
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Câmara Municipal de Ribe JUNINAAN
Data: 10/08/2022 Horário: 15:29

Estado de São Paulo LEG -

É É 2COMISSAO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO, >
JUSTIÇA E REDAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 11/2022,
que “DISCIPLINA O PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR
N. 2.866, DE 27 DE ABRIL DE4 2018, QUE DISPÕE SOBRE O
PLANO DIRETOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Na forma regimental, apresentamos a presente EMENDA MODIFICATIVA ao 82º
e incisos do art. 171 do PLC 11/2022, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 171 - [...omissis...]

81º [...omissis...]

8 2º - O aporte financeiro da OODC será efetuado de acordo com o
seguinte escalonamento, cujos prazos terão seus termos iniciais contados
a partir da normatização do PAR, conforme previsto pelo 83º do art. 13:

I - até 3 (três) anos não será cobrado o valor da OODC definido nesta lei
em nenhuma situação;
II - após 3 (três) anos e até 5 (cinco) anos será cobrado o valor de 10%
(dez por cento) do estipulado no cálculo da OODC definido nesta lei,
independente da data de aprovação do parlamento do solo;

III - após 5 (cinco) anos e até 7 (sete) anos será cobrado o valor de 40%
(quarenta por cento) do estipulado no cálculo da OODC definidos nesta
lei, independentemente da data de aprovação do parcelamento do solo;

IV - após 7 (sete) anos e até 10 (dez) anos será cobrado o valor de 70%
(setenta por cento) do estipulado no cálculo da OODC definido nesta lei,
independentemente da data de aprovação do parcelamento do solo; e,

V - após 10 (dez) anos será cobrado o valor de 100 % (cem por cento)
do estipulado no cálculo da OODC definidos nesta lei, independentemente
da data de aprovação do parcelamento do solo.

JUSTIFICATIVA

De maneira se mantenha coerência entre os dispositivos do PLC 11/2022, a proposta é de
que os prazos do escalonamento na cobrança do 'aporte financeiro” sejam 3
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coeficiente de aproveitamento básico, de acordo com as características de cada região e
interesse público no maior ou menos adensamento com definição de incentivos ou
desestímulo à construção adicional.

Portanto, no início de prazos para efetiva cobrança da contribuição pecuniária referente à
Outorga Onerosa, após a vigência dos PARs, também redunda em segurança jurídica, a
evitar eventuais cobranças em dissonância com o que venha a projetar tais planos (a título
de exemplo, vide 85º e 12 do art. 173).

Pode-se até mesmo admitir novos prazos de escalonamento, de maneira a não superar 10
(dez) anos, da data da publicação da LPUOS, para cobrança de 100% do valor devido, mas
não o início de contagem antes dos PARs.

Outra proposta, que ora se leva à apreciação desta Casa de Leis, é que o Fator de
Planejamento (FP), na equação de cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir,
possa ser considerado zero, para os casos em que o lote, onde se pretende construir,
decorre de parcelamento do solo efp que toda a infraestrutura tenha sido planejada e
executada levando em conta a ocupação proposta, para edificações verticalizadas, bem
como se tenham antecipado as medidas mitigadoras e compensatórias para anular os
impactos gerados pelo respectivo projeto de construção.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2022
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