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LEI COMPLEMENTAR Nº 74/2013 

 

"Altera e acrescenta dispositivos a Lei 

Complementar Municipal n° 52/2006 - Plano 

Diretor do Município de Brumadinho/MG." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei 

 

Art. 1º - O inciso IX do artigo 18 da Lei Complementar nº 52/2006 – Plano Diretor do 

Município de Brumadinho/MG, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 18 - ............................................................................................................... 

 

IX - Regularização de todos os parcelamentos ilegais ou irregulares, de interesse social ou não, 

observada legislação especifica e programação governamental" 

 

Art. 2º - O artigo 18 da Lei Complementar n°. 52/2006 - Plano Diretor do Município de 

Brumadinho/MG, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

 

" §1º - Na aplicação da Lei de Parcelamento, salvo áreas industriais, os novos loteamentos e os 

loteamentos ainda não implantados, disponibilizarão 5% (cinco por cento) do seu território para 

habitação de interesse social, em área lindeira ou em valor equivalente em outro local do município, 

ou ainda, em recursos e/ou serviços de mesmo valor, a serem aplicados na regularização fundiária." 

 

“§2º -  Na aplicação da Lei de Parcelamento, os novos loteamentos e os loteamentos ainda não 

implantados, quando não houver oferta de ponto de conexão à rede pública de coleta de esgoto (ETE 

pública), se obrigam a projetar, licenciar, implantar e operar por 30 (trinta) anos, sistema completo 

de tratamento de esgoto sanitário, com ETE's e elevatórias necessárias, ficando o uso de fossas 

sépticas e negras proibido nesses empreendimentos." 

 

“§3º — Na hipótese de integração do sistema de esgotamento sanitário a rede pública, poderá o 

prazo estipulado no parágrafo 20 deste artigo ser reduzido ao tempo necessário a integração." 
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“§4º - Lei Ordinária disporá sobre a forma de cálculo para a substituição da área por valores e/ou 

serviços previstos no parágrafo 1º." 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 25 de novembro de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 26.11.2013) 
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