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‘serviços’, opção ‘ISSQN, Certidões, Consultas, Documentos IPTU, Doações’, e, em seguida, no menu ‘Consulta
de Protocolo’. Informe o ano, número e dlgito verificador do processo descrito no cabeçalho deste
requerimento”.

‘Apõs a data de previsão de entrega, se o requerente não retirar os documentos solicitados no prazo de 30 dias,
o processo será arquivado”.

“A retiradas dos processos protocolados somente será possível mediante a apresentação deste comprovante”.

Informações pelo Fone: (54) 3261 695013261 6949

E-mail: expediente~farroupiIha.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Considerando os termos do processo administrativo n° 8097/2020, verificou-se uma lacuna
na legislação municipal a ensej ar a redação de projeto de lei que permita o chefe do Poder
Executivo anuir com desmembramentos de imóveis ruais em metragem inferior a do módulo.

A POM sugeriu que fosse o texto incluído no Plano Diretor ou em Lei Específica.
Considerando que o piano diretor está em fase de revisão, e não havendo óbice para adoção

de lei específica, solicita-se a minuta de projeto de lei, nos termos sugeridos pela PGM, a fim de
resolver a lacuna legislativa existente.

Da minuta, dê-se ciência a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente para que
faça as análises pertinentes, sugira o que entender adequado e, após ser ouvido o CONCIDADE,
seja encaminhado o projeto de lei à Câmara de Vereadores.

Atenciosamente.

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVEUNO MAGGIONI
Praça da Emancipação s/n - Caixa Postal 241 - 95170-416 Farroupílha RS Brasil

Fone: (54) 3261.6901

Farroupilha, 21 de março de 2022.

DE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PARA: DEPARTAMENTO DE LEIS E DECRETOS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

PROCURADORIA-QERju~ DO MUNICÍPIO

À
Secretaria Municipal de Planejamento.

Assunto: Processo Administrativo n° 2020/8097.

1 — Trata-se de pedido de declaração de concordância com o desmembramento
de uma fração com 1.798,93 m2 do imóvel rural matriculado no Registro de Imóveis
desta Comarca sob n° 42.123, sob alegação de ampliação da sede da empresa, com
finalidade de comércio, importação e exportação de frutas, alimentos e transportes
rodoviários (fis. 03 e seguintes).

2 — Pois bem! Os desmembramentos resultantes de transmissão de frações ou
parcelas de imóvel rural que visem a constituir unidades com destinação diversa da rural,
de iniciativa particular e com interesses de ordem pública, tais como, os destinados a
instalação de estabelecimentos comerciais, industriais e assistenciais, dependem de
prévia autorização do INCRA, concedida mediante requerimento do proprietário
instruído, entre outros documentos, com declaração, fornecida pelo Prefeito do
Município onde se localiza o imóvel, expressando a concordância do Poder Público
Municipal com o desmembramento pretendido e especificando o item a que se destina a
parcela a ser desmembrada, tudo isso com base nos no Decreto Federal n° 62.504, de 08-
04-1968, que regulamenta o art. 65 da Lei Federal n°4.504, de 30-11-1964.

3 — Ocorre que essa declaração de concordância com o desmembramento do
imóvel rural, nos termos do art. 4°, parágrafo único, alínea d, do Decreto Federal n°
62.504, de 08-04-1968, não é um ato meramente discricionário, mas sim vinculado à lei.
Consequentemente, a declaração somente poderá ser concedida se a legislação
urbanística e demais normas aplicáveis permitirem o desenvolvimento da atividade
comercial pretendida no imóvel rural a ser desmembrado, situação que deverá ser
verificada pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Procuradoria-Geral do Município, 18-12-2020.

VALDECIR PEDRO
Procurador do Município — O.

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MACCIONI
Praça da Emancipação s/n — Caixa Postal 241 — 95170-416 - Farroupilha — RS - Brasil

Fone: (54) 3261.6925 — www.farroupilha.rs.goyjjr — procuradoria@farroupjlha.rs.Eovbr
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

SUGESTÃO DE TEXTO LEGAL PARA NCLUSÃO NO PLANO DIRETOR OU
EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA.

Art. O Poder Executivo Municipal poderá expressar concordância com
desmembramento de imóvel rural, nos termos do art. 4°, parágrafo único, alínea d, do
Decreto Federal n° 62.504, de 08-04-1968, e demais disposições legais pertinentes, se a
atividade pretendida para o local for permitida pela legislação municipal.

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVEUNO MAGGIONI
Praça da Emancipação s/n - Caixa Postal 241— 95170-416 — Farroupilha - RS - Brasil

Fone: (54) 3261.6925 - www.farroupilha.rs.~ov.br - procuradoria@farroupiIha.rs-gQy~b~
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18/12)2020 L4504

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas & dimensão inferior à constitutiva do módulo de profrne~ade ~

rural. (~gulamento) (cs ...~

§ 1° Em caso de sucessão causa mo~is e nas pa~ilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir~
áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural.

§ 2° Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais, não poderão dividi-los
em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural.

§ 3° No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as terras assim havidas, o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhes facultem
o numerário para indenizar os demais condôminos.

§ 4Ó O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido mediante prova de que o requerente
não possui recursos para adquirir o respectivo lote.

§ 5~ Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão Inferior à
do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo Poder Público, em programas oficiais de
apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou
urbano. (incluído pela Lei n°11.446, de 2007).

§ 6~ Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 52 deste artigo poderá ser desmembrado ou
dividido. .Onciuído pela Lei n° 11.446, de 2007)a

www.planalto.gov.br/ccivilfi3/LEI5/L4504.htm#2rt65 1/1
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Município de Farroupilha
89848949000150

Praça Emancipação, SIN
FARROUPILHA-RS /95170-444
(54)32681611

SequêflCia 10

Requerente: CARLITOS COLUSSI

Remetente: SECRETARIA MUNIC. GES1ÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Assunto: DESMEMBRAMENTO DE ÁREA

Destinatário PROCURADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

Despacho: O requerente solicita declaração de desmembramento de uma fração de área. O parecer jurídico
anexado à ti. 21 esclarece que a “declaração somente poderá ser concedida se a legislação
urbanística e demais normas aplicáveis permitirem o desenvolvimento da atividade comercial
pretendida no imóvel rural a ser desmembrado, situação que deverá ser verificada pela
Secretaria Municipal de Planejamento.” Dessa feita, a Secretaria Municipal de Planejamento
manifestou-se à ti. 31 no sentido da necessidade de inclusão de texto legal na legislação que
institui o plano diretor de desenvolvimento territorial integrado do Município ou lei específica.
Nesse sentido, encaminhe-se à Procuradoria-Geral (Setor de Decretos e Leis) para analisar a
demanda.

