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.Jardinopoiis, 16 de Novembro de 2017.

Sen hor Presidente e
Senhores Vereadores,

Ternos a honra de encaminhar a essa Edilidade, o Projeto de Lei Complementar,
que: "DA NOVA REDAçAO AOS INCISOS I E II DO ARTIGO 34, AO ARTIGO 34-B E AO
ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR N° 01, DE 05 DE OUTUBRO DE 2006, COM SUAS
POSTERIORES ALTERAçOES, QUE "DISPOE SOBRE 0 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO,
SISTEMA E PROCESSO DR PLANEJAMENTO E GESTAO DEMOCRATICA DO
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS", NA FORMA QUE
ESPECIFICA".
Conforme é do conhecirnento de Vossas Excelencias, o Piano Diretor do nosso
Municipio teve seu inicio na propria Cârnara Municipal, por ocasiäo da realizaçao da Conferencia
Municipal da Cidade, evento que contou corn a presença de representantes de todos os segmentos da
sociedade, especialmente as Enfidades beneficentes ou nao, sediadas no rnunicipio, e ainda, grandes
nUrneros de Arquitetos, Urbanistas e Engenheiros, mais diretarnente ligados ao assunto em pauta.
Corn o crescirnento da area urbana da cidade de Jardinópolis se faz necessário
algurnas alteraçOes do ponto de vista de planejamento urbanisUco que atenda este crescimento, logo
as alteraçOes solicitadas tern corno objefivo malor meihorar a relaçäo entre o espaço fisico da cidade,
aliada a rnelhores condiçOes de vida e de mobilidade social do rnunicipe, bern como a geração de
empregos corn a criaçáo de novos Upos de indUstria que pretendern se instalar ern nosso rnunicipio.
Assirn sendo, ern cumprimento as normas legais, realizou-se AudiOncia PUblica no
dia 01 de novernbro de 2017, no paço municipal, corn a flnandade de expor a comunidade o anteprojeto
da proposta para alteraçao incisos I e II do argo 34, bern corno o argo 35 - a Lei Complementar n. °
01/2006 - Piano Diretor do Municipio, corn suas posteriores alteraçOes - devidarnente alterados por
força da Lei Complementar 02/2010.
Esta Audiência PUblica foi presidida pelo Eng.' Rafael Henrique Castaldini Secretârio Municipal de Obras e Serviços PUbhcos, juntarnente com os demais membros da Cornissao
Municipal para alteraçao do Piano Diretor; bern corno municipes - cópia da Ata e Lista de presença anexa.
Corn a participaçao dos presentes, foram definidas e aprovadas as questOes
concernentes as alteraçOes propostas pela Cornissao do Piano Diretor, cuja finalidade precipua é dar
prioridade a area social no que se refere a projeto de rnoradia econOmica e de loteamento, urna vez
que, a referida Lei não tratava da rnatéria corn relaçao ao tarnanho rninirno de lotes para irnplantaçao
dos referidos prograrnas habitacionais de cunho social, tornando inviável sua irnplantaçäo de acordo
corn as legislaçOes federal, estadual e municipal.
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Tambern foram definidas e aprovadas as questOes relativas ao inciso IX constante
do Artigo 34-B da Lei Complementar fl. 0 01/2006 - Piano Diretor do Municipio, corn suas posteriores
alteraçOes - devidarnente aiterados por força da Lei Cornpiementar 01/2014 - que trata da alteraçào
da dirnensão das vias pUblicas especificas a Condorninios urbanisticos fechados, urna vez que dentro
das instaiaçoes do mesmo, o tráfego não e o mesmo da maiha urbanaviária da cidade, sendo que nâo
faz sentido manter a mesma dirnensäo nas vias publicas urbanas, haja vista que estas näo servem
apenas para a habitação e sirn para cornércio, o que jusfifica sua dirnensäo rnaior e jusfifica, tarnbém a
dimensão menor para condorninlo - que e apenas residencial e restrita aos condOminos.
Acrescentamos, ainda, que as vias pUblicas do Condorninlo residencial fechado
como o prôprio norne diz é apropriado sornente para residèncias, e desta forma nao existe uma
concentraçao rnuito grande de veiculos e transeuntes circulando nas referidas vias.

Assirn sendo, elaborou-se o presente projeto de Lei Cornplernentar, cuja aprovação
fica a apreciaçao e votaço por parte dessa Egrégia Casa de Leis, dentro dos termos regirnentais, corn
sua consequente aprovaçäo.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia e demais nobres
Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço.

