
=4 Câmara Municipal de Rib MEAN
id Estado de São Paulo LEO -Emenda rea “PLC fatias

EMENDA ADITIVA AO PACHO

7

|

|
||PROJETO DE LEI

|

|

|

COMPLEMENTAR
11/2022

|
E ADICIONA O INCISO II NO

| PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 245 DO PROJETO DE.
| LEI COMPLEMENTAR Nº 11 DE 2022 QUE
|

DISCIPLINA O PARCELAMENTO, O USO E A

|

t

OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

SENHOR PRESIDENTE
I

Apresentamosà consideração da Casa o seguinte:

Art. |º - O artigo 245doProjeto deLei Complementar | 1/2022, de autoria do Executivo
Municipal, passa a vigorar coma adição do inciso III noparágrafo 1º do artigo 245,
conforme a seguinte redação:

| Ant. 245. (omissis)
t (o)

SIS. (omissis)o)
11 - a empresa que conseguir promover a garantia, a manutençã istência técnica
por umperíodo maior do que o tratado no caput, poderá, de acordo comcritérios
específicos a seremdefinidos pelo Poder Público, receber incentivos correspondentes ao
ramode atividade.
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JUSTIFICATIVA:

Ahistória recente dealguns bairros demonstra que o prazo mínimo de5 anosé pouco para
a cidade. Com o surgimento de novos loteamentos de maneira espraiada, a infraestrutura
municipal aumentou consideravelmente. Esse crescimento gerou um custo de
infraestrutura urbana que refletiu de forma acentuada na gestão pública. Com isso, o custo
coma manutenção, também, aumentou. Ou seja, o que era precário tornou-se rotina e a

jo continuou mal servida.popula

Uma maneira de reduzir o custo da Prefeitura com a manutenção da infraestrutura é através
do prolongamento do prazo de garantia, o qual estimulará a utilização de materiais de
qualidade nos novos empreendimentos. Com isso, a vida útil da infraestrutura será maior.
eogasto do Poder Público Municipal poderá ser menor.

Os investimentos nas redes de infraestrutura urbana e rural devem ser feitos
constantemente, sendo planejados e bem executados, de forma a não acarretarem
problemas econômicos na gestão do município. Os custos de implante
dessas redes costumam envolver orçamentos com valores elevados, que podem
comprometer parte da renda municipal

Emsuma, o aumento do prazo de garantia poderá trazer economia para o Poder Público,
podendo utilizar esse dinheiro para algo mais nobre, como por exemplo, escolas, postos
de saúde, entre outros. Vale lembrar que os incentivos serão proporcionais ao período
excedido, após o prazomínimo de 5 anos.
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