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ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO

O extrato referente ao TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 
005/2019 - JATAIPREVI, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATAÍ e a empresa 
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 
07.945.776/0001-23, publicado no dia 08/09/2020, 1779ª edição, 
pagina 8, ocorreu um erro material de digitação, como descrito 
abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 
“CONTRATO NÚMERO: 156/2019”
 
LEIA-SE: 
“CONTRATO NÚMERO: 005/2019 - JATAIPREVI”

LEI Nº 4.210, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

“Modifica a estrutura do art. 23, § 3º da Lei Ordinária nº 
3.069/2010 e altera a redação do inciso V do art. 23, § 3º e 
acrescenta os itens 1, 2 e 3, na Lei Ordinária nº 3.069/2010”.

A Câmara Municipal de Jataí aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Modifica a estrutura do art. 23, § 3º da Lei Ordinária nº 
3.069/2010, que passa a contar com a seguinte redação:

“Art.23. – Verificando que o loteamento não se acha 
licenciado ou foi executado em desacordo com os projetos 
aprovados, o Município notificará o loteador e estipulará 
um prazo para que seja sanada a irregularidade

(…)

§ 3º – Nos loteamentos, parcelamentos ou conjuntos 
habitacionais com fins lucrativos, antes da venda de 
qualquer unidade, os proprietários e/ou responsáveis são 
obrigados a entregar os lotes servidos de:

I – Construção da rede de água tratada;

II – Construção da rede de esgoto sanitário;

III – construção da rede de galerias pluviais;

IV – Asfalto e meio fio.

V – Rede de energia elétrica com sistema de iluminação em 
conformidade com o Programa Reluz do Governo Federal ou 
outro que vier a substituí-lo”.

Art. 2º. Altera a redação do inciso V do art. 23, § 3º e acrescenta os 
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itens 1, 2 e 3, que passa a contar com a seguinte redação:

“Art. 23. Verificando que o loteamento não se acha licenciado 
ou foi executado em desacordo com os projetos aprovados, 
o Município notificará o loteador e estipulará um prazo para 
que seja sanada a irregularidade.

(...)

§ 3º – Nos loteamentos, parcelamentos ou conjuntos 
habitacionais com fins lucrativos, antes da venda de 
qualquer unidade, os proprietários e/ou responsáveis são 
obrigados a entregar os lotes servidos de:

I – Construção da rede de água tratada;

II – Construção da rede de esgoto sanitário;

III – construção da rede de galerias pluviais;

IV – Asfalto e meio fio.

V – Rede de energia elétrica com sistema de iluminação que 
utilizem lâmpadas de LED – Light Emitting Diode, na rede de 
iluminação pública.

1 - Os materiais utilizados na implantação das redes/
sistemas de iluminação pública em LED no âmbito do 
Município deverão atender, no mínimo, a critérios técnicos 
estabelecidos pela norma da ABNT 5101 – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – em sua versão mais recente 
e com luminárias certificadas em conformidade com a 
Portaria nº 20 de 15 de fevereiro de 2017 do INMETRO e 
seus anexos em vigência ou Portaria posterior que venha 
a substituir esta, selo PROCEL – Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica e critérios estabelecidos 
pelas diretrizes da administração pública quanto à potência 
mínima dos equipamentos, em função da via ou estrutura, 
bem como distância entre os postes de forma a garantir a 
máxima eficiência luminosa.
2 - A eficiência luminosa dos conjuntos de luminárias pública 
em LED não poderá ser inferior ao correspondente à eficiência 
luminosa dos conjuntos de vapor de sódio de 70w (setenta 
watts) de potência, podendo variar acima disto em função 
da via ou estrutura a ser iluminada, em conformidade com 
o determinado pelas diretrizes municipais e comprovada a 
sua eficiência e eficácia por meio de estudo luminotécnico 
específico para o projeto apresentado.

3 - As luminárias de LED a serem instaladas deverão 
conter garantia mínima de 5 anos a contar da data de sua 
instalação, sendo certo que o loteador é garantidor solidário 
nesta obrigação”.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
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aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

LEI Nº 4.212, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Revoga o item 5.9 e acrescenta o inciso VI no art. 23, § 3º 
da Lei Ordinária nº 3.069/2010, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Jataí aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Revoga o item 5.9 e acrescenta o inciso VI no art. 23, § 3º 
da Lei Ordinária nº 3.069/2010, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art.23. – Verificando que o loteamento não se acha 
licenciado ou foi executado em desacordo com os projetos 
aprovados, o Município notificará o loteador e estipulará 
um prazo para que seja sanada a irregularidade.
(...)
§ 3º – Nos loteamentos, parcelamentos ou conjuntos 
habitacionais com fins lucrativos, antes da venda de 
qualquer unidade, os proprietários e/ou responsáveis são 
obrigados a entregar os lotes servidos de:
(...)
VI– Plantio de mudas de árvores, sendo uma para cada lote 
comercializado, dentre os tipos adequados à arborização de 
vias públicas, em área indicada pela Prefeitura ou defronte 
a cada lote, a título de compensação ambiental”.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de setembro do ano de 2020

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal


