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Texto proposto para a nova redação:
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Conside.ando o parágrafo único do Art. 308, traz a opção de aquisição de uma outra área
seja doado a prefeitura e atendido ao.equisito estipulado na lei, sugerimos que seja equi
partindo do valor do m'do imóvel em aprovação, a fim de viabilizar a aquisição de uma área
valor venal do terreno onde será implantado o condomínio.
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Ainda sobre este tema, a legislação discorre que a área destinada a equipamentos urbanos, passará parâ o dominio
público. Portanto, se faz necessário esclarecer como se dará este procedimento de doação de área junto ao Registro de
lmóveis, assim como elencar que a posse do imóvel para o Município poderá tramitar em paralelo ao processo de
aprovação de projeto e este ficârá vinculado à emissão do Alvará de Construção.
Salientamos a importância de elencar na legislação em questão como será este rito, a Íim de trazer maior segurança
a todos os envolvidos no processo.

jurídica

Justificativa:
Ao se

tratar de áreas para equipamentos públicos,

a Lei descreve no

Art. 308 o seguinte apontamento

"Para os condomínios será exigida área destinada a equipamentos públicos urbanos e comunitários, na seguinte
proporção:

condomínios destinado à ocupação residencial: 5% ((inco por cento) da área total;
ll - Em condomínios destinados à ocupação industrial:2% (dois por cento) da área total.

| - Em

Parágrafo único. As áreas destinadas a equipamentos públicos uÍbanos ê comunitários passarão ao dominio da
municipalidãde, sendo localizadas em área adjacente externa âo condominio ou êm outra área dentro do zoneamento
em que se situe, desde que aprovadâ pelo órgão licenciador municipal.
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