente responsável pelo tratamento de 
esgoto sanitário do Município. 

 

Art. 10. O projeto de rede coletora de esgoto sanitário deverá ser submetido à 
aprovação e fiscalização do ente responsável pelo tratamento de esgoto no Município.  

 

Art. 11. A rede coletora de esgoto sanitário será projetada segundo diretrizes 
do ente responsável pelo tratamento de esgoto no Município e/ou normas da ABNT, 
que poderá ser interligado ao sistema público existente, desde que tenha a aprovação 
deste. 

 

Art. 12. A rede coletora poderá ser executada nos dois lados do passeio público 
ou no leito da via. 

 

Art. 13. Deverá ser doada, se necessário, a área onde será implantada a 
estação de tratamento coletivo de esgoto ou alternativa técnica oferecida pelo ente 
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responsável pelo tratamento de esgoto no Município, a este responsável,  ficando 
estes sistemas sob a responsabilidade do mesmo. 

 
Art. 14. É de responsabilidade exclusiva do loteador: 
I. A completa pavimentação das vias a serem abertas, em áreas a serem 

urbanizadas; 
II. A instalação de redes e equipamentos para o abastecimento de água 

potável em ambos os lados da rua; 
III. Redes de energia elétrica; 
IV. Iluminação pública; 
V. Rede de esgoto pluvial em ambos os lados da rua; 
VI. Rede coletora de esgotamento sanitário, separadamente do pluvial, em 

ambos os lados da rua ou que contemplem todos os lotes; 
VII. Colocação de meio-fio e sarjeta; execução de pontes e muros de arrimo 

necessários; 
VIII. Quadra esportiva de areia ou com piso de cimento, na área de recreação 

pública do loteamento. 
 

Parágrafo único.  A pavimentação deverá conter o preparo do subleito 
(cancha) necessário para o recebimento de pavimentação asfáltica, paralelepípedo, 
bloquetes de concreto, ou outro material previamente autorizado pela Secretaria 
Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

 
Art. 15. A presente Lei se aplica a todos os Loteamentos que ainda não tiveram 

seus projetos, bem como pedido de diretrizes aprovados. 
 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 05 de março de 2014. 

 
  Visto da Assessoria Jurídica 
 

  _______________________ 
 

   Data:  _____/_____/20___ 
 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
  Visto da Secretaria do Meio  
Ambiente e Saneamento Básico 
 

  _______________________ 
 

   Data:  _____/_____/20___ 
 
  Visto do Setor de Engenharia 
 

  _______________________ 
 

   Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 05 de março de 2014. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 044-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 044-02/2014, que acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 1.621, 
de 28 de dezembro de 1979, que dispõe sobre os loteamentos e dá outras 
providências. 

A iniciativa ora proposta se justifica pelo crescente número 
de novos loteamentos aprovados, e em fase de aprovação, Junto à Secretaria 
Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico, o que pode ser confirmado 
pelos quilômetros de ruas não pavimentadas abertas no período de 2009 até o 
momento atual no Município, ampliando demasiadamente o déficit de ruas não 
pavimentadas. 

Justificamos que mesmo que o Município amplie seus 
investimentos por meio do PAC – Pavimentação, não será possível acompanhar a 
necessidade existente, bem como as solicitações de soluções de mobilidade urbana. 

Através da presente proposta facilitará a busca por 
financiamentos junto aos demais Órgãos Governamentais, pois contribuirá na 
diminuição do déficit de pavimentação existente, requisito fundamental a ser analisado 
nos Processos de Concessão de Recursos da área. 

Ressaltamos, por fim, que a pavimentação dos 
Loteamentos do Município ampliará a possibilidade para que os moradores invistam 
na execução de suas calçadas, garantindo assim mobilidade e acessibilidade aos 
pedestres. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual necessitamos a devida apreciação. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


