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Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o incluso
Projeto de Lei Complementar que "Dispõe sobre o Programa de Regularização de Edificações
implementadas em desacordo com a legislação específica, e dá outras providências",

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral guarida nesta
Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de consideração e
respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei complementar pretende a regularização de edificações
construídas em descompasso com a legislação vigente, construídas e concluídas até 29 de abril de
2018, e que apresentem condições mínimas de segurança de uso, estabilidade estrutural, higiene,
habitabilidade e acessibilidade, e se mostra muito necessária, visto que é uma demanda da
sociedade, das entidades de classe e também da Câmara de Vereadores.

A principal demanda são as empresas, que, independente do seu porte, devem ter
habite-se das suas edificações para liberação do Alvará de Funcionamento. Este projeto de lei dará a
possibilidade de regularizar as edificações mediante pagamento da compensação pecuniária. Porém,
quando o Plano Diretor for respeitado, não haverá cobrança da compensação pecuniária, apenas as
taxas respectivas de aprovação e habite-se, previstas no Código Tributário Municipal.

o projeto de lei apresenta um viés inovador, pois permite que o imóvel seja
regularizado a qualquer tempo, sem que fosse criado uma lacuna temporal, desde que esteja
concluída a sua edificação até o dia 29 de abril de 2018, informação esta que o Município de Novo
Hamburgo confirma pelo levantamento aerofotogramétrico realizado. A determinação de um
período de tempo tomou a lei de regularização ineficiente em outros municípios.

A verba arrecadada será destinada ao FUNCIDADE e deverá ser aplicada em
projetos e programas de desenvolvimento urbano e territorial, implantação de equipamentos
urbanos e comunitários, intervenções em áreas especiais, entre outros conforme regula o Decreto
Municipal na 5.634/2013, de 17 de janeiro de 2013.

Cumpre destacar que o presente Projeto de Lei Complementar foi regularmente
antecedido de audiência pública convocada em 5/0612019 e realizada em 13/0612019, em
conformidade com o artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, consoante ressaia das respectivas cópias
acostadas.

E, essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que nos levam a
submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação
e aprovação do mesmo, valendo-n s do ensejo para externar nossos protestos de consideração e
respeito.
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