(o~
Ç~FGINA CANÁL

19/3/2021 3:04:0(
Usuário: ANA REGINA CANAl

Processo N°: 202018097

Data de Despacho: 19/03/2021
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Município de Farroupilha
89848949000150
Praça Emancipação, SIN
FARROUPILHA-RS / 95170-444
(54)32681611

Requerente:

Remetente:

Assunto:

Destinatário:

Data de Despacho:

Despacho:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

LEIS E DECRETOS

SOLICITAÇÃO

EXPEDIENTE - PLANEJAMENTO

2410312022

Encaminha-se o presente feito para análise e manifestação da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente acerca da minuta do projeto de lei que altera a Lei Municipal n°
4.191, de 09-12-2015.

II
~

MAIARA :‘GO II.’.

24/312022 14:32:44
Usuário: MAIARA BOGO PICCOLI

e

Sequência: 2

Processo N°: 2022/3124

Processo (0026304)         SEI 00000.003124/2022-00 / pg. 8



PROJETO DE LEI N° XX. DE XX DE XXXXX DE 2022.

Altera a Lei Municipal n°4.191, de 09-12-2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das atribuições que lhe confere Lei,
apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° Fica incluido o artigo 6°-A na Lei Municipal n.° 4.191, de 09-12-2015, que dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano, e dá outras providências, com a seguinte redação:

“Art. 6°-A O Poder Executivo Municipal poderá expressar concordância com
desmembramento de imóvel rural, nos ternos do art. 4°, parágrafo único, alínea ci, do
Decreto Federal n° 62.504, de 08-04-1 968, e demais disposições legais pertinentes, se a
atividade pretendida para o local for permitida pela legislação municipal.’ (NR)

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, ______________ de 2022.

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal

(
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JUSTI FICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Ao cumprimentarmos os Eminentes Parlamentares, tomamos a iniciativa de submeter à elevada
apreciação de Vossas Excelências, Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n°4.191, de 09-12-2015.

Os desmembramentos resultantes de transmissão de frações ou parcelas de imóvel rural que
visem a constituir unidades com destinação diversa da rural, de iniciativa particular e com interesses de
ordem pública, tais como, os destinados a instalação de estabelecimentos comerciais, industriais e
assistenciais, dependem de prévia autorização do INCRA, concedida mediante requerimento do
proprietário do imóvel.

Para tanto, o proprietário deve apresentar, entre outros documentos, a declaração fornecida pelo
Prefeito do Município onde se localiza o imóvel, constando a concordância do Poder Público Municipal
com o desmembramento pretendido e especificando o tem a que se destina a parcela a ser
desmembrada, nos ternos do art. 4°, parágrafo único, alínea d, do Decreto Federal n°62.504, de 08-04-
1968.

A referida declaração somente poderá ser concedida se a legislação urbanística e demais normas
aplicáveis permitirem o desenvolvimento da atividade pretendida no imóvel rural a ser desmembrado.

Sendo assim, visto que a declaração de concordância não é um ato meramente discricionário, mas
sim vinculado à lei, a presente proposta tem por finalidade adequar a legislação municipal através da
inclusão do art. 6°-Ana Lei Municipal n°4.191, de 09-12-2015.

Assim sendo, na certeza da análise favorável dos Senhores Vereadores, solicitamos a aprovação
do presente Projeto de Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, ______________ de 2022.

c
FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal
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CAPITULO II
DAS FORMAS DO PARCELAMENTO DO SOLO

Ad. 3° Parcelamento do solo urbano é a divisão da gleba em unidades juridicamente independentes, com vistás à
edificação, podendo ser realizado sob a forma de loteamento ou desmembramento, sempre mediante aprovação do
Município, obedecendo às diretrizes desta Lei e aos padrões urbanísticos estabelecidos.

§ 1° Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas.

§ 2° O Município, por meio de órgão técnico competente, poderá exigir reserva de faixa não-edificável em frente,
lateral ou fundo de lotes, para ali localizar redes de água, de esgoto, drenagem ou equipamento urbano, com largura de
três metros de cada lado do eixo da rede.

§ 3° Deverão ser identificadas as áreas com restrições ambientais, em especial, as Áreas de Preservação
Permanente - APP5, sendo estas áreas descontadas do total da área útil parcelável, não incidindo sobre as mesmas, as
áreas descritas no ad. 22.

§ 4° Os parcelamentos do solo deverão ter na sua concepção a permanência das condições hidrológicas originais
da bacia, através de alternativas de amortecimento da vazão pluvial, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo
Municipio.

§ 5° Os projetos de parcelamento do solo devem abranger a totalidade do imóvel matriculado.

Ad. 4° O parcelamento obedecerá às normas urbanísticas e ambientais aqui dispostas e demais disposições
legais pertinentes.

Parágrafo único.Também ficam obrigados ao cumprimento das disposições firmadas pela presente Lei, o
parcelamento do solo em virtude de divisão de imóvel, seja amigável ou judicial, inclusive quando praticada em
inventário.

Ad. 5° O parcelamento do solo para fins urbanos, observado o zoneamento, será realizado sob as formas de
loteamento, desmembramento, fracionamento ou condomínio por lotes.

Parágrafo único.Será permitido o parcelamento integrado à edificação, sendo este o parcelamento em que a
construção das edificações nos lotes ou unidades autônomas é feita pelo empreendedor concomitante à implantação das
obras de urbanização.

