
LEI COMPLEMENTAR Nº. 031, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

Altera Parcialmente a Lei Complementar nº. 

025/2007, de 08 de Agosto de 2007 – Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

– PDDUA, Criando o § 3º no Art. 106, Dando 

Nova Redação ao Inciso I do Art. 120, Dando 

Nova Redação ao § 1º e Criando os §§ 3º e 4º do 

Art. 136 e, Dando Nova Redação aos Artigos 187 

e 190. 

 
 

  LUÍS EDUARDO COLOMBO, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio 

Grande do Sul,  

   FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores de Bagé, APROVOU e eu 

SANCIONO a seguinte, 

    

LEI COMPLEMENTAR: 

 
 Art. 1º Altera parcialmente a Lei Complementar nº. 025/2007, de 08 de agosto 

de 2007, criando o § 3º no Art. 106 com a seguinte redação: 

 

 “Art. 106... 

   I - ... 

   II - ... 

   § 1° ... 

   § 2º ... 

   § 3º É facultado a utilização dos índices máximos até o início da vigência das 

leis que regulamentarão os instrumentos Transferência do Direito de Construir e/ou da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir.” 

 

   Art. 2º Altera parcialmente a Lei Complementar nº. 025, de 08 de agosto de 

2007, dando nova redação ao inciso I do artigo 120 e, criando o Parágrafo único neste artigo, 

com a seguinte redação: 

 

   “Art. 120 ... 

 

  I – edificações multifamiliares, relativa às áreas construídas privativas: 

  a) em apartamentos com dormitório e sala conjugados a exigência será 

facultativa; 

  b) em apartamentos com até 60 m² (sessenta metros quadrados) deverá possuir 

20% (vinte por cento) de vagas correspondente ao número de economias residenciais; 



  c) de 60 m² (sessenta metros quadrados) até 125 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) deverá possuir 75% (setenta e cinco por cento) de vagas correspondente ao 

número de economias residenciais; 

  d) acima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) deverá possuir 

uma vaga por economia residencial. 

 

  Parágrafo único. Em caso de imóveis com diferentes características deverá ser 

observada a proporcionalidade de vagas de acordo com o número de economias.”  

       

  Art. 3º Altera parcialmente o Art. 136 da Lei Complementar nº. 025/2007, dá 

nova redação ao § 1º e cria os §§ 3º e 4º, com a seguinte redação: 

 

  “Art. 136 ... 

 

    I - ... 

    II - ... 

    III - ... 

    IV - ... 

 

    § 1
o
 A faculdade de aplicação do instrumento Transferência do Direito de 

Construir será concedida ao proprietário que doar seu imóvel, ou parte dele, ao Poder Público, 

para os fins previstos nos incisos I, III e IV do caput. 

 

    § 2
o
 ... 

 

                       § 3º A doação que se refere o parágrafo 1º da presente lei se efetivará quando de 

interesse do Poder Público. 

 

   § 4° Quando de interesse do Poder Público, fica o município autorizado a 

receber a doação do imóvel, ou parte dele, em razão da aplicação do instrumento  

Transferência do Direito de Construir nos casos previstos no inciso II do caput.” 

 

   Art. 4º Altera parcialmente a Lei Complementar nº. 025, de 08 de agosto de 

2007, alterando o seu artigo 187, que passa a ter a seguinte redação: 

 

                        “Art. 187. A contar da publicação da presente lei, o Poder Executivo Municipal 

terá os seguintes prazos: 

 

   I – até 31 de julho de 2010 para: 

 

    a) promover ajustes em sua estrutura administrativa, com o objetivo de conferir 

plena operacionalidade à aplicação deste Plano Diretor, bem como dos instrumentos de 

indução do desenvolvimento urbano e de gestão democrática, constantes nos termos da Lei 

10257/2001 - Estatuto da Cidade; 

   b) encaminhar projeto de lei do Inventário do Patrimônio Cultural; 

     c) encaminhar o projeto de lei para implementação da Operação Urbana 



Consorciada - Macrozona Universitária; 

    d) aprovar Plano de Desenvolvimento Econômico no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Territorial; 

   e) rever as Leis Municipais nº 1761/1973 e 1778/1974 e suas alterações; 

    f) apresentar o projeto de lei específica do Programa de Utilização dos Vazios 

Urbanos; 

    g) apresentar o Programa de Instituição de Unidades de Conservação; 

    h) apresentar o Programa de Valorização do Bioma Pampa; 

    i) apresentar o Plano de Manejo Ambiental da Zona Rural; 

   j) apresentar o Programa de Reestruturação Administrativa e de 

Desenvolvimento Institucional; 

   k) apresentar o Programa de Gestão Participativa para as Regiões de 

Planejamento; 

   l) apresentar o Programa de Qualificação das Lideranças para Participação nas 

Ações do Planejamento; 

   m) apresentar estudos e determinar os gabaritos das estradas rurais não 

estabelecidos nesta lei; 

    n) definir os demais recuos de alargamento viário. 

 

    II – até 31 de dezembro de 2010 para:  

 

   a) criar, estruturar e apresentar publicamente o sistema de informações para 

gestão territorial; 

    b) desenvolver o Projeto Especial da Macrozona Ambiental; 

    c) desenvolver os projetos urbanos específicos de valorização do patrimônio 

cultural na ZPC (Zona de Preservação Cultural) e nos Corredores Culturais; 

    d) apresentar o Programa de Qualificação de Espaço Territorial; 

    e) apresentar o Plano Municipal de Saneamento; 

    f) apresentar o Plano Municipal de Mobilidade Territorial; 

   g) apresentar o Programa de Geração de Centralidades; 

    h) apresentar o Programa de Incentivo e Valorização da Agropecuária, 

Indústria, Comércio e Serviços; 

    i) apresentar o Programa de Promoção do Turismo Local; 

    j) apresentar o Programa de Incentivo à Economia Popular e Solidária e 

Estímulo aos Pequenos Empreendedores Rurais; 

    k) apresentar o Programa de Consolidação do Pólo Regional de Educação para 

o Desenvolvimento Local; 

    l) apresentar o Programa de Preservação de Identidade Cultural; 

   m) apresentar o Programa de Manejo das Bacias Hidrográficas; 

    n) apresentar o Programa de Avaliação e Monitoramento do Desenvolvimento 

Territorial; 

 

 

   Parágrafo único. Excepcionalmente, fica o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Territorial, a partir de justificativa, autorizado a prorrogar os prazos 

previstos neste artigo.” 



   Art. 5º Altera o Artigo 190 da Lei Complementar nº. 025, de 08 de agosto de 

2007, que passa a ter a seguinte redação: 

 

 

   “Art. 190. Os instrumentos Transferência do Direito de Construir e Outorga 

Onerosa do Direito de Construir e Alteração de Uso poderão ser implementados 

simultaneamente, a critério do Poder Executivo.” 

  

     Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

                                            LUÍS EDUARDO COLOMBO 
                                             Prefeito Municipal 

    

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO NADAL DA LUZ 
        Secretário Municipal de Habitação 
 

                       Registre-se e Publique-se. 

     

 


