
( / N dus proprietários dos imóvei dos

às
re

paramelros menos restritivos respeitadas as exceç

cimo vneneromasa; rt TE To Protocolo Goral nº 12336/2022
Data: 13/04/2022 Horário: 08:

LEG.

35COMPLEMENTAR Nº 11/2022EMENDA - PROJETO DE 1
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NHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casao seguinte:

a ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, editando o artigo 19 e oartigo

35,
que passarãone

a vigorar coma seguinte redação:
ne)

Art 19... omissis.

trechosdas vias aquese refere o parágrafo 1º deste artigocujos
apresentem restrições de uso registrados em cartório, serão denominadosde Zows

amércio e Serviços Restritos (ZCC-R) e serão permitidas, além daspermi
scupação do solo previstas e registradas nestas restrições, as atividades comercia
cedo conforme zoneamento incidente sobre o imóvel, respeitados os parâmetro. «

iegislação vigente, desdeque nãocaracterizem polo gerador de ir
vel 2 (GIT-2), que, neste último, a CCU mediante análise prestes

de EIV.

!s Zonas Corredor de Comércio e Serviços Restritos (LCC-R) terão seu
wmísiicos e permissões de uso e ocupação do solo especificados aos Plas

»eesiões nas quais serão ouvidos os proprietários das localidades, cui este
intervalo, a aplicaçãoda legislação urbanística e, suplementarmente, as restrições «art
naquilo que não contrariar à legislação, respeitadas as exceções previstas nes
complementar.

omissis.
f
/ Ar IS. omissis
Í

|

guando ocorrer sobreposição entre zoneamento estabelecido e re a
| ] alecerão os parâmetros de uso e ocupação definidos na le mística e

as restrições cartoriuis, salvo menif
inculados às restrições cart riais quese opõem à aplicação do

as nesta lei complorsentor

» participaçãoO Poder Público regulamentará a sormoParágrafo
democrática ca população interessada indicada no inciso VIHceste artigo X,|

É

, )
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Câmara Municipal de Ribeirão PretoTo=JUSTIFICATIVA:
Esta emenda tempor objetivo adaptar a redação de dois artigos do Projeto de Lei

Complementar nº 11/2022 no intuito de fortalecer a aplicação da legislação municipal urbanística,

democraticamente construida e elaborada em fundamentos técnicos, frente às restrições cartoriais

produzidas unilateralmente por loteadores, muitas vezes feitas há mais de trinta ou quarenta anos, e que
não dialogam com os interesses da cidade, coma função social urbana e com as necessidades
habitacionais, consumeristas e empregatícias da atualidade.

Importante destacar que a população de Ribeirão Preto passou de 197.045 habita

início da décadade 1970', para cerca de720.116 habit:

quase quadruplicou em um intervalo de 50 anos, não é adequadoque determinadas restrições urbanisticas

no
tes no ano de 2022. Visto que a população local

definidas unilateralmente por loteadores no passado determinem como os espaços urbanos serão

organizados na atualidade. O legítimo e democrático interesse da cidade deve se sobrepor, tal como

prescrevem o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Ribeirão Preto:

Estatuto da Cidade: Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante asseguintes
diretrizes gerais: (..)

IV —

planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da populaçãoedas atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modooevitar e corrigir as distorções do crescimento urbanoe seus efeitos negativos sobre o meio
ambiente; (..)

Art. 39. À propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenaçãoda cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento
das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e «o
desenvolvimento dasatividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art, 20 desta.
Lei

Plano Diretor de Ribeirão Preto: Art. 3º O PlanoDiretor de Ribeirão Preto tem como
princípios básicos: (..)

IV - o ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana;

V'- a universalização do direitoà cidade; (..)

VIII - a gestão democrática e controle social;

!

CAIADO, A. S. C. A Aglomeração Urbana de Ribeirão Preto. In: Relatório de Pesquisa do Projeto:
Urbanização e Metropolização no Estadode Sãn Paulo: Desafios da Política Urbana. Nesur/1E/UNICAMP
Fundação Seade. Convênio SPG/FECAMP. p.41-42.1992.
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Câmara Municipal de Ribeirão PretoAo pr
IX - o estabelecimento de critérios ecológicos e de justiça social para a orient:
desenvolvimento das diversas funções sociais da cidade e da propriedade;

:ão do pleno

X -0estímulo ao desenvolvimento econômico,ao empreendedorismo e à geração de emprego
e renda(.)
82º funçãosocial da cidade será garantida

HI - pela geração de oportunidades de trabalho e renda que permitam o acesso à moradia ou à
terra, bem como aos bens e serviços essenciais ao bem-estar familiar,

