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Governo Municipal

Cons truin do

Excelentfssimo Senhor,
Ver. Gilnei Alberto Jarn§,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei Complementar n.o

003/10, desta data, 0 qual Da nova redayao ao § 20 doartigo 20, Lei Complementar n.o 03/85 - C6digo
de Posturas do Municipio de Carazinho, para apreciayao sob Regime de Urgencia,

Faz-se necessario 0 presente projeto de lei, tendo em vista que, 0 C6digo de Posturas
atual preve que "os passeios publicos deverao ser em basalto regular antiderrapante nas Zonas Comer-
ciais 1 e 2 e nas demais poderao ser feitos em concreto bruto, sendo permitido uma faixa de ajardina-
mento ate 30% da largura do passeio publico" (§ 20 do art. 20 da Lei Complementar 03/85, com redayao
dada pela LC 106/05).

Ocorre que, ja de longa data, os empreendedores imobiliarios, construtoras e proprieta-
rios de im6veis, orientados ou nao por arquitetos e engenheiros, vem usando tipos diferenciados de ma-
teriais, especialmente pisos ceramicos e lajotas de concreto. Tambem ha casos de usa de materiais de
qualidade discutfvel, em detalhes ou em toda a extensao do passeio. Tambem nao ha previsao sobre os
acessos para vefculos e, especialmente, a legislayao atual nao contempla as normas de acessibilidade
para portadores de necessidades especiais, especial mente cadeirantes e deficientes visuais.

Neste sentido, 0 Conselho Municipal do Plano Diretor ja discutiu 0 assunto em varias re-
unioes e vem recomendando a atualizayao da legislayao. Por seu turno, 0 Governo Federal, nos casos
de repasses de recursos, tambem vem impondo alguns condicionantes. Outra questao que vem sendo
discutida no ambito das negociayoes sobre saneamento e a implantayao das redes de agua e esgoto
sob 0 passeio como forma de reduzir danos as vias de circulayao.

Por tudo isso, levando em conta a dinamica do tema e novas orientayoes e possibilida-
des tecnicas que vaG surgindo continuamente, optou-se por apresentar 0 Projeto de Lei em anexo que
admite diferentes materiais, desde que atendam os requisitos de uniformidade, antiderrapante e durabili-
dade, bem como no projeto construtivo que sejam observadas as normas de acessibilidade e de segu-
ranya para pedestres. 0 detalhamento das possibilidades e a discussao de detalhes especfficos que po-
dem surgir a cada novo projeto sac deixados para a atribuiyao cotidiana da Secretaria Municipal de Pla-'
nejamento e Urbanismo e para 0 Conselho Municipal do Plano Diretor.

Acreditamos que 0 ajuste proposto venha a atender as necessidades de atualizayao das
possibilidades e, especial mente, atender os interesses publicos, tanto de proprietarios que poderao optar
por diferentes materiais, e de todos os cidadaos usuarios que precisam ter garantida a seguranya no usa
do passeio publico e, de modo especial, aos portadores de necessidades especiais que precisam ter as-
segurados seus direitos a acessibilidade.



DiJ nova reda9ao ao § 20 do artigo 20,
Lei Complementar n.o 03/85 - C6digo
de Posturas.

Art. 1° 0 § 2° do artigo 20 da Lei Complementar n.O03/85, de 07/01/85, que
Institui 0 C6digo de Posturas do Municipio passa a viger com a seguinte reda9ao:

§ 2° Os passeios publicos e, nestes, os acessos para veiculos, deverao
ser construidos conforme regulamentac;aoeditada pela Secretaria Municipal do Pla-
nejamento e Urbanismo e aprovadas pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, de-
venda ser executados em material uniforme, antiderrapante e de alta durabilidade,
observando normas de acessibilidade e de seguranC;apara pedestres e, a excec;ao
das zonas comerciais, serem dotados de faixa de ajardinamento para facilitar infil-
trac;ao de agua de chuvas, podendo, ainda, abrigar redes de servic;os de interesse
pUblico como telefonia, agua, esgoto cloacal e pluvial, eletricidade, iluminac;ao pu-
blica e outros.

I - 0 dispositivo contido no § 2° sera regulamentado, em seus aspec-
tos tecnicos, por normas expedidas pela Secretaria do Planejamento e Urbanismo,
no prazo de 60 dias da promulgac;ao desta Lei." (NR)