Dr

A Sua Exceléncia o Senhor
JosE EURIPEDES FERREIRA
Presidente da Camara Municipal de Jardinópoiis
NESTA.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 05/17
=DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017=
"DA NOVA REDAçAO AOS INCISOS I E II DO ARTIGO
34, AO ARTIGO 34-B E AO ARTIGO 35 DA LEI
COMPLEMENTAR NO 01, DE 05 DE OUTUBRO DE 2006,
COM SUAS POSTERIORES ALTERAcOES, QUE "DISPÔE
SOBRE 0 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, SISTEMA E
PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DEMOCRATICA
DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICfPIO DE

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE
SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIc6E5 QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F AZ S A B E R: - que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de Lei
Complernentar fl. 0 05/17, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complernentar:
ARTIGO 1 0 Os incisos I, II constantes do artigo 34 da Lei Complernentar
n° 01/2006, de 05 de outubro de 2006, corn suas posteriores alteraçOes, ocorrida por força
da Lei Cornplernentar n° 02/2010, de 04 de marco de 2010, passa a vigorar corn a seguinte
redaçâo:
:

'

"Art. 34 - Os projetos de loteamentos deverão atender os seguintes requisitos
básicos:
I. Os lotes de uso residencial e não residencial terao area minima de 200,00
M2 e frente minima de 10,00 metros, e se o toteamento de destinar a
Urbanizacâo EspecIfica de Programa de Interesse Social, Edificacoes de
Conjuntos Habitacionais, os totes teräo area minima de 140,00 M2 e frente
minima de 7,00 metros, nao se apticando as areas e metragens minimas
acima para lotes destinados ao Uso Industrial"
II. Os totes de uso residencial e nao residencial de esquina deveräo ter area
minima de 222,62 M2 e frente minima de 12,00 metros, e se o loteamento se
destinar a Urbanizaçäo Especifica de Interesse Social, Edificaçoes de
Conjuntos Habitacionais, Os lotes terão area minima de 182,62 M2 e frente
minima de 10,00 metros, nao se aplicando as areas e metragem minimas
acima para Os lotes destinados a Uso Industrial".

III.
IV.
V.
VL
VII.
VIII.
ix.

x.

ARTIGO 20 : 0 inciso IX, constante do artigo 34-B da Lei Complernentar
ii° 01/2006, de 05 de outubro de 2006, corn suas posteriores alteraçães, ocorrida por força
da Lei Cornplernentar n° 01/2014, de 31 de rnarço de 2014, passa a vigorar corn a seguinte
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"Art. 34-B - Os Condominios urbanisticos, sejam integrados a edificaçäo ou
nao, destinados a implantacao de unidades autonomas residenclais
horizontais, constituldos por habitacoes, isoladas, agrupadas, geminadas
ou sobrepostas, deveräo atender as seguintes condiçôes:
I.....................
II.....................
Ill.....................
IV.....................
V. .............. ......
VI.....................
VII....................
VIII.....................
IX. As Vias Particulares a serem implantadas no condominio deverão ter
largura minima de 13,00 metros, sendo o leito carroçável de 8,00 metros e
passeios püblicos de 2,50 metros de ambos Os lados;
X.
Xl.....................
XII.....................
§1°.....................
§2°.......................
ARTIGO 30: 0 artigo 35 constante da Lei Complementar n° 01/2006, de 05
de outubro de 2006, corn suas posteriores alteraçOes, ocorrida por força da Lei
Complernentar ri° 02/2010, de 04 de rnarço de 2010, passa a vigorar corn a seguinte
red ação:
"Art. 35 - Fica proibido o desdobro em totes de uso residencial e näo.
residencial que resultem em area inferior a 200,00m 2 e testada menor que
10,00m, salvo em terrenos que resultem de loteamentos aprovados pela
Prefeitura Municipal de Jardinopolis, através de Decreto Municipal, ate a data
de 05 de Outubro de 2006, sendo respeitado para 0 desdobro a area minima
de 125,00 m2 corn testada minima de 5,00 metros."
ARTIGO 40: Esta Lei Cornplernentar entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas
as disposiçôes ern contrário.
Prefeitura Municipal do Jardi6poIis/16 de Novembro de 2017.
r

Dr. JQDCIRO MARCONI
-Pftfeito Municipal
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Jardinápolis, 08 de Novembro de 2017.

OFICIO SEMAP

NO

335/2017.

Referenda : Copia da Ata. da Audléncia Püblica de Alteraçao do Piano Diretor - die 01 /
novembro /2017.

limo. Senhor
Dr. Anderson Mestrinel de Oliveira
DD. Procurador Juridico do Municipio
Prefeitura Municipal de Jardinopolis.
Prezado Senhor,
Em atendimento ao acirna referenciado encaminho a Vossa Senhoria a Copia da ATA DA
AUDIENCIA PUBLICA, realizada no Dia 01 de I'4ovembro prOximo passado, pare analise de
Alteração do Piano Direto - Lei Complementar NO 01 I 2006 bern como a Lista de
Presence da referida audléncia!
Atenciosamente,