IV pelo controle público sobre o usoe a ocupação do espaço da cidade; (grifo nosso)

Nesse sentido, a primeira adaptação redacional desta emenda envolve a edição do83 e

a inclusão de um $4º no art. 19 do PLC. Através dessa novaredação, as Zonas Corredor de Comércio e

Serviços Restritos (ZCC-R) poderão receber atividades comerciais, desde que respeitados os índices de
risco ambiental aplicados para aquela região, bem como os parâmetros limites de geração de
tráfego atinentes e demais regulações contidas ao longo de todo o texto normativo. Assim. respeitadas

essas condições, os atuais moradores das ZCC-R poderão contar com comércios e opções de emprego

próximos de suas residências, sem necessidade de grandes deslocamentos, e não haverá risco de

incômodos ou per rbações ambientais e de descanso, posto qu a nova redação exige o respeito aos

parâmetros já explicitados neste parágrafo.

Principalmente, com a permissão de uso misto do solo nas ZCC-R, aproveitar-se-á o

potencial comercial e de mobilidade urbana dessas regiões, utilizando-se a malha viária e demais

infraestruturas já existentes para impulsionar a variedade de atividades comerciais e, por consequência,

seração de mais empregos e renda,

Sobre a edição doart. 35 do PLC nº 11/2022,a re jação do inciso VIHdoart. 35 foi

adaptada de modo queas restrições cartoriais sejam aplicadas suplementarmente à sobreposição com

ados, mesmozoneamento estabelecido. Nessa lógica, os parâmetros urbanísticos da legislação serão

que em conflito com a restrição cartorial, salvo manifestação expressa da maioria simples dos

proprietários dos imóveis vinculadosàs restrições cartoriais quese opõem à aplicação dos parâmetros
menos restritivos e, também, respeitadas as exceções previstas nesta lei complementar

Ademais, o parágrafo único do art. 35, incluído por meio desta emenda, determina queoPoder Público regulamentará a forma de participação e decisão democrática da população interessada

pela aplicação, ou não, das restrições cartoriais com parâmetrosmais restritivos. Dessa forme, audiências.

públicas ou reuniões de mediação poderão ser realizadas para ponderaçõesde interesses divergentes e

legítimos, visando o alcance um resultado positivo para ambas as partes
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A Procuradoria Geral do Município tem entendimento similar ao que aqui está sendo

exposto, no sentido deque é descabido que o interesse público seja celipsado pelo interesse particular na

questão do uso e ocupação do solo urbano. Assim, apresentam-se trechos atine; a essa questão

produzidos pela Douta Procuradoria na sua manifestação em relação ao PLC nº 11/2022. Cabe acrescentar

queaintegra do parecer está disponível entre as páginas 780 e 793 do referido projeto de lei

complementar. O trecho abaixo possui grifos conforme a redação original e formata o própria para a

justificativa desta emenda, de modoa facilitara leitura de todos:

SegundoHely Lopes Meireles, caso haja conflito,a lei municipal deve sempre prevalecer sobre
as limitações convencionais:

As Testrições legais são as impostas pelas normas edilícias para todas as usbanizações ou
especificamente para determinados loteamentos qucertos bairros. Tais resuições, como imposições
rbanústicas de ordem pública, têm supremacia sobre as convencionais « às derrogam quandoointeresse público exigir, alterando as condições iniciais do loteamento, quer para aumentar as.

limitações originárias, quer para liberalizar asconstruções e usosaté então proibidos.” (Direito de
construir. 9ºed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 138).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já se decidiu pela prevalência da legis
municipal mais permissiva:

EMBARGOS INFRINGENTES - Demolitória - Loteamento Clinica de reprodução assistida
construída emdesacordo com a restrição convencional quanto ao uso do imóveis, no local, pura
fins comerciais — Alegação dos embargantes de que posterior promulgação de lei municipal teria
alterado o uso do solo nas avenidas do loteamento em questão, permitindo ouso comercial dos
imóveis ali localizados — Hipótese em que a legislação municipal, embora imais permissive, deve
prevalecer em detrimento das restrições convencionais estabelecidas pelo loteador, soh pena de
inadmissível subordinação do interesse público o interesse particular—Cessação do uso comercial
do referido imóvel ou demolição parcial deste para a adequação de construção às normas
convencionais de que não se cogitam—Inexistência de qualquer comprovação acercade eventus
impacto negativo do funcionamento da clinica em questão sobre o bem estar dos moradores do
local — Ação improcedente—Sentença mantida — Embargos acolhidos. (TISP: Embargos
Infringentes 0947 102-94 2012.8.26.0506; Relator (a): Luiz Antoniode Godoy; Órgão Julgador
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9, Vara Civel; Data do Julgamento:
18/08/2015; Data de Registro: 19/08/2015)

