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COMISSÃO PERMANENTEDE

Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

&FERÉNCIA:
f,

PARECER Nº aiwª”?
PROIETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 50/19 — PREFEITO MUNICIPAL —

AUTORIZA A AFETAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FINALIDADE DE AREA
PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BONFIM PAULISTA, NESTE
MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto1 — Autoriza aafetação e transferência de finalidade de área pública localizada no Distritode Bonfim Paulista, neste município, conforme especifica.

Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributosindispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, Imperatividade ecoercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa(substantivo da matéria regulada) e (C) final (prazo de vigência, havendo
revogação expressa e genérica no art. 49), com 04 (quatro) artigos e 12 (doze)laudas, incluindo justificativaº.

Enquadra-se na competência do Município para legislar sobreassuntos de interesse local (art. 30, inc. I, da CR), é pertinente à LeiComplementar (inc. VIII, do 519, do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativaexclusiva do Alcaide (art.71, XVIII, "a" da LOMRP).
O projeto tramita em regime de urgência, nos termos do artigo 42da Lei Orgânica do Município, estando com prazo ultimado à votação.
Nos termos da justificativa da projeção: Los/s litteris

Atualmente, com a implantação de novos loteamentos &

condomínios na região. somado ao alto fluxo de veículos que acessam o Centro de
Eventos 'I'aiwan, & intensidade do tráfego xm região tem aumentado a cada dia,
cansando inclusive transtornos para os xnmxícípes que utilizam, a Avenida Francisco
Gugiíano, que é o único acesso para vários novos empreendimentos.

] Inc. I, do art. 7º, da LC 95/98.
2 Art. 112 do RICMRP.
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No entanto, não se trata de autorização de *“senídão de
passagem", pois a Prefeitura Municipal & responsávei paio sistema viário implantado
em sua própria área, mas de alteração da finalidade de parte da área ínstítucionai
objeto de matrícuia nª“ 126.056. correspondente a 776.213 metros quadrados, que;
passará para sistema viário, ,

'

Essª; modificação de parte da área para sistema“. viário
representa um melhor ordenamento territorial, com beneficios para a mobilidade
urbana da região, possíbiiitando um nom acesso ao Residencial Fommszt.

Houve manifestação do Diretor do Departamento Urbanístico, da
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, atestando o interesse público e viabilidade na presente
transferência de finalidade da área pública municipal: in verbis

lmportante também observar que na aprovação do Residencial Formosa3 a Alameda 1 ”termina”
na área institucional4 sem apresentar dispositivo de retorno (ex.: cul de sac), o que sugere a possibilidade
”futura" de sua conexão com a avenida Luiz Eduardo ToledoPrado.

Isto posto, entendemos, s.m.j., que a conexão acima apontada5 representaria melhor
ordenamento territorial e benefíciós'para a mobilidade urbana da região possibilitando nova rota de
acesso—ao Residencial Formosa através de importante eixo viário de'distribuiçãoª.

Quanto a eventual prejuizo com a redução das dimensões/área aproveitávelda área institucional,
a análise urbanística aponta que o Subsetor 510 apresenta enorme quantidade de áreas públicas
institucionais, todas ainda sem destinação, não havendo, devido ao perfil socioeconômico da região,
demanda para implantaçãode equipamentos públicos.

Portanto, do ponto de vista urbanístico, não há óbice à instituição da servidão de passagem na
área institucional de cadastro nº 504.095 para o condomínioResidencial Formosa.

Noutro giro, a matéria não lesa o estatuído no art. 195 da CartaMagna, no art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 daConstituição Bandeiranteª.
Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSAO E FAVORAVEL ao proieto de lei complementar em análise.

3 TJSP: ADI nº 2083683-08.20l7.8.26.0000 e ADI nº 2160527-96.2017.8.26.0000.
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pugnando-se que seja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis
(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 1 de agosto de 2019.

ISAAC ANTUNES
Presidente

/ .

Vice-President [Relato/," !MAURI9l6 GA/
" mí

,,,/”
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo: 2018 048036-3
Solicitante: SPE FORMOSA LTDA

Trata—se de solicitação formulada por SPE FORMOSA LTDA, empresa proprietária do imóvel de
matrícula nº 12620531 onde está sendo implantado o Residencial Formosa, incorporação imobiliária

disciplinada pela Lei nº 4591/64, consistente em instituição, por parte da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, de servidão de passagem sobre área institucional2para abertura de sistema viário de
acesso ao referido empreendimento.

