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Ao Excelentíssimo Senhor  
Junior Freiberger  
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
 
 
 
 

Senhor Presidente: 
  
 
 
 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa 

legislativa o Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.312/2017, de 

13 de setembro de 2017, que Aprova o Código de Obras do Município de Feliz e dá 

outras providências.”  

Justifica-se às alterações do Art. 23, pois vão ao encontro de uma reivindicação da 

população e do próprio setor de engenharia da Prefeitura, uma vez que atualmente há 

necessidade de pedir licença para qualquer que seja a adequação referente a obras em 

edificações, o que acaba superlotando a demanda de respostas deste setor, assim como 

no protocolo. Para tanto se deixa mais livre, ou seja, sem a necessidade de licença para 

pequenas reformas nas edificações como a substituição de revestimento, de aberturas, de 

pisos, de coberturas, de calhas e condutores em geral, impermeabilizações, execução de 

pavimentações no interior dos lotes; assim como muros de divisas que não sejam de arrimo 

e que nem estejam no alinhamento. 

         Já, as alterações do Art. 118, são recorrentes de uma necessidade de esclarecer 

qual a devida regra a ser adotada à necessidade de implantação de elevadores, a 

sugestão, que veio em reunião junto ao setor de engenharia da prefeitura, que seja 

obrigatória à implantação, conforme já previa o antigo código de obras, a partir de 04 

pavimentos, ou 12m de altura, com exceção de prédios de uso publico, que devem ter 

acessibilidade em todos pavimentos. 

 

 

Feliz, 16 de julho de 2018.  

  
 
 
 Rafael Auler 
 Vereador do MDB  
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PROJETO DE LEI Nº 079 / 2018. 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
3.312/2017, de 13 de setembro de 2017, que 
aprova o Código de Obras do Município de Feliz 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1º Fica alterado o inciso I e VII do Art. 23 da Lei Municipal nº 3.312, de 13 de setembro 

de 2017, vigorando com a seguinte redação: 
 
Art. 23 - [...] 
 

I- Construção de muro no alinhamento; (NR) 
 

[...] 
 

       VII-     Execução de pavimentações no interior dos lotes;(NR) 
 
       [...] 
 

 
Art. 2º Fica alterado o caput e o §1º do Art. 118 da Lei Municipal nº 3.312, de 13 de 

setembro de 2017, vigorando com a seguinte redação: 
 
Art. 118  As edificações que apresentarem circulação vertical superior a quatro (4) 

pavimentos ou doze metros (12,00), serão obrigatórias a instalação de, no mínimo, um (1) 
elevador, e quando superior a oito (8) pavimentos ou vinte e dois (22,00) metros, de, no mínimo, 
dois (2) elevadores. Não serão computados: o pavimento térreo, quando destinado 
exclusivamente à área coberta assim como o pavimento imediatamente inferior ao térreo; (NR) 
 

      § 1º  Excetuam-se desta regra as edificações de uso público, que deverão 
obrigatoriamente ser servidas de elevador, ou outra forma de acessibilidade em todos os 
pavimentos. (NR) 

 
     [...] 
 
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2018. 
 
 
Albano José Kunrath. 
 

 

mailto:camara@camarafeliz.rs.gov.br

