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JardinOpolis, 16 de novembro de 2017. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Encaminharnos a Vossas Excelências, a Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE 
IMPLANTAçAO DE LOTEAMENTO FECHADO NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, 
DANDO OUTRAS PROVIDENCTAS 

Trata-se de projeto de lei em que se busca a regularnentação de lotearnentos 
fechados no Municipio de JardinOpolis-SP. 

He anos pairavam dUvidas sobre a legalidade de eventual competéncia dos 
Municipios sobre este tema, sendo que a Poder Judiciário vem pacificando esta possibilidade. 

A constituiçâo de urn loteamento fechado por iniciativa privada desobriga a 
Poder Püblico Municipal da prestação dos serviços de limpeza e vigilância das vias e praças, 
coleta de lixo e rnanutenção de equipamentos urbanos de uso comurn e areas verdes no interior 
do lotearnento. 

lrnportante ressaltar que a Poder Executivo, em cumprimento aos ditames 
constitucionais, realizou audiència pUblica pare a discussão corn a sociedade desta matéria. 

Assim sendo, elaborarnos a presente rnateria, onde rnais uma vez solicitarnos a 
devida e necessária autorização desse legislativo, cuja propositura é submetida a alta 
consideraçâo dos Nobres Edis, pedindo sue apreciaçâo corn sua consequente aprovação, dentro 
dos termos regimentals. 

Aproveitamos a oportunidade pare renovar a Vossa ExcelOncia e dernais riobres 
Vereadores, as riossos mais sinceros protestos de estima, consideraçâo e apreço. 

Dr 

A Sua Excelencia o Senhor 
dosE EURIPEDES FERREIR.A 
Presidente da Camara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N..° 047/17 
=De 16 de Novembro de 2017= 

"DISPÔE SOBRE IMPLANTAAO DE LOTEAMENTO 
FECHADO NO MUNICIPTO DE JARDINOPOLIS, 
DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS"::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: qua a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei fl. 0  047117, de autoria do Executivo Municipal, a ale sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

Artigo 12 - Para tins desta lei, considera-se loteamento techado, aquele circundado par muro ou 

outra elementa de vedaçãa de acesso no toda ou em parte do seu perImetra e que obedecerão as 
mesmas exigéncias feitas aos toteamentos comuns e par esta lei, devendo ainda abedecer ao 
dispasto na Lei Federal n2 6.766/1979, e demais legislaçoes pertinentes, inclusive a Piano Diretar-
Lei Comptementar NQ 001/2006, de 05 de outubro de 2006 e suas alteraçoes. 

Artigo 22 - Nos loteamentos techados, as areas póbIicas do sistema de areas verdes, de tazer e as 

vias de circulaçâa, que serâo fechadas, deverãa ser detinidas par ocasiâa da Emissâo da Diretriz do 
Loteamento e serãa objeto de autarga de permissão de usa par parte da Preteitura Municipal, 
através de Decreto Municipal. 

Parágrafo Unico - A permissäo de usa autorgada e a fechamento das areas poderão ser revagados 
a qualquer momenta pela Preteitura Municipal, se houver interesse püblica, sam implicar em 

qualquer ressarcimenta ou gerar indenizaçâo, seja a que tItulo tor. 

Artigo 32 - A permissão de usa das areas püblicas do sistema de areas verdes e de tazer e das vias 

de circulação samente será autargada quanda as lateadores submeterem a administraçãa das 

mesmas a Associação de Proprietários, constituida sob a forma de assaciaçãa civil sem tins 

tucrativos, cam explicita definição de respansabilidade para aquela finatidade. 

Parágrafo Unico. Enquanta näa estiver constituida e devidamente registrada a Associaçâo 

mencionada, a permissão de usa, de que trata a caput, poderá ser outargada ao Lateadar. 

Artigo 42 - A localização do percentual de area verde poderá se situar interna ou externamente ao 

lateamento e será detinida par ocasião da emissão das diretrizes urbanIsticas e dependera de 
aprovacãa da Prefeitura Municipal, atendidas as narmas dos órgàas ambientais pertinentes. 

