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Of. nº 2.661/2023-CM

”''NTE-1'S'EMAggªROCESSG
vIb. Preto, .......................................

...........................m... .Wawmn.Senhor Presidente, mem

Tem o presente a finalidade de solicitar a Vossa

Excelência., que se digne encaminhar à Comissão Permanente de Legislação.

JustiçaeRedação dessa Casa de Leis & proposta anexa de SUBSTITUTIVO &

Proposta de Emenda2 Lei Orgânica Municipal nº 02/2022 que: “ALTERA A

REDAÇÃO DO INCISO XVI DO PARÁGRAFO 1” DO ARTIGO 35, DO

INCISO III DO ARTIGO 158 E INCLUI PARÁGRAFO 4" NO ARTIGO

153 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO“,

(substitutivo anexo), encaminhado por meio do Ofício nº
2.060/2022—C7Áautoria deste Executivo.
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A proposta de Emenda apresentada tem por objetivo

alterar a redação do inciso III e do ê3º do artigo 158 e incluir o parágrafo 4º ao

artigo 158 da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto.

Inicialmente, é importante destacar que a Constituição

do Estado de São Paulo impedia a desafetação de áreas institucionais e verdes

pelos Municípios, conforme art. 180, com exceção daquelas previstas no próprio

artigo 180, VII, % lº a 4º da Constituição Estadual.

Ocorre que referido dispositivo foi declarado

inconstitucional em controle concentrado. pelo Supremo Tribunal Federal. nos

autos da ADI nº 6602 com trânsito em iulaado em 22.09.2021, o que a torna

definitiva, sem margem para discussões.

A Suprema Corte entendeu que, no exercício da

competência para editar normas gerais de direito urbanístico, o Município tem

competência para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e

institucionais, assim como estabelecer, para cada zona em que se dívida O

território municipal. Dessa forma, ainda que os Estados tenham competência para

editar legislação suplementar em matéria urbanística, não podem interferir na

autonomia municipal em matéria de política urbana.

Considerando que o art. 158 da Lei Orgânica do

Município contém a mesma redação do dispositivo na Constituição Estadual. ora

declarado inconstitucional, de rigor que o Município adeque a legislação

municipal, permitindo-se que as áreas definidas em loteamento ou pelo Plano

Diretor como áreas institucionais ou integrantes do sistema de

áreas;?
e?
/.

2deó



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

desde que justificado o interesse público, poderão ter sua destinação, tim e

objetivos, originariamente estabelecidos, alterados.

A proposta de emenda também se justifica para que o

Município de Ribeirão Preto possa alterar a destinação de áreas institucionais.

sem afetação ou em espaços livres de uso público, de imóvel que seja de sua

propriedade ou esteja em sua posse, desde que haja interesse público.

Nesse sentido, está em discussão na Câmara

Municipal o Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, que disciplina o

parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Ribeirão Preto, de

acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar nº 2.866, de 27 de

abril de 2018, que dispõe sobre o Plano Diretor e dá outras providências.

O Projeto de lei em comento prevê, em seu art. 86, é

16. hipótese de dispensa dos percentuais destinados para áreas institucionais“ sem

afetação ou em espaços livres de uso público, ao imóvel que seja de propriedade

ou esteja na posse do Município de Ribeirão Preto, mediante justificativa de

interesse público.

Para que a lei não nasça em contrariedade com a Lei

Orgânica vigente, se faz premente a alteração na Lei Orgânica para que esteja em

consonância com a nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo.

E ainda, face à inconstitucionalidade do dispositivo da

Constituição Estadual, replicado na Lei Orgânica Municipal, necessária sua

atualização, uma vez que referida alteração na Lei Orgânica atenderá a j

necessidade de adequar o desenvolvimento urbano às mudanças demográfica e
. . . - ' N

,
SOClaIS. tendo em Vista que a crdade esta em constante transformaçao. / v “
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Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositura, aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

FRANCO FERRO

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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SUBSTITUTIVO A PROPOSTA DE

EMENDA A LEI ORGÃNICA MUNICIPAL

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III E Do PARÁGRAFO 3” E INCLUI

PARÁGRAFO 4() No ARTIGO 158 DA LEI ORGÃNICA DO MUNICÍPIO

DE RIBEIRÃO PRETO.

Art. lº. Altera a redação do inciso III e do 9" 3ª e inclui ê 4º no artigo 158, da Lei

Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 ............... omissis ....................

(.,.)

III — as áreas definidas em loteamento ou pelo Plano Diretor como áreas

institucionais ou integrantes do Sistema de áreas verdes, desde que

justificado o interesse público, poderão ter sua destinação, fim e

objetivos, originariamente estabelecidos, alterados;

(---)

5 3º. As áreas institucionais ou integrantes do sistema de áreas verdes

poderão ser objeto de alienação, com necessária aprovação legislativ . na

conforme legislação específica.
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& 4ª. Fica dispensado dos percentuais destinados para áreas

institucionais, sem afetação ou em espaços livres de uso público. o

imóvel que seja de propriedade ou esteja na posse do Municipio de

Ribeirão Preto, bem como na hipótese de o Município ser o responsável

pelo parcelamento do solo, mesmo em caso de delegação, desde que

justificado o interesse público.”

Art. 2“. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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