
PARECER COSMAM

 

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Lei Complementar, apresentado pelo Eminente Vereador Reginaldo Pujol, que visa
alterar os limites das Subunidades 01, 02 e 04 da Unidade de Estruturação Urbana (UEU) 62 da Macrozona
(MZ) 8, criar e instituir como Área Especial de Interesse Social (AEIS) III a Subunidade 14, da UEU 62 da
MZ 8 e definir seu regime urbanístico.

Justifica o vereador que o presente projeto tem por objetivo a instituição de Área Especial de Interesse Social
- AEIS, sobre área com potencial para receber projetos habitacionais voltados à Demanda Habitacional
Prioritária, de forma a propiciar a oportunidade para o atendimento das necessidades habitacionais para um
importante contingente da população de nossa Cidade.

Salienta que o imóvel em tela, entre outros, foi objeto de Projeto de Lei Complementar, com aprovação por
este Parlamento, resultando na LC 663/10, porém, posteriormente, sobreveio declaração de
inconstitucionalidade por não atender requisitos legais.  

Submetido ao Parecer Prévio, a Procuradoria manifestou-se pela viabilidade do prosseguimento do projeto,
ressalvando a necessidade de realização de audiência pública a fim de assegurar a participação da
comunidade na análise da proposta em questão.

É o relatório.

 

MÉRITO

 

Em análise ao Projeto de Lei Complementar, é possível verificar a pertinência da presente proposição com o
que preceitua o art. 201, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, ao afirmar que “o Município,
através dos Poderes Executivo e Legislativo, e da comunidade, promoverá o desenvolvimento urbano e a
preservação do meio ambiente com a finalidade de alcançar a melhoria da qualidade de vida e incrementar
o bem-estar da população”.

Dentre os instrumentos de promoção do desenvolvimento urbano, o principal é o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental, conforme previsto no art. 212 da LOMPA, cuja regulamentação
ocorreu pela Lei Complementar n° 434/99, e suas alterações, que disciplina em seu art. 76, III, as Áreas
Especiais de Interesse Social, nível III, definindo-as como imóveis não-edificados, subutilizados, localizados
na Área de Ocupação Intensiva, que venham a ser destinados à implantação de Habitação de Interesse Social
com interveniência do Poder Público.



Dessa forma, verifica-se que o presente projeto busca dar tratamento diferenciado ao imóvel em questão,
com normas próprias de uso e ocupação do solo, bem como destinação específica, com a implantação de
Habitação de Interesse Social, em atendimento à norma municipal, que prevê que o desenvolvimento urbano
deve observar, dentre outros aspectos, a preservação do ambiente.

 

CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, entende-se que o presente projeto visa a criação de AEIS III para implantação de
Habitação de Interesse Social, para atender o desenvolvimento urbano de forma ordenada, atentando à
preservação ambiental, opinando-se pela APROVAÇÃO.

 

Porto Alegre, 11 de maio de 2021.

 

Vereadora Lourdes Sprenger
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