PROCESSO Alvará de funcionamento — Lanchonete, casa de chá,de sucos e similares - Guarujá
Restriçõesdo loteador - indeferimento Impossibilidade: — A legislação municipal, embora mais

permissiva, prevalece sobre as anteriores restrições convencionais estabelecidas pelo loteador, pois
prevalece o interesse público. (TISP; Apelação Civel 1008310- 90.2020.8.26.0223, Relator (a)
Teresa Ramos Marques; Órgão Juluador: 10º Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021)

te)

Como dito anteriormente, a legislação vigente prevalece sobre as restrições cartorárias, mesmo
que mais permissiva. O Município na atual ordem constitucional, tema competência privativa
de definir os parâmetros da função social da propriedade urbana. A Constituição Fede
1988 clege o Município comoo exclusivo responsável pela política de desenvolvimen!
urbano, conforme seu artigo182. Tal entendimento encontra-se cristalizado na nose €

Magna, que estabelece no artigo 30, inciso 1, a competência municipal para legislar sob:
assuntos de interesse local e, no inciso VII, para promover, no que couber, adeguas:

al de

ordenamento territorial, media! jamento e controle do uso do parcelamento e d:

ocupação do gislação municipal, atravésda Lei Orgânica do
Município de Ribeirão Preto, disciplina a questão, estabelecendo no artigo 4º, inciso XII,à
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competência do Município para, privativamente, “promover o adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do solo, doparcelamento e da ocupação do solo
urbanoe estabelecer normas de edificação”. O Poder Público Municipalé o responsável por
determinar o interesse público urbanístico e agir em consonância com ele, Buscar a

implantação da função social da propriedade urbana, valorizar seus bairrose propiciar melhor
qualidade de vida aos municipes não podem ser entendidas de outra forma senão como ações
que visam a uminteresse público justificado. Neste sentido, lições de Diógenes Gasparini em
seu livro “O Município e o Parcelamento doSolo”, p. 165.

“As restrições convencionais « exemplo das que vedam a construção de edificios de apartamento,
de estabelecimentos comerciais ou industriais, ou das que estabelecem recuos o obrigamoadquirentea construir uma edificação com certa metragemquadrada mínima, são estabelecidas no
comirato-padião e no memorial descritivo, arquivados no Cartório Imobiliário competente por
ocasiãodo registro do plano. Essas restrições vigoram enquanto à lei não dispuser de outro
modo. Com o surgimento de nova ordem legal, parcelador, adquirente e Poder Público a ela
se submetem quer as restrições sejam maiores ou menores.”

Conclui-se, portanto, que a matéria concernente ao uso e ocupação do solo insere-se no campo
do direito urbanístico, cujas normas são de natureza imposítiva, subordinando quaisquer
normas de natureza particular, como aquelas resultantes de convenções emgeral, aos ditames
da lei de interesse público. E essa lei de interesse público, como prescreve a Constit
Federal, é de competência municipal.

Essa é a orientação fixada pelo Conselho Superior da Magistratura, como se observa no
julgamento da Apelação nº 0038476-21.2011,8.26.0100:

“Não poderia prevalecer, nesse contionto entre à legislação municipal o Plano Diretose
a restrição convencional, a vontade longeva do instituidor. Subsiste a regra
reconhecidamente provida de maior eficácia social, caso contrário a intenção do
particular seria suficiente a coibir o progresso da urbe”

Dessa forma, o Município é ente federal a quem compete disciplinar as normas urbanísticas e
as suas disposições legais prevalecem sobre as regras convencionais.

Verifica-se, assim, a extrema importância de que o Município,de forma democrática e

técnica, determine os rumos do ordenamento do solo urbano, de modo que as restrições cartoriais atuem

de forma suplementar às disposições públicas de natureza jus urbanística. O bem estar social e a fum

social da cidade são os pilares da política urbana. O direito de propriedade dos proprietários que querem
diversificar o uso de seus imóveis deve se sobrepor aos desejos unilaterais dos loteadores passados, desde

que com respeito ao direito de vizinhançaeaos parâmetros urbanísticos definidos em legislação.

Portanto, caros(as) colegas, esta emenda é plenamente legitima, legal, necessária, segue
a demanda populare, por isso, merece ser aprovadapelos Nobres Vercadores e Vercadoras desta casa
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Sala de Sessões, 04 de abril de 2022.

Vereador Franco Ferro
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