
PROJETO DE LEI Nº 29 DE 01 DE JUNHO DE 2015. 

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
ALTERAR A REDAÇÃO dos Art. 45 e 46 da
Lei nº 2.041 de 16 de Janeiro de 2012.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado ALTERAR A REDAÇÃO dos Art.
45 e 46 da Lei nº 2.041 de 16 de Janeiro de 2012.

Art. 2º – A redação do  Art. 45º e 46º da Lei nº 2.041 de 16 de Janeiro de 2012
passa a ter a seguinte redação:

“Art.  45º - Nos loteamentos  destinados  ao uso residencial,  inclusive os  de
interesse social, bem como nos de uso industrial, deverão ser reservadas áreas para
uso público correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total da gleba.

Art. 46º - (...)

§  1º  -  20% (vinte  por  cento)  da  área  da  gleba  quando  esta  possuir  área
superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados).

§ 2º - (...)”.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto a Vossa Apreciação este

Projeto de Lei que visa a alteração da redação de dois Artigos do Plano Diretor (Lei nº 2.041

de 16 de Janeiro de 2012). A necessidade desta alteração deu-se a partir da percepção que

tivemos em relação ao ônus causado aos  proprietários  de lotes  de terras  no momento  da

realização de loteamentos, haja vista que, toda vez que uma área é loteada, além do percentual

a  ser  doado  para  o  uso  institucional,  previsto  em  Lei,  cabe  ainda  ao  loteador,  a

responsabilidade por todas as despesas decorrentes da infraestrutura básica do local.



Assim, estamos propondo a redução de 5% (cinco por cento) da área a ser

destinada para uso público, tanto daquelas loteadas com fins residenciais quanto industriais.

Esta  alteração  justifica-se  também  porque  ao  observamos  a  Lei  Federal  nº  6.766/1979

verificamos que a  porcentagem mínima a ser  destinada para domínio público no caso de

loteamentos é de 10% (dez por cento) da área e não 15% (quinze por cento) conforme consta

na Lei Municipal acima referida. Também entendemos que não seja necessária a institucionalização

de porcentagens para áreas de recreação e institucional, uma vez que esta especificação também não é

critério da Lei Maior.

Na alteração do Art. 46 entendemos que a reserva de 20% (vinte por cento) da área total da

gleba para uso institucional deva ocorrer somente quando esta (área total) for superior a 10.000 m²

(um hectare). Esta alteração também se dá com o intuito de diminuir os custos do loteador e assim

incentivar  que  mais  proprietários  realizem  tal  ação,  o  que  em  nosso  entender,  facilitará  o

desenvolvimento de nosso município.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