Ad. 6° Poderão ser implantados parcelamentos visando a chácaras ou sítios de lazer de baixa densidade, sendo
esses núcleos residenciais voltados a esse fim.

Ad. 6°-A O Poder Executivo Municipal poderá expressar concordância com desmembramento de imóvel rural,
is temos do ad. 4° parágrafo único, alínea ci, do Decreto Federal n° 62.504, de 08-04-1968, e demais disposições

legais pertinentes se a atividade pretendida para o local for permitida pela legislação municipal. (Incluido pela
fl~j to De Lei n° , de 2022)

~CQmo
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§ 2° Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o
domínio de imóveis rurais, não poderão dividi-los em outros de dimensão
inferior ao módulo de propriedade rural.

§ 3° No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar
as terras assim havidas, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá
prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos
que lhes facultem o numerário para indenizar os demais condôminos.

§ 4° O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser
concedido mediante prova de que o requerente não possui recursos para
adquirir o respectivo lote.

§ 52 Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos
parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada
pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo Poder Público, em
programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos
beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou
urbano. (Incluído Dela Lei n° 11.446, de 2007).

§ 6~ Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 52 deste artigo
poderá ser desmembrado ou dividido. (Incluído Dela Lei n° 11 446. de
2007).

DECRETO N° 62.504, DE 8 DE ABRIL DE 1968.

Regulamenta o artigo 65 da Lei número
4.504, de 30 de novembro de 1964, o
artigo 11 e parágrafos do Decreto-lei n°
57, de 18 de novembro de 1966, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições
que lhe confere o Artigo 83, item II, da Constituição e,

CONSIDERANDO que o Artigo 65 da Lei n° 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e o Artigo 11 e parágrafos do Decreto-lei n°57,
de 18 de novembro de 1966, tem o objetivo precípuo de evitar a
proliferação de novos minifúndios, proibindo os desmembramentos
de imóveis rurais quando êsses resultem na criação de novas
propriedades minifundiárias;

CONSIDERANDO que a legislação acima referida não está
regulamentada de modo a permitir o desmembramento do imóvel
rural em parcela de área inferir à exigida, quando essa se destinar
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a obras de necessidade ou utilidade pública, obras de infra-
estrutura ou atividades outras de interêsse para as comunidades;

CONSIDERANDO que as obras da espécie acima referida
retiram a condição de imóvel rural das áreas em que são
executadas;

CONSIDERANDO, ademais, que a execução de tais obras
virá possibilitar o efetivo desenvolvimento do meio rural,
contribuindo para seu desenvolvimento econômico e seu progresso
social,

DECRETA:

Art 1° Os desmembramentos disciplinados pelo Ad. 65 Lei
número 4.504, de 30 de novembro de 1968, e pelo Ad. 11 de
Decreto-lei n° 57, de 18 de novembro de 1966, são aquêles que
implicam na formação de novos imóveis rurais.

Ad 2° Os desmembramentos de imóvel rural que visem a
constituir unidades com destinação diversa daquela referida no
Inciso 1 do Artigo 4° da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964,
não estão sujeitos ás disposições do Ad. 65 da mesma lei e do Ad.
11 do Decreto-lei ri° 57, de 18 de novembro de 1966, desde que,
comprovadamente, se destinem a um dos seguintes fins:

- Desmembramentos decorrentes de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, na forma prevista no Artigo 390,
do Código Civil Brasileiro, e legislação complementar.

li - Desmembramentos de iniciativa particular que visem a
atender interêsses de Ordem Pública na zona rural, tais como:

a) Os destinados a instalação de estabelecimentos
comerciais, quais sejam:

1 - postos de abastecimento de combustível, oficinas
mecânicas, garagens e similares;

2 - lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares;

3 - silos, depósitos e similares.

b) os destinados a fins industriais, quais sejam:

1 - barragens, represas ou açudes;

2 - oledutos, aquedutos, estações elevatórias, estações de
tratamento de àgua, instalações produtoras e de transmissão de
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energia elétrica, instalações transmissoras de rádio, de televisão e
similares;

3 - extrações de minerais metálicos ou não e similares;

4 - instalação de indústrias em geral.

o) os destinados à instalação de serviços comunitários na
zona rural quais sejam:

1 - portos maritímos, fluviais ou lacustres, aeroportos,
estações ferroviárias ou rodoviarias e similares;

2 - colégios, asilos, educandários, patronatos, centros de
educação fisica e similares;

3 - centros culturais, sociais, recreativos, assistênciais e
similares;

4 - postos de saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais,
creches e similares;

5 - igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconhecido,
cemitérios ou campos santos e similares;

6- conventos, mosteiros ou organizações similares de ordens
religiosas reconhecidas;

7 - Áreas de recreação pública, cinemas, teatros e similares.

Art 3° Os desmembramentos referidos no inciso 1 do Artigo 2°
dêste decreto independem de prévia autorização do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, devendo o desapropriado:

a) apresentar nova Declaração de Propriedade de Imóvel
Rural, referente a área remanescente;

b) juntar à nova Declaração, certidão atualizada da transcrição
imobiliária, em que conste a averbação do ato expropriatório,
referido, expressamente, a área desmembrado.

Art 4° Os desmembramentos resultantes de transmissão a
qualquer título, de frações ou parcelas de imóvel rural para os fins
especificados no inciso II do Artigo 2° do presente Decreto, serão
necessariamente ??mitados à área que, comp ovadamente, fôr
necessária à realização de tais objetivos e dependerão de prévia
autorização, por parte do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

Processo (0026304)         SEI 00000.003124/2022-00 / pg. 14



Parágrafo único. A autorização de que trata o presente ai
será concedida mediante requerimento firmado pelo proprietário e
instruído com os seguintes documentos.

a) Recibo Certificado de Cadastro do Imóvel referente ao
último exercício fiscal, no original, por fotocópia autentificada ou
pública-forma;

b) Certidão atualizada da transcrição imobiliária, referente ao
imóvel que se pretende desmembrar;

c) Planta da área do imóvel rural, identificando e localizando a
área da parcela a ser desmembrada;

d) Declaração, fornecida pelo Prefeito do município onde se
localiza o imóvel, com firma reconhecida, expressando a
concordância do Poder Público Municipal como desmembramento
pretendido e especificando o item a que se destina a parcela a ser
desmembrada,

e) Declaração, com firma reconhecida, do pretendente à
aquisição da parcela a ser desmembrada, comprometendo-se, no
caso de ser autorizada a transação, a adquiri-la e destiná-la aos
fins previstos.