Secretãrio Municip

ejamento
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ATA DE AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A EXPOSIcAO DA PROPOSTA PARA
IMPLANTAçAO DE LOTEAMENTO FECHADO RESIDENCIAL NO MUNICIPIO DE
JARDINOPOLIS E DEMAIS ALTERAcOES NO PLANO DIRETOR DO MUNIC0I0 DE
JARDINOPOLIS.
AD prirneiro dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, as 9:30 horas da manha, na
sala do ReuniOes da Prefeitura Municipal de JardinOpolis, sito a Praça Dr. Mario Lins no 150,
nesta comarca e cidade do Jardinopolis, realizou-se a Audiencia Püblica, em cumprimento as
determinaçoes legais, a fim de expor a comunidade o Ante-projeto da Proposta REFERENTE
A EXPOSIAO DA PROPOSTA PARA IMPLANTAAO DE LOTEAMENTO FECHADO
RESIDENCIAL NO IUIUNICIPIO DE JARDINÔPOLIS E DEMAIS ALTERA4;6E5 NO PLANO
DIRETOR DO MUNICIPIO DE IJARDINOPOLIS - instituido pela LEI COMPLEMETAR NO 01/
2006, DE 05 do Outubro de 2006 que " DISPOE SOBRE 0 PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO, SISTEMA E PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DEMOCRATICA DO DESENVOLVIMENTO URNABO DO MUNICIPIO DE JARDINÔPOLIS
". Presentes os senhores membros da Comissao Municipal que altera 0 Plano Diretor,
nomeada at!aves do Decreto Municipal no 5634, de 24 de outubro do 2017, tendo coma
Presidente: Rafael Henrique Castaldini - Secretario Municipal cia Obras e Serviços Püblicos;
Dr. Arderson Mestrinel de Oliveira - Procurador Geral do Municipio e Jorge Saquy Sobrinho Secretário Municipal de Administracao e Planejamento. Assumiu a Presidencia o Senhor
Rafael Henrique Castaldini a pediu a este quo esta subscreve para ocupar a funçao de
secretârio da audiencia pUblica. Além das pessoas acima citadas participaram desta
audiéncia, marcando presença, os senhores: Fabio Trigo Perez, Vitor A. Pagoti, René do
AraUjo Lopes, Manuel A. Antunes, Luiz Paulo Bontadini, Humberto de Sousa Pereira Lima,
Saulo de Sousa Pereira Lima, José Fernando Saud Reis, Jamil José Saquy, Rita Elaine
Mazarao, Daniela Mazarao, Gabriel J. Marciell, José Luiz Rassi, José Francisco Felipe,
Fabricio Neme Mataraia, Valéria M. Juzo, Flávio Menossi Furlan, Maria M. L. Fregonesi,
Erivelto Egidio Garotti, Lupercio José Ficotti, José Rassi, Marcos Roberto Ortolani, Ricardo
Cesar Games, André Rassi, Wilian Rassi, André Zanata, Josiane de Assis, Antonio Carlos do
Souza Junior, Lucas B. Josevaldo Barroso, Rafael Henrique Castaldi, Jorge saquy Sobrinho,
Maria angelica Lipolis Fregonesi Pereira Lima, Ademir cia Graça Francisco a Dr. Anderson
Mestrinel de Oliveira.
0 Presidonte da ComissAo Rafael Henrique Castaldini, cumprimentou a todos e deu aberto os
trabaihos, expondo sobre a finalidade desta Audiência PUblica, qua tern por objetivo mar as
altéraçoes no Piano Diretor do nosso municipio, necessitando, portanto da presença das
nossas autoridades e comunidades para tomarém conhecimento e participarem das
discussOes e serem dirimidas sabre referida matéria. 0 Plano Diretor precede a existência do
uma Iegislaçào géral estabelecendo as normas necessárias a irnplernentacAo da politica
urbana, sendo quo está previsto na nossa ConstitUiçâo Federal e qua em seu escopo esta ó
desenvolvimento e a expansao urbana. Ele e obrigatOrio para cidades com mais de vinte mil
habitantes; tratando-se de um instrumento básico de politica cia desenvolvirnento e de
expansâo urbana, visando ordenar o pleno desenvolvimento das funçOes sociais da cidade e
garantir o bem estar de seus habitantes. Assim houve a necessidade do elaborarmos
alteraçOes em aiguns de seus artigds, e para se direcionarem a senhor Presidente entregou
a cada um dos presentes um roteiro constando sobre a texto atual e a proposta do aiteraçao,
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respectivamente; para scram apreciadas e votadas. Inicia-se assim a explanacao do
Presidente no tocante:
PROPOSTA
1W IMPLANTAçA0 Lw LOTEAMENTO RESIDENCJAL FECHADO;
Artigo 1 - Para fins desta lei, considera-se loteamento fechado, aquele circundado pot muro ou outro
elemento de vedaçAo de acesso no todo ou em pafte do seu perImetro e que obedecerAo as mesmas
exigëncias feitas aos lotearnentos comuns e pot esta lei, devendo ainda obedecer ao disposto na Lei
Federal n° 6.766/1979, e demais legislaçOes pertinentes, inclusive o Piano Diretor - Lei Complementar
No 001 / 2006, de 05 de outubro de 2006 e sua alteraçOes. Mantido pela andiêneia püblica!

