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Projeto de Lei n" O4|2O2O

EMENTA: Altera a Lei MuniciPal n"

860/2017 (Plano Diretor do

Municipio de Vertentes) e dd

outras providdncias correlatas.

Excelentlssima senhora Presidenta

Excelentissi mas Vereadoras

Excelentlssi mos Vereadores

Venho, atrav6s do presente Oficio, encaminhar o Projeto de Lei que "Altera a Lei

Municipal n" 860/201-7 (Ptano Diretor do Municipio de Vertentes) e da outras provid€ncias

correlotos" .

Ocorre que o Plano Diretor se trata de instrumento politico-juridico obrigat6rio

para municipios com mais de 2O.O0O (vinte mil) habitantes, nos termos preconizados pelo

artigo 41, inciso lda Lei Federal n"!0.257/O1 (Estatuto das Cidades). Sen6o vejamos sua

redagSo:

Art. 41. O plano diretor 6 obrigat6rio para cidades:

| - com mais de vinte mil habitantes;

Al6m do mais, imperioso mencionar que para diversas parcerias

intergovernamentais, bem como para outras esp6cies de parceria envolvendo o Poder

pIblico municipal, tem se exigido como requisito para a liberagSo dos valores acordados,

notadamente com relagSo a programas/projetos de infraestrutura, a existOncia do Plano

Diretor.

Ap6s a aprovagSo do Plano Diretor em comento, surgiu a necessidade de adequar

quest6es puramente burocr6ticas, notadamente com relagSo de imposigSo de prazos'

Ocorre que os prazos originalmente estipulados n5o foram suficientes para a conclusSo

dos demais instrumentos acess6rios ao Plano, visto demandar recursos e pessoal

qualificado.

Nesse vi6s, not6ria se faz a necessidade de aprovagSo do presente Projeto
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N5o custa mencionar que se trata de instrumento primordial para o avango do

desenvolvimento local, o qual tem por escopo a organizagSo espacial, econ6mica,

ecol6gica, dentre outros aspectos do Municipio de Vertentes.

Outrossim, ante a imposiEdo legal de elaboragSo e implementagSo deste

instrumento posto em andlise, bem como ante o espirito de cooperagSo emanado desta

respeitosa Casa Legislativa, espera que o mesmo seja devidamente aprovado para futura

sangSo.

Gabin de Vertentes′ 30 de Abrilde 2020.
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Projeto de Lei Ne O4/202O.

EMENTA: Altera a Lei Municipal n"

860/2017 (Plano Diretor do

Municipio de Vertentes) e dii

outras providOncias correlatas.

O PREFEITO DO MUNIC[ptO Of VERTENTES, no uso de suas atribuig6es conferidas

pela Lei 0196nica do Municlpio e pela ConstituigSo Federal; bem como com fundamento

no artigo 41, inclso lda Lei Federal n" 1,0.257101; prop6e o presente Projeto de Lei i
apreciagSo desta respeitdvel Casa Legislativa nos segulntes termos:

Art. 1" A redagSo do artigo 86 da Lei Municipal n" 860/2017 passa a vigorar com a

seguinte redagSo:

Art. 85. O Executivo Municipal deverd adotar as seguintes provid6ncias, nos

prazos e condig6es delimitados por Decreto do Executivo;

independentemente dos prazos e provid6ncias assinalados nesta lei:

| - Realizar os levantamentos necessdrios e delimitar com precisSo as Zonas,

Areas, Eixos, Faixas e Setores, na Macrozona Urbana, com registro em

documentos cartogrdficos apropriados e descrigSo narrativa de limites, ap6s

a entrada em vigor desta lei;

ll - Apresentar projetos de C6digo de Posturas e C6digo de Obras e

Edificag6es;

lll - Apresentar projeto de lei regulamentando o Tombamento Municipal,

respeitadas as legislag6es federal, estadual e municipal existentes;

lV - Apresentar projeto de Lei de Uso e OcupaESo do Solo, conforme

contida neste Plano Diretor;

V - Apresentar projeto para a criaEso de lei regulamentando os instrum

politicos e juridicos, previstos neste Plano Diretor;
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Vl - Apresentar projeto de lei regulamentando as Operag6es Urbanas

Consorciadas.

Art. 2" Fica revogado o artigo 88 da Lei Municipal n" 860/2017.

-Prefeito-
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