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PROJETO DE LEI Nº 137-01/2017 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal 1.622, de 
28 de dezembro de 1.979, que dispõe sobre 
o Código de Edificações do Município e da 
outras providências. 

 
Art. 1º Altera o art. 105 da Lei Municipal 1.622, de 28 de dezembro de 1.979, 

que dispõe sobre o Código de Edificações do Município e da outras providências, o 
qual passa a viger com a seguinte redação: 

 
“Art. 105º - As espessuras de paredes constantes dos artigos anteriores 

poderão ser alteradas quando utilizados materiais de natureza diversa que possuem, 
comprovadamente através de laudo técnico acompanhada de ART ou RRT de 
profissional competente, atestando no mínimo os mesmos índices de resistência 
impermeabilidade e isolamento térmico e acústico, conforme as exigências de cada 
caso;” 

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 30 de outubro de 2017. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
  Jônatas dos Santos 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
________________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 30 de outubro de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 137-01/2017 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 137-01/2017, que altera dispositivo da Lei Municipal 1.622, de 28 de 
dezembro de 1.979, que dispõe sobre o Código de Edificações do Município e da 
outras providências. 

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o art. 105º 
do Código de Edificações, já que este exige que as paredes de natureza diversa das 
constantes dos artigos anteriores possuam comprovadamente, no mínimo, os mesmos 
índices de resistência, impermeabilidade e isolamento térmico e acústico. Contudo, 
não especifica quais as formas de comprovação, necessitando de algum critério para 
que se possa ter um embasamento legal nas aprovações de projetos com tais tipos de 
materiais. 

Neste intuito cria-se o critério de ser apresentado por 
profissional competente um laudo técnico acompanhado de ART ou RRT atestando, 
no mínimo, estes mesmos índices de paredes de tijolos cerâmicos. 

 Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


