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LEI COMPLEMENTAR N° 262 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Altera a Lei Complementar nº 139 de 29 de novembro de 2013 

que dispõe sobre o Parcelamento e o Remembramento do Solo 

Para Fins Urbanos e dá outras providências. 
 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ. Faço saber que a Câmara de 

vereadores de Arabutã decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

 

Art. 1º Fica alterado o inciso VII do art. 4º da Lei Complementar Nº 139, de 29 de novembro de 2013, 

que dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências, 

apresentando a seguinte redação:   
   .................................................................................................................... 

   VII ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) - É a área  

            definida nos artigos 2º e 3º do da Lei Federal nº 12.651/2012                                                   

Código Florestal e/ou área definida pelo município, nos termos da  

Lei Federal nº 14.285/2021 
.............................................................................................................................................. 

 

Art. 2º Fica alterado o inciso VII do art. 8ºda Lei Complementar Nº 139, de 29 de novembro de 2013, 

que dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências, 

apresentando a seguinte redação:   
.................................................................................................................... 

VIII- na zona urbana da sede do município, salvo outra 

disposição do Plano Diretor Municipal ou em decorrência de 

estudos específicos sobre o lençol freático, as áreas de 

preservação permanente ao longo dos cursos d`água e fundos 

de vales serão de, no mínimo, 15m (quinze metros) para cada 

lado das margens e, ao longo das nascentes de água, no mínimo, 

50m (cinquenta metros), salvo os casos previstos na Resolução 

369 do CONAMA, mediante a adoção de medida de 

compensação ambiental a ser definida em legislação própria. 

.....................................................................................................

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

Centro Administrativo de Arabutã, SC. 

 

 

 

LEANI KAPP SCHMITT 

 Prefeita Municipal 
 

Registre-se e Publique-se. 
Em 30 de setembro de 2022 

 

              Charles Rodrigo Ebeling 

              Responsável pelas publicações 
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