Art 5° O instrumento público ou particular relativo à
transmissão, a qualquer título, de parcela do imóvel rural, efetuada
com base neste Decreto, devera consignar, expressamente o
inteiro teor da autorização emitida pelo Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, devendo esta ser igualmente averbada à margem
da transcrição do título no Registro de Imóveis.

Art 6° A autorização a que se refere o Art. 5° dêste Decreto,
conterá:

a) nome e qualidade do alianamento e do adquirente;

b) número do Recibo-Certificado de Cadastro do Imóvel;

c) cartório, livro e folhas da transcrição imobiliária do imóvel a
ser desmembrado;

d) fração do imóvel cujo desmembramento é autorizado,
mencionando suas divisas e confrontações;

e) os fins específicos a que se destina a fração objeto do
desmembramento;

f) área remanescente do imóvel desmembrado.
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Art 7° O IBRA, através de seus órgãos específicos, baixará as
instruções e normas necessárias à execução do presente Decreto.

Art 8° O presente decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 8 de abril de 1968; 147° da Independência e 800 da
República.

A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua Pereira

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.4.1968

LEI N° 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.

Cria o Sistema Nacional de Cadastro
Rural, e dá outras providências.

Art. 8° - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da
Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural
poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do
módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento
fixado no § 1° deste artigo, prevalecendo a de menor área.

§ 1°-A fração mínima de parcelamento será:

a) o módulo correspondente à exploração horligranjeira das
respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;

b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais
Municípios situados nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios
situados na zona típica D.

§ 2° - Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o
INCRA poderá estender a outros Municípios, no todo ou em parte, cujas
condições demográficas e sócio-econômicas o aconselhem, a fração
mínima de parcelamento prevista para as capitais dos Estados.
§ 3o São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que
infrinjam o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais lavrar
escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos Registros de
Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de
seus titulares ou prepostos. (Redação dada pela Lei n° 10.267, de
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Município de Farroupilha
89848949000150
Praça Emancipação, SIN
FARROUPILHA-RS /95170-444
(54)32681611

Requerente:

Remetente:

Assunto:

Destinatário:

Data de Despacho:

Despacho:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

EXPEDIENTE - PLANEJAMENTO

SOLICITAÇÃO

SETOR DE PARCELAMENTO DE SOLO

24/03/2022

Por tratar-se de processo de desmembramento de área, encaminha-se para análise do Setor de
Parcelamento de Solo.

ØttiAgente de Apoio Administrativo

24/3/2022 16:09:27
Usuário: Scheila Ariotti

Sequência: 3

Processo N°: 2022/3124
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Município de Farroupilha

-ø

89848949000150
Praça Emancipação, S/N
FARROUPILHA-RS /95170444
(54)32681611

Sequência: 4

Processo N°: 202213124

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Remetente: SETOR DE PARCELAMENTO DE SOLO

Assunto: SOLICITAÇÃO

Destinatário: LEIS E DECRETOS

Data de Despacho: 29/03/2022

Despacho: Considerando que os desmembramentos em área rural normalmente são solicitados a fim de
instalação de indústrias;
Considerando que conforme a lei 4.191 (Parcelamento de Solos), a área mínima de Lotes para
Zonas: ZAF, ZAI, ZAN, ZAG é de 1.500m2 ( mil e quinhentos metros quadrados), com testada
mínima de 25,OOm (vinte e cinco).

O Setor de Parcelamento de Solos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente,
solicita que seja incorporado no projeto de lei, a seguinte descriçâo poderá expressar a
concordância “limitado a área mínima de 1.500m2 ( mil e quinhentos metros quadrados),
com testada de 25m” para desmembramento de imóvel rural.

~MíNtMA

Segue ao setor de Leis e Decretos para avaliação.

29/3/2022 11:16:50
Usuário: Leonardo Tartarotti Beltrami

Arquiteto e

1
o”
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Município de Farroupilha
89848949000150

, Praça Emancipação, S/N
FARROUPILHA-RS /95170-444
(54)32681611

Sequência: 6

Processo N°: 202213124

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Remetente: SETOR DE PARCELAMENTO DE SOLO

Assunto: SOLICITAÇÃO

Destinatário: LEIS E DECRETOS

Data de Despacho: 29/03/2022

Despacho: Considerando que os desmembramentos em área rural normalmente são solicitados a fim de
instalação de indústrias;
Considerando que conforme a lei 4.191 (Parcelamento de Solos), a área mínima de Lotes para
Zonas: ZAF, ZAI, ZAH, ZAG é de 1.500m2 ( mil e quinhentos metros quadrados), com testada
mínima de 25,OOm (vinte e cinco).

O Setor de Parcelamento de Solos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente,
solicita que seja incorporado no projeto de lei, a seguinte descrição poderá expressar a
concordância “limitado a área mínima de 1.500m2 ( mil e quinhentos metros quadrados),
com testada mínima de 25m e não sendo terreno encravado, (aquele que não se comunica
com a via pública)’~ para desmembramento de imóvel rural.

Segue ao setor de Leis e Decretos para avaliação.

29/3/2022 15:00:40
Usuário: Leonardo Tartarotti Beltrami

cri~eief~~tt
siretàr1a0~Pat de

Urb~nism0 e Meio AmbientE
MatrIC0~3 1SS.360

~s

£
A:

Arquiteto e Urbanista
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Município de Farroupilha
89848949000150
Praça Emancipação, SIN
FARROUPILHA-RS / 95170444 r
(54)32681611

Processo N°: 202213124

Sequência: 7

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Remetente: LEIS E DECRETOS

Assunto: SOLICITAÇÃO

Destinatário: PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO

Data de Despacho: 30/0312022

Despacho: Considerando o parecer do Setor de Parcelamento de Solos da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente solicitando a alteração do texto da minuta de projeto de lei
apresentada, encaminha-se o presente feito para análise e manifestação da Procuradoria-Geral
acerca da nova redação.