§12. São indispensáveis a apravacãa de projetos de loteamentas fechados, dentre outras 

exigéncias contidas em leis e decretos, federais, estaduais e municipais, especialmente quanta a 
urbanização e melo-ambiente e ao regramenta da Lei n° 6.766/79, de 19 de dezembro de 1979, e 
suas alteraçoes posteriores, a serem exigidos pela Prefeitura Municipal, os seguintes requisitos, 

versam Sabre obras de intraestrutura: 
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I. pavimentaçäo das vias pUblicas, corn assentarnento de guias e sarjetas; 

II. rede de energia elétrica e de ilurninaço pUblica interna e externa, desde que pertencentes ao 

rnesrno empreendirnento; 

Ill. sisterna de abastecirnento de ãgua potável; 

IV. sisterna de captaço a escoamento de águas pluviais e sistema de esgoto, corn suas respectivas 

redes; e, 

V. arborizaçao. 

Vi. Outras rnedidas que se fizerem necessárias a implantaçao do ernpreendirnento especificados 

na diretriz da rnunicipalidade, principalrnente ern atendirnento ao artigo 32 da Lei Municipal n. 9  
1067/80 corn suas posteriores alteraçoes. 

§ 29 . A largura das vias de circulaçào da parte fechada do lotearnento será de, no rninirno 13,00 

metros e o leito carroçávei rnInimo de 8,00 metros. 

§ 32, As iigaçOes de água, esgoto, águas piuviais, energia elétrica e Iigaço de via ptblica corn a 

entrada do lotearnento fechado, deveräo levar ern consideração u(s) sistema (s) existente (s) no 

municIpio, a urn de no sobrecarrega-lo (s), onde dos novos sistemàs a serem irnplantados visern o 

crescimento habitacional previsIvei no municipio, propiciando sistemas que atendern as futuras 

necessidades, sendo que o acesso ao lotearnento fechado deverá ser através de uma avenida 

construlda pelo práprio loteador. 

Artigo 52 - As areas destinadas a fins institucionais, sobre as quais não incidiro perrnisso de uso, 

sero definidas por ocasiào da expediço das diretrizes urbanisticas para o lotearnento, peia 

Secretaria Municipal de Obras, devendo situar-se fora do perimetro a serfechado, excetuadas 

apenas aquelas indispensáveis a implantaçäo de equiparnentos urbanos, tais como reservatórios, 

estaçöes eievatórias a pocos artesianos, e cuja rnanutenço e lirnpeza ficaro sob 

responsabilidade da Associaço dos Proprietários, ate qua a Prefeitura Municipal nelas irnplante 

equiparnentos institucionais. 

Artigo 6 - Dentre as areas pOblicas do lotearnento fechado, a area institucional de 2% em area 

plena deverá ficar fora do perIrnetro fechado e 8% o MunicIpio poderá exigir areas livres 

equivalentes ern valores, ern regiOes indicadas pela Prefeitura, calculado esse valor corno o preço 

do metro quadrado correspondente ao valor da cornercializaçâo dos lotes, projetado o valor da 

infraestrutura, ficando essa avaliaçäo por conta da Prefeitura Municipal ou o MunicIpio poderá 

tambérn aceitar a realizaçào de obras de infraestrutura como, rnas nào se iimitando a elas, 

recapeamento asfáltico, pavirnentação astáltica, galerias de águas piuviais, rede de iluminaço 

póblica e outras correlatadas, ern diversos pontos da cidade, dentro do lirnite daquele valor 

Artigo 79 - A area rnáxima do lotearnento fechado dependerá de consideraçôes urbanIsticas, 

viárias, ambientais edo irnpacto que possa ter sobre a estrutura urbana, sempre de acordo corn as 

diretrizes estabelecidas pelo Piano Diretor e demais leis municipais, estaduais e nacionais. 

§ 19 - No ato da solicitação do pedido de diretrizes, deverá ser especificada a intenção de 

irnplantar a modaiidade de lotearnento fechado. 

§ 2 - As diretrizes viarias serão expedidas pelo Orgão cornpetente a definiro as vias que deverào 

ficar fora do perIrnetro fechado. 

