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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 SUBSTITUTIVA a emenda 60, para modificar os
parágrafos 2º ao 5º e acrescentar parágrafos 11 a 12, todos do artigo 41
do PLC 11/2022, que passam a contar com a seguinte redação:

“Art. 41. ............... OMISSIS ...........

SA serranas omissis ..........

8 2º. Nas glebas localizadas na Zona Urbana e na Zona de Expansão
Urbana com área inferior a 20.000 m? (vinte mil metros quadrados). a
implantação de empreendimentos de qualquer natureza estará obrigada a
garantir áreas permeáveis interna, para a manutenção das características
naturais de permeabilidade do solo em, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) da área total do empreendimento objeto do pedido de licença ou
autorização quando a gleba estiver localizada na ZUE e 20% (vinte por
cento) nas demais zonas do município.

8 3º. Nas glebas com área entre 20.000 m? (vinte mil metros quadrados) e
inferior 40.000 m? (quarenta mil metros quadrados). localizadas na Zona
Urbana e na Zona de Expansão Urbana, além do atendimento ao disposto
no parágrafo anterior, a implantação de empreendimentos não residenciais
estará obrigada a promover reserva de áreas públicas equivalentes a 5%
(cinco por cento) da área da gleba como institucional e/ou áreas sem
afetação, conforme indicado pelo órgão municipal responsável pelo
planejamento urbano do município.

8 4º. As glebas com área igual ou superior a 20.000 m? (vinte mil metros
quadrados) quando destinadasa uso residencial ou misto e igual ou superior
a 40.000 m? (quarenta mil metros quadrados) quando destinadas a uso não
residencial, ou ainda as que promovama abertura de sistema viário, deverão
ser submetidas previamente a uma das modalidades de parcelamento
previstas nesta lei complementar.

8 5º. A reserva de espaços de uso comum destinados a lazer. prevista no
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artigo 50, quando permeáveis. poderá ser utilizada para atendimento ao
disposto no parágrafo 2º deste artigo.

SF 678sro anne omissis ...........

Sape omissis ...........

S Ggoras nannaa Omissisis=BI omissis ...........

SAO OMisSIS ...........

$ 11. O atendimento da área permeável especificada no parágrafo 2º deverá
se dar de forma concentrada, em área sem revestimento, devendo ser
firmado termo de compromisso junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente — SMMApara recuperação ambiental conforme diretrizes por ela
expedidas, em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área permeável.

$ 12. Será admitida a impermeabilização de até 5% (cinco por cento).
calculado sobre a área permeável exigida neste artigo, para a instalação de
equipamentos de lazer/ajardinamentoou implantação de rotas acessíveis.”
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JUSTIFICATIVA

A proposta inicial ignorou uma faixa de análise que precisa ser complementada para a
correta aplicação da lei e atender todas as possibilidades possíveis de empreendimentos.

MAU

or Vereador
refiro — g IDRÉ TRINDÁDE