1 /

MAIARA :OG~ P ‘COLI

30/3/2022 11:18:55
Usuário: MAIARA BOGO PICCOLI
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PROJETO DE LEI N° XX, DE XX DE XXXXX DE 2022.

Altera a Lei Municipal n°4.191, de 09-12-2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das atribuições que lhe confere Lei,
apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° Fica incluido o artigo 6°-A na Lei Municipal n.° 4.191, de 09-12-2015, que dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano, e dá outras providências, com a seguinte redação:

“Art. 6°-A O Poder Executivo Municipal poderá expressar concordância com o
desmembramento de imóvel rural, nos termos do art. 4°, parágrafo único, alínea d, do
Decreto Federal n° 62.504, de 08-04-1 968, e demais disposições legais pertinentes, se a
atividade pretendida para o local for permitida pela legislação municipal e a área a ser
desmembrada não for inferior à 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados), com
testada mínima de 25m (vinte e cinco metros) e comunicação com via pública.’ (NR)

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, _______________ de 2022.

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Ao cumprimentarmos os Eminentes Parlamentares, tomamos a iniciativa de submeter à elevada
apreciação de Vossas Excelências, Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n° 4.191, de 09-12-2015.

Os desmembramentos resultantes de transmissão de frações ou parcelas de imóvel rural que
visem a constituir unidades com destinação diversa da rural, de iniciativa particular e com interesses de
ordem pública, tais como, os destinados a instalação de estabelecimentos comerciais, industriais e
assistenciais, dependem de prévia autorização do INCRA, concedida mediante requerimento do
proprietário do imóvel.

Para tanto, o proprietário deve apresentar, entre outros documentos, a declaração fornecida pelo
Prefeito do Município onde se localiza o imóvel, constando a concordância do Poder Público Municipal
com o desmembramento pretendido e especificando o item a que se destina a parcela a ser
desmembrada, nos ternos do art. 4°, parágrafo único, alínea d, do Decreto Federal n° 62.504, de 08-04-
1968.

A referida declaração somente poderá ser concedida se a legislação urbanística e demais normas
aplicáveis permitirem o desenvolvimento da atividade pretendida no imóvel rural a ser desmembrado.

Ademais, considerando que os desmembramentos rurais são solicitados, predominantemente,
para instalação de indústrias, a área desmembrada não poderá ser inferior à 1.500m2 (mil e quinhentos
metros quadrados), com testada mínima de 25m (vinte e cinco metros) e comunicação com via pública,
visto ser esta a área mínima dos lotes com finalidade industrial nas zonas ZAF (corredor rodoviário
urbano), ZAI (industrial), ZAH (rota cultural e paisagística) e ZAG (áreas de proteção ambiental urbanas
— APPs).

Sendo assim, visto que a declaração de concordância não é um ato meramente discricionário,
mas sim vinculado à lei, a presente proposta tem por finalidade adequar a legislação municipal através
da inclusão do art. 6°-A na Lei Municipal n°4.191, de 09-12-2015.

Na certeza da análise favorável dos Senhores Vereadores, solicitamos a aprovação do presente
Projeto de Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, _______________ de 2022.

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal
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A

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Gestão e Governo.

Assunto: Processo Administrativo n° 2022/3124.

Sob o ponto de vista jurídico, ambas as redações sugeridas (fis. 08 e 20) possuem
viabilidade de tramitação, cabendo ao Prefeito Municipal optar pela edição ou não de projeto de
lei, e respectiva redação, sempre de acordo com o interesse público e coletivo, e baseado nas
orientações dos órgãos político-administrativos do Poder Executivo Municipal.

Procuradoria-Geral do Município, 11-04-2022.

e

VALDECIR PEDRO ‘O ‘‘EL A,
Procurador do Municipio 1 AB/RS n° 29.6

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MACCIONI
Praça da Emancipação s/n - Caixa Postal 241- 95 170-416 - Farroupilha - RS - Brasil

Fone: (54) 3261.6925 - www.farrounilha.rs.2ov.br - procuradoria@farroupllha.rs.2ov.br
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Município de Farroupilha
89848949000150
Praça Emancipação, SIN
FARROUPILHA-RS / 95170-444
(54)32681611

MAIARABOtOP •

111412022 14:25:33
Usuário: MAIARA BOGO PICCOLI

e
.9

Processo N°: 2022/3124

Sequência: 9

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Remetente: LEIS E DECRETOS

Assunto: SOLICITAÇÂO

Destinatário: GABINETE DO PREFEITO

Data de Despacho: 11/04/2022

Despacho: Vistos, tramite-se ao Gabinete para decisão sobre o parecer de fi. 22 da PGM.
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Sequência:

Requerente:

Remetente:

Assunto:

Destinatário:

Data de Despacho:

Despacho:

Município de Farroupilha
89848949000150
Praça Emancipação, SIN
FARROUPILHA-RS / 95170-444
(54)32681611

Processo N°: 202213124

10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO

CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE

11/04/2022

Considerando ter duas propostas de redação possíveis, encaminho para o Concidade para
análise das propostas e apreciação das mesmas.