Quando as diretrizes viárias definidas pela Prefeitura Municipal seccionarern a gleba objeto 
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do projeto de loteamento fechado, deverão essas vias ficar liberadas para o tráfego, sendo que as 

porçOes remanescentes podero ser fechadas. 

Artigo 82 - As areas pOblicas de sistema de areas verdes e de lazer e as vias de circulaçào a serem 

fechadas, definidas por ocasião da aprovação do loteamento, sero objeto de permissão de uso 

por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer momento pela Prefeitura Municipal, 

de acordo corn razOes de interesse pbIico devidamente justificado, e sern irnplicar em 

ressarcimento ou indenizaçào, seja a que tItulo for. 

Artigo 92 - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a outorgar o uso de que trata o artigo acima, por 

meio de permisso, nos seguintes termos: 

- a permissão de uso será outorgada a Associação de Proprietthrios, que represente, no mInimo, 

50% (cinquenta por cento) dos proprietários de lotes, ou ao Loteador, ficando dispensada a 

licitaçào; 

II - a aprovaço do loteamento e a perrnissào de uso serào formalizadas por decretos do Poder 

Executivo; 

Ill - a outorga da permissão de uso deverá constar do registro do loteamento no Cartório de 

Registro de lmóveis; 

IV —0 ato normativo de outorga da perrnissào de uso deveräo constar todos os encargos relativos 

a rnanutenço e a conservaçao dos bens püblicos em causa; 

V - deverá constar do ato normativo de outorga, que qualquer outra utilização das areas püblicas 

somente poderá ocorrer se houver objeto de autorizaçâo especIfica da Administração PUblica, 

através do Orgào competente. 

Artigo 10 - Será de inteira responsabilidade da Associaçâo de Proprietários a obrigação de 

desempenhar, dentre outros: 

- os servicos de manutençào das árvores e poda, quando necessário, e o seu destino final; 

II - a manutençào e conservação das vias pOblicas de circulação, do calcamento e da sinalização de 

trânsito; 

Ill - a coleta e remoção de lixo domiciliar internamente a area fechada, o qual deverá ser 

depositado na portaria onde houver recolhimento da coleta pUblica; 

IV - limpeza das vias pUblicas; 

V - prevençâo de sinistros; 

VI - manutenção e conservação da rede de iluminacao püblica; 

VII - manutenção das redes püblicas de água, esgoto e galerias pluviais; 

VIII - outros serviços que se fizerem necessários; 

IX - garantir a ac5o e acesso Iivres e desimpedidos das autoridades e entidades püblicas que zelam 

pela segurança e bern estar da população. 

§ 12 - Os serviços de manutençäo da area püblica fechada deverão ser identificados por Termo de 

Compromisso firmado pela Associaçào dos Proprietários ou Loteador, antes do decreto de 

aprovaçäo do loteamento fechado. 

§ 22 - Eventuais obi-as de melhoria a serem executadas nos espaços püblicos internos a area 

p chada deverâo ser precedidas de solicitaçao de Iicença, por parte da Associação de 

Proprietários/Loteador, mediante ofIcio ao Orgào municipal competente, acompanhado dos 
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§ 32 
- A implantaçâo e manutençâo de paisagismo e meihorias em geral das areas verdes e de 

lazer, sob responsabilidade da Associaçâo de Proprietários/Loteador, deverao respeitar as normas 

legais, em especial as ambientais. 

Artigo 11 - Caberá a Prefeitura Municipal a responsabilidade pela determinaçào, aprovaçâo e 

fiscalizaçâo das obras de manutençào dos bens pUblicos. 

Artigo 12 - Quando a Associaçâo de Proprietários/Loteador se omitir na prestaçâo desses serviços 

e/ou houver desvirtuamento da utilizaço das areas páblicas, a Prefeitura Municipal assumi-Ios-á, 

determinando o seguinte: 

- cassaçäo da permissâo de uso dos bens páblicos e da aprovaçâo do fechamento do 

loteamento; 

II. A partir da constataçao da desvirtuaIizaço das areas páblicas a Prefeitura Municipal de 

Jardinópolis fará uma notificaçâo a Associaçâo de Proprietários ou ao Loteador, estipulando o 

prazo de 05 (cinco) dias para a referida regulamentaç5o. 

