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SENHOR PRESIDENTE

Artº -

Apresentamosà consideração da Casa o seguinte:

O 83.doartigo 13 do Projeto de Lei Complementar n.º 11/2022 de
autoria do Executivo Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13 - omissis

$1.º- omissis

5 2.º- omissis
$3.º4 elaboração dos PAR deverãoser iniciados em até 90 (noventa)
diase finalizado em até 1 (um) um ano após a promulgação desta lei
complementar, podendo abranger uma única UOP ou considerar mais
de uma, conforme ajinidades técnicas, sociais, ambientais ou
económicas.

Sala das pese, 94 de abril de 2022.

Na
MARCOS PAPA

Vereador
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Conforme apontado notexto da LPUOS, os Planos de Ação Regional

Í (PAR) serão elaborados, pera cada UOP, identificando as áreas e/ou as regiões

subutilizadas e as com potenciai Ge transformação e poderão ser implantados por meio

de quaiscuer instrumentos de política urbana e de gestão ambiental previstos no Plano

' Diretor, ra LPU nicipal, estaduai ou federal correlata.OS ououtra iegistação m

Considerando que = legislação que regulamentará os PAR poderá

estabelecer, mediante estudos técnicos. alter: es dos parâmetros urbanísticos e

flexibilização das condiçõesds insteiação dos usos nas UPL de uma mesma UOP.

Consicerando que o programa de incentivos urbanísticos, será

regulamentado nos PAR, podendo resultar cinda na concessão de benefícios fiscais,
flexibilização de parâmst-os construtivos e urbanísticos.

Considerando a importância do programa de incentivos urbanísticos

para que possamos carrishar pera sima transformação efetiva nacidade, vide abaixo a

de: uestão.ição detalhada do programae;
Art, 14, O Programade Incentivos Urbanísticos nas UOP tem

como principa! objetivo fomentar a urbanização ordenada do espaço, considerando

as particularidades de cada unidade espacial definida nesta lei complementar,

incentivando es atividades diversas de forma programada, tais como moradia com

variedode àe tipologias, atividades não residenciais diversas, usos industriais

compatíveis com as vizinhanças imediatas e equipamentos coletivos, públicos e

privados, na escala da vizinhança e de bairro, estabelecendo uma relação

harmoniosa com o meio ambiente e a mobilidade urbana do local, conectados coma
estrutura da cidade.

dm 15. Este Programa visa a requalificação e o

desenvolvimento ordenado nas UOP, de forma atender parâmetros qualificadores

para os espaços múblicos e privados e, aos seguintes preceitos: 1 - o estimulo ao

adensamento populacional nas regiões servidas de infraestrutura e equipamentos

públicos,

1 - o consolidação da cidade compacta e democrática;

“it - a mobilidade urbana sustentável;

-a valor içãoeinserção urbana do empreendimento nos

aspectos de fruição pública, acessibilidade, proporção de fachada ativa, maior
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a promoção da cidade inteligente (smar: ciby), por meio de

mobilidade, segurança pública e otimizaçãoe democratização aoacesso a serviços

públicos: e,

VT - outros preceitos qualijicadores estabelecidos nos Planos de

|

adoção de tecnologias e elementos de inteligência artificial ara melhoric da
|

|

Ação Regional (PAR) |

Sit O empuedrameno ao Programs de

Urbanísticos, a ser regulamentado pelo PAR, «everá ser requeris
noprocesso de Aprovação de 2sjeto de Construção Civil,

|

Sendo assim, paza « efetiva aplicação do Programe de Incentivos

Urbanísticos nas UOP e dos demais instrumentos urbanísticos propostes pela LPUOS,

acreditamos ser necess: ia a redução doprazode2 enos para1 ano.


