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LEI Nº 4.538 DE 06 DE MARÇO DE 2015 
 

 
DÁ NOVA REDAÇÃO ao art. 41 
da Lei Municipal n° 1018, de 01 de 
dezembro de 1987 ...................... 

 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-
ME-TOQUE/RS. 

 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei 
 

 
 Art. 1º. É dada nova redação ao art. 41 da Lei Municipal nº 1018, de 01 de dezembro de 
1987, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 41. Nos loteamentos, de uso residencial, inclusive os de interesse social, bem como nos de 
uso industrial, o total da área destinada para vias públicas, uso institucional e recreação, não 
poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da área da gleba, sendo que no mínimo 15% 
(quinze por cento) da área deverá ser destinada para recreação e uso institucional. 
 
§ 1º. A área de uso institucional deverá ser analisada pela Comissão Municipal para Avaliação de 
Imóveis urbanos e rurais, instituída através da Lei Municipal n.º 3.798, de 28 de setembro de 
2010, que deverá emitir parecer sobre as áreas destinadas ao poder público, de recreação e para 
uso institucional, que ficará vinculado à aprovação do Loteamento. 
 
§ 2º. Autoriza o Poder Público a receber áreas destinadas à Reserva Legal averbadas no IBAMA 
para áreas de recreação (áreas verdes) dos Loteamentos Urbanos, desde que mantidas as 
finalidades de origem, nos termos do art. 25, II, da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) 
visando a proteção das áreas verdes urbanas.” 
 
 Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
                                                    TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
                                                               Prefeita Municipal                    
                                          
ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento       

http://www.naometoquers.com.br/