11/4/2022 14:29:55
Usuário: JONAS TOMAZINI

ràe Prefeito

Processo (0026304)         SEI 00000.003124/2022-00 / pg. 25



e

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
CONSELHO DA CIDADE — CONCIDADE

ATA N~ 27 DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDADE

LOCAL: SALÃO NOBRE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DATA: 18/04/2022
HORÁRIO: 18:30 h

CONTROLE DE PRESENÇAS (9

1 Em 18 de abril de 2022, às 18h e 30 mm, reuniram-se, para Reunião Ordinária, no Salão Nobre
2 da Prefeitura Munici~aI de Farroupilha, os Conselheiros indicados na lista de presença acima,
3 nomeados conforme portaria 768/2020 e suas alterações, que assinam a presente ata.
4 A Conselheira-Presidente, sra. Felicetti, após conferência do quórum mínimo, deu início aos
5 trabalhos, sendo secretariada pelo Primeiro Secretário, Conselheiro Tavares.
6 A Presidente iniciou referindo que gostaria de verificar a questão da elaboração da ata,
7 entretanto, o segundo secretário não estava presente no momento.
8 Passou-se então a um assunto geral, referente a uma solicitação do Conselheiro sr. Argenta,
9 representante da AFEA(9, sendo informado que foi oficiada a Secretaria de Obras para que

ATA N~ 27 DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDADE

ÓRGÃO CONSELHEIRO CONDIÇÃO ÓRGÃO CONSELHEIRO CONDIÇÃO
GAB Mônica Agazzi c~cs Felipe da Rocha Paesi TITULAR
URB cristiane Girelli chiele TITULAR AFEA simone Buscaino TITULAR

Mergener
URB Patrícia Felicetti TITULAR AFEA Deivid Argenta TITULAR
URB Tatiane Tuchtenhagen TITULAR AFEA Marta Galafassi TITULAR

Kiesow
URB Claudiomar Pegoraro TITULAR TRANC --

SMDETI Gabriel Bianchet TITULAR AFEI -- TITULAR
Tavares

OBRAS Argidio André Schmitz TITULAR OAB Michele Trevisan Abel TITULAR
Rombaldi

SMGG Rafael Gustavo Portolan TITULAR UAB -- TITULAR
colioda

SEAGRO -- SINDT --

SEFIN Magda Morandi Puton SUPLENTE EM SINDP --

SUBSTITUIÇÃO
AO TITULAR

SEDUC -- CSERV -- TITULAR
SMHAS Jorge Cenci TITULAR AFAPAM Fabiana Zucco TITULAR
SMS -- AEMP --

PGM Thiago Galvan TITULAR ESCMS --

CRECI -- TITULAR SMDETI Regina Celia Ducati SUPLENTE EM
SUBSTITUIÇÃO
AO TITULAR

oL__. ~

4’

1

• Á

ç
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/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
CONSELHO DA CIDADE — CONCIDADE

adequada e que se encontre entre lindeiros, a fim de se evitar seccionar a propriedade de um
único proprietário particular, mas ressalvando que a intenção não é de execução imediata, mas
de uma projeção que seja de fato executada e respeitada. Na sequência, o Conselheiro sr. Colloda
questionou se a ideia seria de ser uma perimetral municipal ou se seria uma rodovia estadual,
pois, caso seja uma rodovia, além do eixo, haverá ainda a faixa de domínio, o que seria urna área
bem maior do que no caso de uma via municipal, sendo consenso que a melhor ideia seria de
uma Perimetral Municipal. Por fim, a Sra. Presidente pediu se alguém teria mais alguma
consideração, estando todos de acordo, passou-se ao próximo assunto.
A sra. Presidente referiu então que haviam dois processos da Secretaria Municipal de Gestão e
Governo para análise, sendo o que o primeiro a ser analisado foi o processo n2 3124/2022,
referente aos casos de frações de áreas rurais menores que o módulo mínimo. Passou-se então
a palavra ao Conselheiro sr. Colloda que esclareceu a demanda da Secretaria, que encaminhou
sugestão de Projeto de Lei, tendo em vista que uma pessoa postulou um desmembramento em
área rural com área inferior ao módulo mínimo, para pessoa jurídica, solicitando a anuência do
município que, ao encaminhar para a Procuradoria Geral do Município, esta se manifestou no
sentido de que a anuência seria um ato vinculado, dependendo de Lei, passando-se a leitura do
parecer jurídico. Por fim, resumiu que, para estes casos, o Prefeito analisaria que se, naquele
local, área rural, o zoneamento permitir a atividade solicitada, bem como se a legislação assim
também fizer, ele assinaria a anuência. A Conselheira sra. Buscaino questionou então se seria
permitido fracionamento menor do que o módulo mínimo e o sr. Colloda respondeu referindo
que, para estes casos, nestes termos específicos, sim, caso haja a devida previsão legal para a
anuência municipal. O Conselheiro sr. Felipe Paesi ressaltou que há norma Federal
regulamentando tal procedimento, sendo complementado pelo sr. Colioda que o Decreto
Federal autoriza, desde que com a devida anuência do município, sendo encaminhado para o
INCRA que procede no destacamento, mas apenas para Pessoa Jurídica. Dando sequência ao
trâmite que o processo teve, o sr. Colloda informou, que posteriormente ao posicionamento da
PGM com a sugestão de definição da área de acordo com a área que será necessária para o
objetivo do empreendimento, o processo foi encaminhado à Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente que sugeriu uma segunda possibilidade de regularização, de que os
desmembramentos resultantes destes casos não sejam com áreas livres, mas sim limitado a
1.500,00 m2 com testada de 25mZ, sendo que tal texto também fora aprovado pela PGM, por fim
encaminhou-se para este Conselho para o melhor entendimento de como deverá ser feito o
projeto de Lei, se com ou sem limitações, ressalvando que é permitido apenas para atividades
permitidas pela lei. No caso específico, o Conselheiro Coiloda explicou que a pessoa está
adquirindo uma área para fazer de estacionamento de uma empresa já existente. Abriu-se então
para debate sobre a limitação ou não da área. A sra. Cristiane Chiele complementou dizendo que
a limitação foi sugerida, tendo em vista que em áreas industriais existe esta limitação, sendo que
a Secretaria entendeu justo limitar estes casos também. A sra. Presidente corroborou com a
colocação da sra. Cristiane, referindo que criaria um padrão. O sr. Colloda questionou se
haveriam lotes industriais menores, sendo respondido pela sra. Presidente que, h.L-, o mínimo
ATA N~ 27 DO C NSELHO DA CIDADE - CONCIDADE — 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
CONSELHO DA CIDADE — CONCIDADE