Artigo 2 - Nos lotearnentos fechados, as areas pUblicas do sistema de areas verdes e de lazer e as
vias de circulaçäo, que serão fechadas, deverào ser definidas por ocasião da Ernissäo da Diretriz do
Loteamento e seräo objeto de outorga de perrnissão de uso por parte da Prefeitura Municipal,
através de Decreto Municipal. Mantido pela audiência püblica!
Parágrafo Unico - A permissão de uso outorgada e o fechamento das areas poderao ser revogados a
qualquer momento pela Prefeitura Municipal, se houver iñteresse püblico, sern implicar em qualquer
ressarcimento ou gerar indenizaço, seja a que tItulo for. Retirado pela audiência püblica!

Artigo 3 - A perrnissäo de uso das areas püblicas do sistemade areas verdes e de lazer e das vias de
circulação somente sera outorgada quando os loteadores submeterem a adrninistração das mesmas
a Associaço de ProprietArios, constitulda sob a forma de associação civil sem fins lUcrativos, corn
explIcita definicao de responsabilidade para aquela finalidade. Mantido pela audiencia pOblica!

Parágrafo Unico. Enquanto não estiver constitulda e devidarnente registrada a Associação
rnencionada, a permissäo de uso, de que trata o caput, poderá ser outorgada ao Loteador. Mantido
pela audiência püblica!

Artigo 4 - A localização do percentual de area Verde poderá se situar interna ou externamente ao
loteamento e será definida pot ocasião da emissão das diretrizes urbanIsticas e dependerá de
aprovacão da Prefeitura Municipal, atendidas as normas dos órgâos ambientais pertinentes.
Mantido pela audiência püblical

Paragrafo (Jnico: Rio indispensáveis a aprovação de projetos de loteamentos fechados, dentre outras
exigëncias contidas em leis e decretos, federais, estaduais e municipais, especialmente quanto a
urbanizaçäo e meio-ambiente e ao regramento da Lei n° 6.766/79, de 19 de dezembro de 1979, e suas
alteraçoes posteriores, a serem exigidos pela Prefeitura Municipal, os seguintes requisitos, que versam
sobre obras de inftaestrutura:
50 com alteraçoes do texto, no paragrafo VI.
Transformado em Artigo
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I. pavimentaçào das vias püblicas, corn assentamento de guias e sarjetas;
II. rede de energia eletrica e de iluminaçAo páblica interna e externa, desde que pertencentes
empreendimënto;
III. sistema de abastecirnento de água potavel;
IV. sistema de captaçào e escoamento de Aguas pluviais e sistema de esgoto, corn suas respectivas
redes; e,
V. arborizaçao
VI. outras rnedidas a serem especificadas na diretriz da municipalidade.
Alterado corn a seguinte redaçao : Outras medidas, que se fizerem necessárias, a irnplantaçao do
empreendimento especificados na diretriz da rnunicipalidade.
Parágrafo Segundo. A largura das vias de circulaçào da parte fechada do loteamento será de, no minimo,
14,00 metros e o leito carroçável mmnimo de 8,00 metros.
Alterado para Parágrafo Prirneiro corn a seguinte redação: A largura das vias de circulaçAo da parte
fechada do loteamento seth de, no minimo 13,00 metros e o leito carroçável mInimo de 8,00 metros.
Parágrafo Terceiro. As ligaçOes de água, esgoto, Aguas pluviais, energia elétrica e ligaçäo de via pUblica
corn a entrada do loteamento fechado, deverào levar em consideraçAo o(s) sisterna (s) existente (s) no
municIpio, a fim de nào sobrecarrega-lo (s), onde dos novos sistemas a serem implantados visem o
crescimento habitacional prèvisivel no rnunicipio, propiciando sisternas que atendem as ifituras
necessidades. -

Alterado para Paragrafo Segundo corn a mesma redação!
Artigo S - As areas destinadas a fins institucionais, sobre as quais näo incidirao permissào de uso, serào
definidas por ocasião da expediçao das diretrizes urbanfsticas para o lotearnento, pela Secretaria
Municipal de Obras, devendo situar-S fora do perIrnetro a ser fechado, excetuadas apenas aquelas
indispensáveis a implantaçAo de equiparnentos urbanos, tais como reservatOrios, estaçOes elevatOrias e
poços artesianos, e cuja manutenção e lirnpeza ficarAo sob responsabilidade da Associaçao dos
Proprietários, ate que a Prefeitura Municipal nelas implante equipamentos institucionais.

Transformada em Artigo 6° sem alteraçao do texto!
Artigo 6 - Da area Institucional de urn lotearnento fechado, que deverá ficar fora do perimetro fechado,
o Municfpio poderá exigir areas equivalentes em valores, em regiOes indicadas péla Prefeitura, calculado
esse valor corno o preco do metro quadrado correspondente ao valor da comercializaçao dos lotes,
proj etado o valor da inftaestrutura, ficando essa avaliacao por conta da Prefeitura Municipal, sendo que
2% terá fins institucionais em areas plenas e o restante de 8% o MunicIpio poderá também aceitar a
realizaçào de obras de infra estrutura como, mas não se limitando a elas, recapearnento asfáltico,
pavimentaçAo asfaltica, galerias de Aguas pluviais, rede de iluminaçAo péblica e outras correlatadas, em
diversos pontos da cidade.
Transforrnado em artigo 7° corn alteraçAo do texto, passando o mesmo a ter a seguinte redaçAo:
Da area institucional de urn loteamento fechado, que deverá ficar fora do perimetro fechado, o
MunicIpio poderá aceitar, em comum acordo, Areas equivalente em valores, em regioes indicadas pela
Prefeitura Municipal de JardinOpolis, calculado este valor como o preço do metro quadrado
correspondente ao valor da comercializaçAo dos lotes lotearnento considerando o preco do lote a vistas,
sendo que 2% terá fins institucionais em areas pelas e c restante de 8% o Municfpio podera também
aceitar a realizaçao de obras de infra estrutura, como, mas nAo se limitando a elas; recapearnento
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asfaltico, pavimentaçAo asfãitica, galerias de água pluvial, rede de iluminaçAo páblica e outras
correladas, em diversos pontos da cidade.
-

