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Dispositivo que se propõe alterar
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OÀMARA MUNICIPALDE

tÃo ppaNcEco Do slrL
Natureza da Alteração
RECEBIDO

( ) Supressiva: exclusão do

texto proposto.

Em

(x) Modifícativa: alteração do texto proposto.
( ) AdÍtiva: acréscimo ao texto proposto.

Jr.

Executivo
la 590720

Texto proposto para a nova redação:
No texto atual da lei, sobre o tema:

de eadueídade; sende vedada a revalidaçâe des respeetives alvarás,

§2s Será eensiderada íníeiada a ebra a partír de eemeçe da exeeuçâe de suas fundações eu de terraplenagem

NOVA REDAÇÃO:
Art. 383. Os projetos de empreendimentos, cuja viabilidade urbanística já tenha sido
solicitada antes da entrada em vigor desta Lei Complementar, terão um prazo paÍa
protocolo dos seus procedimentos de licenciamento, de acordo com o seu porte:

I- Pequeno porte: compreende os usos de pequeno porte os empreendimentos classificados
como de baixo risco de acordo com a Lei 13.874 de 2019 e as suas respectivas
regulamentações. Estes terão um prazo de 6 meses para o protocolo do processo de
licenciamento junto à Prefeitur4 contados a partir da entrada em vigor desta lei.

II- Médio Porte: compreende os usos de médio porte, a exemplo de edificações
multifamiliares com mais de 4 pavimentos, os empreendimentos que necessitem a
apresentaçâo de estudos urbanísticos específicos. Estes terão um prÉüo de 12 meses (1 ano

para o protocolo do processo de licenciamento junto à Prefeitur4 contados a partir da
entrada em vigor desta lei.

III- Grande Porte: compreende os usos de grande porte, em que seu uso tenha impacto
significativo para a cidade, e que necessitem da apresentação àe documentos como ElV,
diretrizes viárias, entre outros estudos de análise urtana para viabilidade de imprantação.
Estes terão um pmzo de 2 anos para o protocolo do processo de licenciamenio junto
à
Prefeitur4 contados a paÍtir da entrada em vigor desta lei.

JustiÍicativa: Para que os proiêtos em processo de aprovação durante perÍodo
o
do processo do plano diretor
tenham sua validade condizentes com o porte do empreendimento,
sugere-se a arteração de rei a seguir que
garante tempo hábil para o início das obras de acordo
com o porte do projeto.
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