90 é de 1.500,00 m2 com testada de 25,00 m2, como sugerido ao caso em tela. O conselheiro sr.
91 Paesi, ressaltou que na legislação federal existem tópicos com os tipos de atividades, inclusive
92 com lojas e armazéns, destacando que levou o assunto a CICS e que esta concorda com esta
93 regulamentação, até mesmo pelo fato de já estar previsto na Lei Federal, bem como que já era
94 procedido desta forma, demandando regularização, entretanto, ficaram preocupados tendo em
95 vista alguns acontecimentos de mercado, até mesmo para fins de fiscalização, ressalvando que
96 esta deveria ser mais efetiva na concessão da declaração e, após esta, tendo em vista a prática
97 de abertura de MEl para a realização destas transferências, com posterior negociação da área
98 para terceiros, o que poderá abrir brechas para loteamentos clandestinos, oportunidade na qual
99 a sra. Cristiane complementou justificando a sugestão de exigência de área mínima. O sr. Colloda

100 questionou se o Conselho entende que seja necessária alguma exigência a mais para a liberação,
101 sendo respondido pelo sr. Paesi, que ressaltou novamente a importância de fiscalização mais
102 ativa nestes casos, talvez com condicionante de tempo para estabelecimento do
103 empreendimento, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público ou ao INCRA, com o
104 intuito de tentar coibir estas práticas. Neste momento, o sr. Colloda questionou se haveria
105 sugestão de como inserir isso na Lei, sendo respondido que a CICS levantou a situação, pois já
106 ouviu relatos de casos semelhantes, inclusive em outras cidades, ressaltando que o módulo
107 mínimo foi justamente pensado para proteger as vertentes agrícolas e pecuárias das áreas rurais,
108 devendo casos especiais serem verificados, mas que isso não se torne uma prática corriqueira,
109 devendo ser analisado o interesse público de empresa no local. O Conselheiro Colloda então
110 sugeriu talvez que, em casos assim, elas voltem ao status anterior ao desmembramento, mas
111 ressalvando que, após o destaque e a criação de matrículas independentes, estas podem ser
112 repassadas a terceiros. O Conselheiro Galvan ressalvou que não haveria previsão legal para tal.
113 O sr. Colloda pontuou ainda que não seria o Município quem estaria autorizando, que isto
114 compete ao INCRA, sendo que o Prefeito apenas disponibilizará a anuência. A sra. Simone
115 Buscaino Mergener questionou se o processo seria um único pedido, e se estaria sendo sugerida
116 a criação de uma Lei para este caso especial, sendo respondida pelo Sr. Colloda que, para que o
117 município autorize ou não este processo em específico, deve ser criada esta Lei, mas geral, visto
118 que hoje não temos qualquer previsão municipal para tal. A Sra. Buscaino então questionou se
119 não seria possível que fossem analisados caso a caso, de forma individual, novamente sendo
120 respondida pelo Conselheiro Colloda de que fica difícil a criação de lei individualmente. A sra.
121 Buscaino complementou que em nossa região, entende ser esta uma situação pouco usual, não
122 tendo conhecimento de muitos casos semelhantes, entendendo que, talvez não se deva fazer
123 uma lei geral, podendo ser criado um precedente para outras situações. Alguns conselheiros
124 então alertaram a Sra. Buscaino que anteriormente já eram disponibilizadas estas anuências,
125 entretanto sem o suporte legal municipal, sendo que apenas o prefeito assinava e era dado
126 sequência ao trâmite, sem o encaminhamento para este Conselho. O Sr Colloda ressaltou ainda
127 que a declaração não define tal autorização, quem autoriza ou não, é o INCRA, e que o município
128 apenas anui ou não, sendo que a Lei apenas preverá os casos para os quais serão dadas tais
129 anuências, o que hoje não se tem, não se podendo anuir em nenhuma p~~psibilidade. A
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130 Conselheira Cristiane Chielie citou que tem conhecimento que, anteriormente foram emitidas
131 algumas declarações, entretanto, sem apoio legal, o que esta administração busca regularizar. O
132 Conselheiro Pegoraro acrescentou ainda alguns exemplos e destacou que era uma prática usual,
133 sem muito conhecimento da população e da própria Municipalidade em alguns casos, sendo
134 realizada de forma administrativa e cartorial, por se tratar de área rural, mas que de alguns anos
135 para cá, algumas empresas estão sendo solicitadas para anexar a declaração dos municípios
136 como complementação de documentação. Ressaltou que chamou a atenção o comentário do
137 Conselheiro Paesi, entendendo que a facilidade de criação de MEl, vai abrir a possibilidade sim
138 de haver as situações como as por ele levantadas, mas que tal prática já era feita, onde o INCRA
139 já autoriza e o município deve regulamentar a sua parte. O Conselheiro Tavares questionou se
140 com a criação da Lei, sendo esta aprovada, o ato não será mais discricionário do Prefeito,
141 oportunidade na qual o Conselheiro Colloda respondeu pontuando que serão avaliados os
142 quesitos exigidos para tal, observando a atividade e a metragem, ou apenas a atividade, de
143 acordo com a opção que será dada sequência. O Sr. Galvan ressaltou que o desmembramento
144 ou não vai caber ao INCRA, e que o município apenas vai ter uma Lei que regulamenta a
145 possibilidade de emissão da Declaração, tornando legal uma prática já existente anteriormente,
146 não cabendo ao município a fiscalização, não tendo este ingerência sobre tal decisão, estando
147 apenas dando legalidade ao ato de emissão da declaração pelo Prefeito. Foi discutida então a
148 situação pelos Conselheiros. O sr. Paesi ressaltou que o INCRA apenas vai analisar a
149 documentação recebida, e recebendo esta, aprovará, mas que entende que compete ao
150 município sim um cuidado maior e uma fiscalização para coibir as más práticas, citando exemplos
151 práticos. Sr. Colloda questionou se a CICS gostaria de pedir vistas para possibilitar alguma
152 sugestão, sendo que o sr. Paesi ressaltou que seria melhor uma análise mais jurídica, que não
153 competiria a CICS, sendo sugerido que saia da pasta para melhor análise e posterior retomada
