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COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTARnº 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”

A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, na forma Regimental,
apresenta esta EMENDA MODIFICATIVA ao 81º do art. 13 do PLC 11/2022, que
passará a ter a seguinte redação:

Art. 13 - Os Planos de Ação Regional (PAR) serão elaborados, para cada
UOP, identificando as áreas e/ou as regiões subutilizadas e as com
potencial de transformação e poderão ser implantados por meio de
quaisquer instrumentos de política urbana e de gestão ambiental
previstos no Plano Diretor, nesta lei complementar ou outra legislação
municipal, estadual ou federal correlata.

81º - As leis específicas, que regulamentarão os PAR, poderão
estabelecer, mediante estudos técnicos, alterações dos parâmetros
urbanísticos e flexibilização das condições de instalação dos usos,
voltados ao atendimento aos preceitos estabelecidos nesta lei
complementar, em especial nesta Seção, podendo ser diferenciados para
cada UPL de uma mesma UOP.

JUSTIFICATIVA

De maneira que não surjam dúvidas, nem interpretações desarrazoadas a respeito da
implantação dos PAR e de sua regulamentação por meio de lei, no sentido formal, propõe-se
que se troque “legislação” por “leis específicas” no 8 1º do art. 13. É medida que determina
maior segurança jurídica e garante que haverá discussão da questão nesta Casa de Leis, de
acordo com as regras de competência determinadas pelas Constituições Federa/Y Estadual e
pela Lei Orgânica do Município.
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