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LEICOMPLEMENTAR N ' 334, de 23 de maid de 2019

Altera. conforme esoeciHica. a Lei
ComD[ejnenta] MuniciD8] n ' 322/20i8. aue
diso6e sabre o Drograma "Minha Casa de
Paoel Passado". para desiDembramentQ {i€
lobes. no fmbito do Municioio de
JaauariQna. e da outras provid6ncias

MARCIO GUSTAVO BEjq.NARDES REID, Prefeito do Municipio de Jaguari6na,

Estado de S5o Paulo etc.,

FASO SABER que a Cfmara Municipalaprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte ]ei complementar

Art. I' A Lei Complementar Municipaln' 322, de 21 de setembro de 2018, passa

a vigour com as seguintes alterag6es:

:Art. I' O programa "Minha Casa de PapelPassado" consiste na autorizagao pda

Prefeitura para o desmembramento de lotes, com fins residenciais, ja edificados e que nio
observem as dimens6es minimas previstas na legislagao de parcelamento e ordenamento do uso e

da ocupagao do solo, bem homo, dos notes de terrenos que kinda nio foram ediHlcados, mas que

possuam proUetos construtivos residenciais aprovados na Prefeitura at6 29 de maio de 2020:

desde que atendam aos seguintes requisitos

Paragrafo Qnico.

Art. 2' Os interessados no desmembramento de lotes, nos termos desta lei

complementar, dever5o requer6-la junto a. Prefeitura at6 29 de maio de 2020, apresentando os

seguintes documentos
I a Vlll --

Arts. 3' e 4'

Art. 5' O desmembramento de notes, de que trata a presente lei complementar,

somente serf concedido se o interessado comprovar que a construgao foi realizada at6 a data de

31 de dezembro de 2017 ou se o proUeto construtivo tiver side aprovado at6 29 de maio de 2020,

bem coma, apresentar condig6es minimas de habitabilidade, sobretudo em relagao a exist6ncia e

funcionamento de instalag6es e16tricas, hidraulicas, sanit&ias, colocagao de portas, janelas e

⑧vidros e execugao de barra impermeavel. ,}
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$$ 1' e 2'

Arts. 6', 6'-A e 7'

Art. 8' Esta lei complementar entrarf em vigor na data de sua publicagao e teri

vigencia at6 o dia 29 de maid de 2020, revogadas as disposig6es em contrfrio.

Art. 2' Esta lei complementar entrarg em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposig6es em contrfrio.

Prefeitura do Municipio de Jaguari6na, aos 23 kie maid db i4019. ,,-\Municipio de Jaguars
NIC.

10 CtSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Dep;i:tErggni6zde Expediente e Registry da Secretaria de Govemo

na data supra.

VKi:DiR ANToF]/O PARISI
Secretfrio de (li)verso


