Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
PODER EXECUTIVO
LEI MUNICIPAL N° 6.493, DE 12 DE ABRIL DE 2019.
AUTORIZA A REGULARIZAÇÃO, PELA
MUNICIPALIDADE, DE OBRAS JÁ
CONCLUÍDAS, OBRAS EM CONSTRUÇÃO
OU OBRAS JÁ LICENCIADAS, SITUADAS
EM ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO.
GUILHERME RECH PASIN, Prefeito Municipal de Bento
Gonçalves,
Faço saber, que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover
a regularização de obras situadas em área urbana do Município de Bento
Gonçalves, já concluídas ou em construção, cujos projetos não tenham sido
previamente aprovados pela municipalidade, bem como obras já licenciadas e cuja
execução não esteja de acordo com o projeto aprovado.
Parágrafo único. São passíveis de regularização, nos termos
do caput deste artigo, as obras cuja fundação já esteja concluída em 03 de agosto
de 2018, quando foi publicada a Lei Complementar n° 200, de 27 de julho de 2018,
que "Dispõe sobre a ordenação territorial do Município de Bento Gonçalves e sobre
a política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana, aprova o plano
diretor municipal e dá outras providências", e que possam ser identificadas através
de imagem de satélite.
Art. 2° O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei,
dispondo sobre os critérios, parâmetros e condições pertinentes à regularização de
obras de que trata o artigo 1°, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO
GONÇALVES, os doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove.
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Sidgrei A. Macha Spassini
Procurador-Geral do Município

Gustavq Baldasso Schramm
Subprocurador-Geral do Município
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