Artigo 7 - A area maxima do loteamento fechado dependera de consideraçOes urbanisticas, viárias,
ambientais e do impacto que possa ter sobre a estrutura urbana, sempre de acordo corn as diretrizes
estabelecidas pelo Piano Diretor e dernais leis municipais, estaduais e nacionais.

Transformado cm artigo 8° scm alteraçäo do texto!
§ 1° - No ato da sohcitaçAo do pedido de diretrizes, deverá ser especificada a intençao de impiantar a
modalithde
loteamento fechado.
de
§ 2° - As diretrizes viárias seräo expedidas pelo órgäo competente e defmirão as vias que deverao ficar
fora
do
perImetro fechado.
§ 30

- Quando as diretrizes viárias defmidas pela Prefeitura Municipal eceionarem a gleba objeto do
proj eto de lotearnento fechado, deverAo essas vias ficar liberadas para o tráfego, sendo que as porçOes
remanescentes poderAo ser fechadas.

Artigo 8 - As areas pábhcas de sistema de areas verdes e de iazer e as vias de circulaçao a serern
fechadas, definidas por ocasiäo da aprovaçAo do ioteamento, serão objeto de perniissAo de uso per
tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer momento pela Prefeitura Municipal, de acordo
com razOes de interesse pübhco devidamente justificado, e sem implicar em ressarcimento ou
indenizacao, seja a que tItulo for.

Transformado cm artigo 9° scm altcraçAo do texto!
Artigo 9 - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a outorgar o usa de que trata o artigo acima, per meio
de permissao, nos seguintes termos:

Transformado em artigo 10° scm alteraçAo do texto!

a AssociaçAo de Proprietérios, que represente, no minima, 50%
(cinquenta per cento) dos proprietários de lotes, on ao Loteador, ficando dispensada a licitaçAo;

I - a permissào de uso seth outorgada

II - a aprovaçAo do loteamento e a permissao de usa serAo formalizadas per decretos do Poder
Executivo;
HI - a outorga da permissAo de uso devera constar do registro do loteamento no Cartório de Registro de
Imóveis;
IV - no decreto de outorgà da permissäo de usa deverao constar todos as encargos relatives a
ern
causa;
dos
püblicos
conserraçAo
hens
e
a
manutençAo
V - deverá constar do mesmo decreto, que qualquer outra utilizaqdo das areas pübikas somente poderd
ocorrer se houver objeto de autorizagdo especffica da Administraçäo Nblica, através do 6rgdo
competente.

Artigo 10 - Seth de inteira responsabilidade da Associaçdo de Proprietdrios a obrigagao de
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outros:

desempenhar,
dentre
110
sem alteraçâo do texto!
Transfonnado em artigo
I

- os serviços de manutençAo das arvores e poda, quando necessário;

II - a manutenção e conservaçào das vias páblicas de cireuiaçao, do calçamento e da sinalizaçao do
trãnsito;
III - a coleta e remoção do lixo dorniciliar intemamente a area fechada, o qual doverd ser depositado na
publica;
portaria
onde
houver
recolbirnento
ta
coleta
TV

-

limpeza

V

VIII

püblicas;

prevençäo

VI
VI!

vias

das

rnanutençAo

-

-

manutençAo
-

e
das

outros

conservaçAo
redes

ptblicas

serviços

sinistros;
da
de
que

rode
água,
se

de

iluminaço

pñblica,

esgoto e galerias pluviais;
fizerern

necessários;

TX - garantir a ação e acesso lines e desimpedidos das autoridades e entidades püblicas que zelarn pela
segurança
e
bern
da
populacAo.
estar
§ 10 - Os serviços de manutençao da area püblica fechada deverAo ser identificados por Termo de