Ill - pagamento de multa correspondente a 1 (uma) UFESP/m 2  de terreno, aplicável a cada 

proprietário de lote pertencente ao loteamento fechado. 

Parágrafo Unico - A retirada de benfeitorias, tais como fechamentos, portarias e outros, será de 

responsabilidade dos proprietários e correrâo as suas expensas. Se os serviços nào forem 

executados nos prazos determinados pela Prefeitura, esta os realizará e cobrará as despesas da 

Associaçâo dos Proprietários, podendo inscrever os valores devidos em dIvida ativa, se houver 

inadimpléncia. 

Artigo 13 - 0 acesso de pedestres ou condutores de velculos não residentes nas respectivas areas 

fechadas deve ser garantido mediante simples identificaçäo, no podendo ocorrer restriçâo a 

entrada e circulaço. 

Parágrafo Unico - Para fins de identificaçâo dos entrantes, a Associaçâo de Proprietários/Loteador 

poderá construir guaritas nas entradas do loteamento fechado, desde que dentro do alinhamento 

dos muros e em area particular. 

Artigo 14- As despesas do fechamento do loteamento, bem como toda a sinalizaçâo que vier a ser 

necessária em virtude de sua implantaçâo, serâo de responsabilidade da Associação 

Proprietá rios/loteador. 

Artigo 15 - As disposiçôes construtivas e os parâmetros de ocupacäo do solo a serem observados 

para edificaçôes nos lotes de terrenos deveräo atender as exigências definidas pelas leis deste 

MunicIpio, leis estaduais e nacionais, no que couber, especialmente no que se refere a zona de 

uso onde o loteamento estiver localizado. 

Artigo 16 - ApOs a publicaçâo do ato normativo de outorga de permissâo de uso, a utilizaçao das 

areas püblicas internas do loteamento, respeitados os dispositivos legais vigentes e encargos da 

permissäo de uso, poderào ser objeto de regulamentaçào própria pela entidade representada pela 

*77~~ 
e Proprietários, enquanto perdurar a citada permissâo de uso. 
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Parágrafo Unico - A firn de dar a devida publicidade ao Regularnento Interno do Uso dos Bens 

Póblicos, para que todos Os futuros adquirentes, nas alienaçOes, ou credores, na constituicâo de 

direitos reals sobre esses lotes, possam tornar conhecirnento das obrigaçôes assumidas pelos 

proprietários, a Associaço e/ou Loteador deverào providenciar, corn base no disposto na parte 

final do art. 246 da Lei dos Registros Páblicos, a averbaçäo do Regulamento na rnatricula do 

Serviço de Registro lmobiliário onde o loteamento 101 registrado. 

Artigo 17 - Quando da descaracterizaçâo do loteamento fechado corn abertura ao uso pàblico das 

areas objeto de perrnissâo de uso, as mesmas reintegrarão autornaticamente o sistema viário e o 

sistema de areas verdes e de lazer do Municiplo, bern como as benfeitorias nelas executadas, sern 

qualquer onus a Municipalidade, sendo que a responsabilidade pela retirada do muro de 

fechamento e pelos encargos decorrentes será da Associaço dos Proprietários. 

Parégrafo Unico - Se por razOes urbanisticas for necessarlo intervir nos espacos püblicos sobre os 

quais incide a permisso de usa segundo esta lei, nao caberá a Associaçâo dos 

Proprietários/Loteador qualquer indenizaçäo ou ressarcimento par benfeitorias eventualmente 

afetadas. 

Art. 18. A Associaçâo dos Proprietários, fica obrigada a afixar, em lugar visIvel, nos acessos ao 

loteamento fechado, placas cam dizeres de denominaçâo do lotearnento, nómero e data da lei 

que dispOe sobre a concessâo de uso e razão social da Associaco corn o námero do CNPJ e/ou 

lnscriçâo Municipal. 

Art. 19. Esta Lei entrará ern vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes ern 

contrário. 

Prefeitura Municipal de JarjnápeIis,G de novembro de 2017. 

t- 

Dr. 
Municipal 


