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Prefeitura do Município de Três Pontas - MG 

“TERRA DO PADRE VICTOR” 

                              LEI Nº 4.152, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Altera disposição da Lei Municipal nº 1.288, 
de 13 de abril de 1988 que “Dispõe sobre o Uso 

e a Ocupação do Solo Urbano do Município de 

Três Pontas e dá outras providências”. 

 
   O Povo de Três Pontas- MG, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º. O art. 37, caput, da Lei Municipal nº 1.288, de 13 de abril de 1988 
que “Dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo Urbano do Município de Três Pontas e dá 

outras providências”, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 37 - As diretrizes expedidas pela Prefeitura Municipal 

vigorarão pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos. 
   

Parágrafo Único. Aos projetos protocolados cujas diretrizes ainda não 
tenham sido expedidas aplicar-se-á o prazo máximo de 04 (quatro) anos a  estas. 
 
   Art. 2º. As diretrizes anteriormente expedidas e que se encontrem em 
vigor na data de publicação desta lei ficam automaticamente prorrogadas pelo prazo de 
mais 02 (dois) anos. 
  § 1º. O disposto no caput não se aplica às diretrizes expedidas cujo prazo 
nelas assinalado seja inferior a 02 (dois) anos. 
  § 2º.  As diretrizes que, na data de publicação desta lei, tenham perdido a 
vigência e que já tenham protocolado o projeto de arruamento, poderão ser ratificadas 
pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras, hipótese em que fica, 
automaticamente, convalidado o procedimento no estado em que se encontre o 
arruamento ou o parcelamento, sem necessidade de consulta a outros órgãos, vigorando 
por até 02 (dois) anos contados da vigência desta Lei. 
 
   Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, vinculando a 
todos os pedidos de parcelamento do solo urbano que não tenham sido expedidas as 
diretrizes.   
 
   Três Pontas - MG, 22 de agosto de 2017. 
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