
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1.914/2014, de 23 de julho de 2014.

Altera a redação do art. 145 da Lei 325 de 12 de
junho de 1985 e os art. 305, 306 e 308 da Lei 9/70 de 29
de junho de 1970 e revoga os art. 307 o parágrafo único
do art. 307 e 310 e dá outras providências.

Marcelo Pavani Motta, Vice-Prefeito Municipal em exercício de Formigueiro, faz

saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A redação do art. 145 da Lei Municipal 325 de 12 de junho de 1985 passará
a ter a seguinte redação:

“art. 145 Toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias, na razão
de sua lotação e em função da atividade desenvolvida, de acordo com os
parâmetros das NBR 7229 e 13969, da Associação Brasileira  de Normas
Técnicas.”(NR)

Art. 2º A redação do art. 305 da Lei Municipal lei 9/77 de 29 de junho de 1970
passará a ter a seguinte redação:

“Art. 305 - Não é permitido esgotar superficialmente para os logradouros
públicos, as águas servidas.”(NR)

Art. 3º A redação do art. 306 da Lei Municipal lei 9/77 de 29 de junho de 1970
passará a ter a seguinte redação:

“Art.  306  –  no  caso  de  não  existir  rede  coletora  de  esgoto  na  via,  o
proprietário do imóvel deverá se utilizar de tratamentos complementares e
e  destinação  final  dos  efluentes  conforme  disposto  pela  NBR  7229  e
13969.”(NR)

Art. 4º A redação do art. 308 da Lei Municipal lei 9/77 de 29 de junho de 1970
passará a ter a seguinte redação:

“Art.  308  –  sempre  que  for  implantada  rede  coletora  de  esgoto  a
municipalidade exigira a construção dos ramais para esgotar os efluentes
dos filtros e ou extravasores do tratamento individual até a rede coletora.”

Art. 5º fica revogado o art. 307, paragrafo único do art. 307 e 310 da lei 9/77 de 29
de junho de 1970 :
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Art.  6º as  edificações  existentes  terão  um  prazo  de  cinco  (5)  anos  para  se
adaptarem a esta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 23 de julho de 2014.

  Marcelo Pavani Motta
  Vice-Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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