
LEI N.º 2.269, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar 

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 

 

NESTOR JOSÉ BOLL, Prefeito do Município de Peritiba em Exercício, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte: 

LEI: 

Art. 1º Fica criada a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) em área do Município, 

localizada em parte dos lotes rurais nº 753 e 635, da Colônia Rio Uruguai, com área total 

de 30.009,13m², em Linha Guilherme Emilio Krindges, no município de Peritiba. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso e a ocupação do solo urbano em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

 

Art. 2º A Zona de Especial Interesse Social - ZEIS será objeto de Loteamento Popular, 

para famílias de baixa renda, mediante normas especiais de urbanização, uso e ocupação 

do solo e edificação, considerando a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais, conforme admitido pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - 

Estatuto da Cidade, no art. 2º, XIV. 

 

 Art. 3º Aplica-se nas Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS, no que couber e de 

acordo com o interesse público, os instrumentos previstos nesta Lei e nas demais 

legislações pertinentes. 

 

Art. 4º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado ainda a expedir os atos 

administrativos complementares necessários ao enquadramento e a plena execução das 

disposições da presente Lei. 

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações do 

orçamento municipal vigente. 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Município de Peritiba - SC, 02 de Agosto de 2022. 

 

 

NESTOR JOSÉ BOLL 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

Registrada e publicada nesta secretaria na data supra. 

 

IVETE FRANCISCA FINGER 

Secretária de Administração e Finanças 


