
PROJETO DE LEI MUNICIPAL n° 2.357/2019 

de 06 de dezembro de 2019. 

 

INSERE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 

N° 6/1990, QUE DISPÕE SOBRE DISPÕE 

SOBRE O PARCELAMENTO URBANO 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito 

Municipal de Quinze de Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, resolve apresentar o seguinte 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

 

Art. 1º – O artigo 30 da Lei Municipal n° 68/1990, 

de 02 de agosto de 1990, que dispõe sobre dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano no âmbito do município de Quinze de Novembro, RS, e dá outras 

providências, passa a contar com alterações no inciso I, bem como, passa a contar 

com o inciso III, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

 
Art. 30 - O Sistema Viário do loteamento deverá atender 

às seguintes especificações: 

I - Ruas principais - com largura total mínima de 15 

(quinze) metros, sendo 10 (dez) metros relativos ao leito 

carroçável da via pública e 5 (cinco) metros relativas ao passeio 

público (2,5 metros para cada lado); 

II - Ruas secundárias - com largura total mínima de 12 

(doze) metros, sendo 08 (oito) metros relativos ao leito 



carroçável da via pública e 4 (quatro) metros relativas ao 

passeio público (2,0 metros para cada lado); 

III – Ruas originais – As ruas Duque de Caxias, Carlos 

Gomes, Dona Etelvina e Alberto Schmidt, em todo e qualquer 

projeto, deverão contar com a largura original mínima de 20 

(vinte) metros, sendo 15 (quinze) metros relativos ao leito 

carroçável da via pública e 5 (cinco) metros relativas ao 

passeio público (2,5 metros para cada lado). 

 

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

publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 06 de dezembro de 2019. 

 

 
GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

     Prefeito Municipal 

 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER   

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL n° 2.357/2019 

de 06 de dezembro de 2019. 

 

 
Senhor Presidente da Câmara de Vereadores 

Senhores Vereadores 

 

O presente Projeto de Lei Municipal diz respeito ao 

conteúdo atual da Lei Municipal Lei Municipal n° 68/1990, de 02 de agosto de 1990, 

que dispõe sobre dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no âmbito do município 

de Quinze de Novembro, RS. 

De acordo com a presente proposta, passamos a propor a: 

- redução das ruas principais, passando dos atuais 20 

metros de largura total, para 15 metros de largura total; 

- consolidando as larguras originais das Ruas tradicionais 

do perímetro urbano da cidade de Quinze de Novembro, RS, as quais, em novos 

projetos de loteamento, deverão ser executadas dentro das mesmas características pré-

existentes. 

Tudo isto, projetando facilitar o surgimento de novos 

empreendimentos de loteamentos junto aos mais diversos perímetros urbanos no âmbito 

do Município de Quinze de Novembro, RS, fomentando o desenvolvimento, em vários 

aspectos (habitação, turismo, geração de renda entre outros não menos importantes). 

Assim sendo, o Executivo solicita a análise do presente 

Projeto de Lei, bem como, a votação com sua final aprovação, junto a esta Câmara de 

Vereadores. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

             Prefeito Municipal 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861 