Comprornisso firmado pela Associação dos Proprietáris on Loteador, antes do decreto de aprovaçäo do
lotearnento fechado.
§ 2° - Eventuais obras de methoria a sercm executadas nos espaços publicos intemos a area fechada
deverao ser precedidas de solicitaçao de licença, por parte da Associaçao de Proprietários/Loteador,
mediante oficio ao órgäo municipal competente, acompanhado dos projetos tecnicos e memorial
descritivo, devendo o referido Orgão, no caso de deferimento, indicar urn engenheiro fiscal pam o
acompanhamento da execuçäo de tais obras.
§ 30 - A implantacAo e manutenção de paisagismo e methorias em geral das Areas verdes e de lazer, sob

responsabilidade da Associaçâo do Ptoprietários/Loteador, deverAo respeitar as normas legais, em
especial as ambientais.
Artigo 11 - Caberá I Prefeitura Municipal a responsahilidade pela determinaçao, aprovaçAo e
fiscallzaçâo das obras de manutenção dos bens püblicos.
Transformado em artigo 12° sera alteração do texto!
Artigo 12 - Quando a AssociaçAo de Proprietários/Loteador se omitir na prestacao desses serviços e/ou
houver desvirtuarnento cIa utilizaçAo das areas püblicas, a Prefeitura Municipal assumi-los-á,
determiriando o seguinte:
Translorrnado em Artigo 13° corn alteraç6es do texto abaixo descrito:

vREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOUS
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I - eassação da permissão de uso dos bens püblicos e da aprovaçAo do fechamento do
loteamento; mautido!
II. Alterado para o seguinte texto: A partir cia constataçäo da desvirtualizaçao das areas püblicas a
Prefeitura Municipal de Jardinopolis farã uma notificaçao a AssociacAo de Proprietários ou ao Loteador,
estipulando o prazo de 05 ( cinco) dias pära a referida regulamentaçao.
III - pagamento de multa correspondente a 1 (uma) UFESP/m 2 de terreno, aplicável a cada proprietario
de
pertencenté
ao
loteamento fechado.
lote
Parágrafo Iilnico - A retirada de benfeitorias, tais como fechamentos, portarias e outros, será de
responsabilidade dos proprietários e correräo as suas expensas. Se os serviços Mo forem executados nos
prazos determinados pela Prefeitura, esta os realizará e cobrará as despesas da Associaçào dos
Proprietários, podendo inscrever os valores devidos em divida ativa, se houver inadimplência.

Mantido

sem

aiteraçäo

texto!

do

Artigo 13 - 0 acesso de pedestres on condutores de vetculos Mo residentes nas respectivas areas
fechadas deve set garantido mediante simples identificacAo, Mo podendo ocorrer restriçao
circulaçao.

a entrada e

Transformado em Artigo 14° sem alteraçao do texto!
Parágrafo (Jnico - Para fins de identificaçao dos entrantes, a Associaçào de Proprietários/Loteador
podera construir guaritas nas entradas do loteamento fechado, desde que dentro do alinhamento dos
muros e em area particular.

Mantido

alteraçAo

scm

do

texto!

Artigo 14

As despesas do fechamento do loteamento, bern como toda a sinalizaçao que vier a ser
necessária em virtude de sua implantaçao, serão de responsabilidade cia AssociaçAo
Proprietários/loteador.

Transformado em Artigo 15 0 sem alteraçäo do texto!
Artigo 15 - As disposiçOes construtivas e os parãmetros de ocupaçào do solo a serem observados para
edificaçOes nos lotes de terrenos deverao atender as exigências defmidas pelas leis deste MunicIpio, leis
estaduais e nacionais, no que couber, especialmente no que se refere a zona de uso onde o loteamento
estiver localizado.

Trausformado em Artigo 16° sem alteraçâo do texto!
Artigo 16 - Após a publicaçao do decreto de outorga de perrnissao de uso, a utilizaçao cbs areas
püblicas internas do loteamento, respeitados os dispositivos legais vigentes e encargos cia permissâo de
uso, poderao ser objeto de regulamentaçAo própria pela entidade representada pela Associaçao de
Proprietarios, enquanto perdurar a citacla permissAo de use.

Transformado

em

Artigo

170

sem

alteraçAo

do

texto!

Paragrafo Unico - A fim de dar a devida publicidade ao Regulamento hitemo do Uso dos Bens
Publicos, para que todos os futuros adquirentes, nas alienaçOes, ou credores, na constituiçào de direitos
reals sobre esses lotes, possam tomar conhecimento des obrigaçOes assumidas pelos proprietârios, a

~
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Praça Dr.

-

Associaçào elou Loteador deverAo providenciar, corn base no disposto na parte final do art. 246 da Lei
dos Registros Püblicos, a averbaçao do Regularnento na matrIcula do Serviço de Registro Imobiliário
once o lotearnento foi registrado.

scm

Mantido

alteraçäo

do

texto!

