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L E I N" 4.824, de 12 de dezembro de 2018. 

Altera a Lei Municipal n° 4.811, de 2 de 
outubro de 2018, que modifícou a Lei 
Municipal n" 2.484, de 19 de outubro de 
1.993, que "dispõe sobre o parcelamento do 
solo no Município de Alfenas e dá outras 
providências". 

O povo do Município de Alfenas, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 

Art.l° Fica alterada a numeração do atual art. 3° da Lei Municipal n° 4.811, de 2 de 
outubro de 2018, que modificou a Lei Municipal n° 2.484, de 19 de outubro de 1.993, que 
"dispõe sobre o parcelamento do solo no Município de Alfenas e dá outras providências ", 
para art. 4°. 

Art. 2° Fica acrescentado um art. 3° à Lei Municipal n° 4.811, de 2018, com a 
seguinte redação: 

'Art. 3" Nos termos desta Lei, fica concedido o beneficio previsto no parágrafo 
único do art. 1° da Lei n° 4.811 de 2018 , contados a partir da publicação desta 
Lei, para que os loteadores responsáveis por loteamentos fechados ou de caráter 
fechado já aprovados, registrados e/ou implantados na data do início da vigência 
desta lei possam ajustar os mencionados empreendimentos às disposições dessa 
norma, apresentando os respectivos projetos de adequação urbanística à 
Secretaria de Planejamento e Gestão para análise e aprovação. " 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Alfenas, 12 deíVezembro de 20 

L U l p í N T O N I O DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Cru 

Cert!f:-o e dou fé, que o referido 
d o c u m e n t o fo i pubí içado em 
•-^^.làiJJX^ no átrio aa Prefeitura 
t .ifcipal, nas termos do art. 89 da 
Lei Orgân ica do Município de 
Alfenas-MG 