No âmbito de análise das questões urbanísticas, de sistema viário e mobilidade. de
responsabilidade deste Departamento de Urbanismo — PGP-10, Observamos que quando da aprovação
do empreendimento em tela, em 2009, a realidade urbana da região era completamente diversada atual,
com pouquíssima urbanização e uso predominantemente rural, sem malha viária implantada, conforme
imagem-1,de 11 de agoste de 2009, e imagem-2,de 20 de abril de 2010.

. "'
IMAGEM-1 - REGIAONAO URBANTZ &“AIÉIA vrÁiuA_ GOOGLEEARTH11/09/2009.

] Folhas nº 03 a 12 dos autos;º Cadastromunicipalnº 504.095;



IMAGEM—2- REGIÃONAO URBANIZADAE ENTORNOCOM uso RURAL.AUSENCIADE MALHAVIÁRIA- GOOGLEEARTH20/04/2010.

Atualmente a região conta com vários loteamentos, tendo como principal eixo estrutural de
distribuiçãoa avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, conforme imagem—3 e 4, de 8 de julho ele 2018.

* ª?
,

“ª?" v ª? .“ ., ' «'IMAGEM—3—- REGIÃOURBANIZADAE SISTEMAVIARIOMPLAN'I'ADO — GOOGLEEARTH08/07/2018.
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Importante também observar que na aprovação do Residencial Formosa3 a Alameda 1 ”termina”
na área institucional“ sem apresentar dispositivo de retorno (ex.: cul de sac), o que sugere a possibilidade
”futura" de sua conexão com a avenida Luiz EduardoToledo Prado.

Isto posto, entendemos, s.m.j., que a conexão acima apontada5 representaria melhor
ordenamentoterritorial e benefícios/para a mobilidade urbanã da região possibilitando nova rota de
acesso ao Residencial Formosa através de importanteeixo viário de distribuiçãoª.

Quanto a eventual prejuízo com a redução das dimensões/área aproveitável da área institucional,
a análise urbanística aponta que o Subsetor 510 apresenta enorme quantidade de áreas públicas
institucionais, todas ainda sem destinação, não havendo, devido ao perfil socioeconômico da região,
demanda para implantação de equipamentos públicos.

Portanto, do ponto de vista urbanístico, não há óbice à instituição da servidão de passagem na

3 Folha nº 38 dos autos;
4 Cadastromunicipal nº 504.095;5 Alameda 1 com avenidaLuiz EduardoToledoPrado;5 AvenidaLuiz Eduardo Toledo Prado;



área institucional de cadastro nº 504.095 para o condominioResidencial Formosa.

Ademais, como apontado—na solicitação7, há tratativas no processo de aprovação de parceiamento
do solo lindeiroª para remanejamento da área institucional em questão para lote deste novo
parcelamento junto a área institucional do mesmo para maior aproveitamento da área pública. Neste
sentido, há manifestações favoráveis do Departamento ele DesenvolvimentoSócio Econômico — PGP-30
e da ProcuradoriaPatrimonial do mUnicipio exaradas no PA nº 02 2011 0527-47—69.

Não obstante à análise e entendimento acima expostos, entendemos também haver uma segunda
possibilidadeconsistente na doação ao poder público, por parte da requerente, da Alameda 1 e Alameda
4, ora particular e interna ao Residencial Formosa, possibilitandouso público deste sistema viário. Neste

.

caso, não haveria necessidade de instituição de servidão de passagem na matricula nº 126.050“), uma
vez que daria acesso a viário público, mas sim uma alteração parcial na destinação da área, conforme
previsto no parágrafo Zº do artigo 158 da Lei Orgânica do Municipio.

Sendo o que havia a manifestar por este PGP—10 submeto a solicitaçãoà análise 'do PGP—30 e após,
a Secretaria de Negócios Jurídicos, aos cuidados do Dr. MarceloMazzei, para manifestação e instrução
da continuidade dos autos.

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2019.

7 Folhas nº 29 a 31 dos autos;
* ResidencialTaiwan—PA nº 02 2017 025489—1 —Decretode Aprovaçãonº 024, de 06 de fevereirode 2019;9 Folhas nº 34 e 36 do PA nº 02 2011 052747-6,respectivamente;lº Área Institucionalde cadastro nº 504.095;
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