Artigo 17 Quando da descaracterizaçào do loteamento fechado corn abertura ao uso püblico das areas
objeto de perrnissão de uso, as rnesrnas reintegrarAo autornaticamente o sisterna viário e o sisterna de
Areas verdes e de lazer do MunicIpio, bern corno as benfeitorias nelas executadas, sem qualquer onus a
Murticipalidade, sendo que a responsabilidade pela retirada do muro de fecharnento e pelos encargos
decorrentcs seth da AssociaçAo dos Proprietários.
Transformado em Artigo 180 sem alteraçâo do texto!
-

Parágrafo Unico Se por razOes urbanisticas for necesáño intervir nos espaços püblicos sobre os quais
incide a perrnissAo de uso segundo esta lei, nAo caberá a Associação dos Proprietários/Loteador qualquer
indenizaçao
on ressarcimento por benfeitotias eventualrnente afetadas.
scm
alteraçAo
texto!.
Mantido
do
-

Art. 18. A Associação dos Proprietários, flea obrigada a afixar, ern lugar visIvel, nos acessos ao
loteamento fechado, placas corn dizeres de denorninaçäo do loteamento, némero e data da lei que dispOe
sobre a concessão de uso e razAo social da Associaçao corn o nUmero do CNPJ e/ou InscriçAo
Municipal.
Para efeitos tributários, cada lote serátratado como imóvel independente.

Transformado

cm

Artigo 190 scm alteraçao do texto!

2. ALTERAcAO DO ARTIGO 34, DA LEI COMPLEMENTAR N2 02/2010, DE 040€ MARCO DE 2010
LEI ATUAL:

"

Art. 34 — Os projetos de toteamentos deverâo atender us seguintes requisitos básicos:

I. Os totes de uso residencial e näo residencial tero area minima de 250,00 M2 e frente minima de
10,00 metros) e se 0 loteamento de destinar a Urbanizaço EspecIfica de Programa de Interesse
Social, EdificaçOes de Coniuntos Habitacionais, Os lotes tero area minima de 140,00 M2 e frente
minima de 7,00 metros, não se aplicando as areas e metragens minimas acima para lotes
destinados ao tiso Industrial"
II. Os lotes de uso residencial e não residencial de esquina deverão ter area minima de 300,00 M2 e

frente minima de 12,00 metros, e se o loteamento se destinar a Urbanizaçâo Especifica de
Interesse Social, EdificaçOes de Conjuntos Habitacionais, os totes terâo area minima de 140,00
M2, não se aplicando as areas e metragem minimas acima para os totes destinados a Uso
Industrial".
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ALTERAçA0 PROPOSTA:
"Artigo 34—Os PROJETOS DE LOTEAMENTOS DEVERAO ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS
BASICOS:
I. Os lotes de uso residencial e nâo residencial terâo area minima de 200,00 M2 e
frente minima tie 10,00 metros, e se o loteamento de destinar a Urbanização
EspecIfica de Programa de Interesse Social, Ediflcacöes tie Conjuntos
Habitacionais, Os lotes terâo area minima de 140,00 M2 e frente minima de
7,00 metros, nâo se aplicando as areas e metragens mInimas acima para lotes
destinados ao Uso Industrial". MANTIDA SEM ALTERAcAO DO TEXTO!

11. Os lotes de uso residencial e no residencial tie esquina deveräo ter Area minima tie
222,62 M2 e frente minima de 12,00 metros, e se o loteamento se destinar a
Urbanizaçâo Especifica de Interesse Social,....uflcaçöes tie Conjuntos
Habitacionais, Os lotes ter5o area minima de 182,62 M2 e frerite minima de
10,00 metros, nâo se aplicando as Areas e metragem minimas acima para os
lotes destinados a Uso Industrial". MANTIDA SEM ALTERAçAO DO TEXTO!

III.

ALTERAçAO DO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR N2 02 / 2010, DE 04 DE
MARCO DE 2010: APROVADO PELA AUDIENCIA PUBUCA E (WE PASSA A TER A
SEGUINTE REDAçAO: "ART. 35 - FICA PROIBIDO 0 DESDOBRO EM LOTES DE USO
RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAI. QUE RESULTEM EM AREA INFERIOR A 200,00 M2 E
TESTADA MENOR QUE 10,00 METROS, SALVO EM TERRENOSD QUE RESULTEM DE
LOTEAMENTOS APROVADOS PEI.A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS,
ATRAVES DE DECRETÔ MUNICIOPAL, ATE A DATA DE 05 DE OUTUBRO DE 2006, SENDO
RESPEITADO PARA 0 DESDOBRO A AREA MINIMA DE 125,00 M2 COM TESTADA
MINIMA DE 5,00 METROS".

IV.

ALTERAçAO DO ARTIGO 12 - ART. 32 2 ,DA LEI MUNICIPAL Ng 2.141/98, DE 17
DE FEVEREIRO DE 1.998.

LEI ATUAL: "Fica acrescido o inciso VI e VII, no artigo 32, da Lei Municipal n 2 1067, de 01 de
dezembro de 1980, corn a seguinte redação:" Art. 32 - Os loteamentos deverao atender, pelo
rnenos aos seguintes requisitos:

MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
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VI. Rede de energia elétrica, corn bracos de Iuz.
VII. 0 asfaltamento das vias de circuIaço".
ALTERAçA0 PROPOSTA:
"FICA ACRESCIDO Os INCISOS VIII, XIX, X, XI, XII, XIII e XIV, NO ARTIGO 32, DA LEI MUNICIPAL
N9 1067, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1980, COM A SEGUINTE REDAcA0:
ART. 32 Os Lotearnentos deverão atender, pelo menos os seguintes requisitos:
VIII. Calçada de concreto na frente do tote corn dimensoes adequadas para atendimento ao
item XII. ALTERADA COM 0 SEGIJINTE TEXTO : " CALADA DE CONCRETO NA FRENTE
SOMENTE DAS AREAS PUBLICAS, COM DIMENSOES ADEQUADAS PARA 0 ATENDIMENTO AO
ITEM XII."
XIX. CoIocaco de Galeria de Agua Pluvial nos locals determinados na Diretriz do Lotearnento
e Redes e Dispositivos de captacâo de Aguas Pluviais no locals que se fizerem necessários de
acordo corn as Normas Técnicas. MANTIDO SEM ALTERAçAO!
X. Sinalização de Transito Horizontal e Vertical, seguindo a orientaçâo do Departamento de
Segurança e Transito da Prefeitura Municipal de Jardinópolis e de acordo corn as Resoluçöes
do Conselho Nacional de.Trânsito.— CONTRAN - DENATRAN e Diretrizes Municipais. MANTIDO
SEM ALTERAçAOI
XI. Lirnpeza do terreno no perlodo em que o lote pertencer ao loteador, passando a
obrigatoriedade.para ocomprador, de acordo corn tel municipal. MANTIDO SEM ALTERAçAO
XII. Acessibilidade de acordo corn a Let n9 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Presidência
da Repüblica e NBR 9050 - ABNT. MANTIDO SEM ALTERAcAOI
XIII. Emplacamento de Rua corn a referida denorninaçâo em todas as esquinas das ruäs e ou
avenidas do toteamento. MANTIDO SEM AI.TERAcAO!
XIV. Corn relaçäo ao Abastecimento de Agua flca condicionado a Diretriz do Loteamento a
irnplantacâo de urn Poco Artesiano e Reservatérlo de Agua se houver necessidade, sendo de
total responsabilidade do loteador. MANTIDO SEM ALTERAçAO!
A Proposta apresenta pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis fói aprovada COM ALGUMAS
ALTERAç6E5 DESCRITOS NO PROPRIOTEXTO DA MESMAII
FOl APRESENTADA UMA .PROPOSTA, A SER ANALISADA PELO PODER.PUBLICO MUNICIPAL
APROVADA PELA AUDINCIA PUBICA, PARAALTERAR P ARTIGO 34- B DO PARAGRAFO IX, DA LEI
COMPLEMENTAR N2 01/2014, DE 31 DE MARCO DE 2014.
Texto Atual - ART. 34 - B - IX : "As Vias ParticUlares a serem implantadas no condomInio
deverâo ter targura minima de 14,00 metros, sendo o leito carroçâvel de 8,00 metros e
passeios püblicos de 3,00 metros de ambos Os tados".
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TEXTO PROPOSTO

—

ART. 34 - B

—

IX "AS VIAS PARTICULARES A SEREM IMPLANTAS NO

CONDOMINIO DEVERAO TER LARGURA DE 13,00 METROS, SENDO 0 LEITO CARROcAvEL DE
8,00 METROS E PASSEIOS PUBLICOS DL 2,50 METROS DE AMBOS Os LADOS".
Assim sendo, corn a participação de todos

Os

presentes, foram definidas estas questöes
concernentes as alteraçOes no PLANO DIRETOR DO MUNIC1PIO DE JARDINOPOLIS, matéria agora que
será compilada
e enviado como Projeto de lei Complementar

a

Câmara Municipal de Jardinopolis, a firn de ser

apreciada e votada. NSa rnais havendo a ser tarado, foi encerrada a reunio, onde para tanto se
Iavrou a presente Ata, lida e acatada conforme, vai por mim - Jorge Saquy Sobrinho, que a
subscreveu, assinada e por todos os articipantes desta Audiencia Püblica.
Fábio Trigo Perez,

L2Aj

Vitor A. Pagoti,

4Y/2U/>4 f4/L3

Rend de AraUjo Lopes7' %'7
Manuel A. Antunes, ,
Luiz Paulo Bontad

AL

.

Humberto de Sousa Pereira Lima,
Saulo de Sousa Pereira Lima,

,

José Fernando Saud
Jamil José
Rita Elaine Mazarao,

C

Daniela Mazarao,
Gabriel J. Marciell,

1

Francisco J. Marincek
Jorge Luiz Rassi,

José Francisco
Fabricio Neme
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Valéria M. Juzo,

rMw

Flávio Menossi Furlan,
Maria M. L. Fregonesi,

Thfl"tk&&lo

/

*rivelto Egidia Garotti,/ '
Lupércio José Ficoth/
José Rassi,
Marcos Roberto Ortolani,
Ricardo Cesar Gomes,

André Zanata,
Josiane de Assis,
Antonio
L ucas B.,

r
x
c--

~
7'z

Josevaldo Barroso,
Rafael Henrique Castaldini
Jorge saquy Sobrinho
Maria angélica Lipolis ' regonesi Pereira Lima,
Ademir da Graça Francisco
Dr. Anderson Mestrinel de Oliveira.
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JARDIWÔPOLIS, 01 DE NOVEMBRO DE 2017.
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