154 de discussões. O Conselheiro Tavares questionou se não poderia ter restrições para portes de
155 empresas, sendo que o sr. Colloda sugeriu não permissão para MEI’s. A sra. Presidente
156 questionou então se a OAB gostaria de pedir vstas para uma análise jurídica. O Sr. Coiloda, por
157 sua vez, referiu que acha interessante a ideia mas entende ser uma necessidade visível, e que a
158 atual administração não vai replicar o modelo de liberar para uns e não para outros, entendendo
159 necessária a sua regularização, observando que surgiram duas opções de texto, um com limitação
160 e um sem limitação, sendo apenas uma regulamentação da lei para emitir as declarações que
161 antes eram emitidas sem lei específica, a fim de proteger quem assina. A sra. Buscaino
162 manifestou que entende que as declarações emitidas até o momento foram dadas para fins
163 específicos e que estes foram devidamente respeitados, sendo complementada pelo sr. Colloda
164 que eram dadas tais declarações para alguns e não para outros, e que gostariam que as análises
165 sejam imparciais. Foram discutidos alguns casos de negativas para melhor entender a situação.
166 Novamente, o Sr. Galvan ressaltou a importância da criação da Lei para fins de dar legalidade aos
167 atos, sugerindo um pedido coletivo de vistas pela AFEA, CICS e OAB, o qual foi aceito, sendo que
168 estes irão se reunir para melhor discussão sobre o assunto. O sr. Paesi sugeriu a criação de um
169 Termo de Responsabilidade para vincular a estes casos, sendo uma condicionantôara a emissão
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170 das declarações, oportunidade na qual o Sr. Colloda referiu ser possível, inclusive sendo possível
171 também um termo de inalienabilidade, como acontece com terrenos em doação, mas o que não
172 impede a negociação por contrato de gaveta.
173 Seguiu-se ao próximo processo, igualmente da Secretaria de Gestão e Governo, processo
174 n23841/2022, oportunidade na qual o sr. Coiloda explanou a situação. Explicou que, por
175 exemplo, na Avenida Armando Antonello, bem como situações que ocorrem em outros
176 loteamentos, tal como nas proximidades da localidade chamada Farrapos, com previsões de
177 pavimentações diferentes, o que causaria em uma mesma via, diversos tipos de pavimentação,
178 a Secretaria então sugere que a Administração faça a pavimentação destas vias, da forma como
179 entende mais benéfico e as pavimentação propostas pelos loteadores, sejam redirecionadas a
180 outras vias municipais. O sr. Paesi, questionou se existe prazo para o loteador, sendo respondido
181 pelo sr. Colloda que o prazo será o mesmo do prazo para executar o loteamento, sendo este de
182 2 anos, caso o loteador não cumpra, o município não receberá o loteamento. A sra. Buscaino
183 complementou dizendo que os loteadores hoje precisam cumprir diversos quesitos, e não os
184 cumprindo, o loteamento não é recebido pelo município, e desta forma não consegue abrir as
185 matrículas dos lotes no Registro de Imóveis e que no caso desta lei, que está sendo proposta,
186 somente estaria sendo alterado o local da pavimentação que deveria ser feita no loteamento. O
187 sr. Paesi colocou que a CICS concorda e acha inteligente em função de economia. A Conselheira
188 sra. Fabiana Zucco igualmente parabenizou a iniciativa, mas questionou se a contrapartida do
189 Município será realizada em uma via do município, sendo esclarecido pelo sr. Colloda que todas
190 as vias são municipais, sendo que quando um loteamento é feito, a via passa a ser do município.
191 Foi pontuado ainda pelo sr. Coiloda que, atualmente cerca de 20% das vias ainda não se
192 encontram pavimentadas. A sra. Zucco compartilhou que acha uma boa ideia, sendo que opinou
193 por estender estas contrapartidas, inclusive em outras áreas. Com a concordância de todos,
194 encerrou-se o debate.
195 A Sra. Presidente referiu que seria este o último processo, abrindo para assuntos gerais.
196 A sra. Cristiane ChielIe, questionou se os presentes teriam considerações para a Revisão do Plano
197 Diretor, que está em andamento, sugerindo um dia de debates e que os presentes já passem a
198 elaborar pontos a serem discutidos, O sr. Paesi questionou se será apresentado um estudo neste
199 dia e a sra. Cristiane referiu que sim, e que a Secretaria apresentará seus pareceres estando
200 abertos para maiores colaborações, colocando como previsão de entrega para final de maio,
201 começando em junho estes estudos. A sra. Buiscaino relembrou que na AFEA, no ano de 2015,
202 estudaram por muitas noites, tendo em vista a extensão do mesmo. O sr. Pegoraro ressaltou que
203 hoje existem ferramentas que auxiliam bastante na análise, sendo ressalvado ainda pelo referido
204 conselheiro que houve o reconhecimento de muitas estradas rurais que anteriormente não
205 estavam cadastradas. O sr. Paesi questionou se seria possível compartilhar a documentação
206 antes da reunião para uma melhor análise, o que foi prontamente aceito. O sr. Tavares adiantou 4)
207 ainda que haverá a análise dos CNAE’s para os zoneamentos, o que aumentará a precisão de
208 respostas para muitos empreendimentos. Falou-se ainda sobre o marco regulatório, entretanto
209 com o ponderamentp da Sra Cristiane Chielle, que ainda deverá passar pela aifiálise do COMAM.
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210 Nada mais a ser discutido, a Presidente sra. Patrícia Felicetti agradeceu a presença de todos e
211 deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

(9 LEGENDA

GAB Gabinete do Prefeito CICS câmara da Industria, Comércio e Serviços de Farroupilha
LIRB Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio AFEI Associação Farroupilhense de Estudantes Intermunicipais

Ambiente
SMDETI Secretaria Municipal de Desenvolvimento AFEA Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e

Econômico, Turismo e Inovação Agrônomos
OBRAS Secretaria Municipal de Obras e Trânsito OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Farroupilha
SMGG Secretaria Municipal de Gestão e Governo UAB União das Associações de Bairro de Farroupilha
SEAGRO Secretaria Municipal de Agricultura SINDT Sindicatos de Trabalhadores com Sede em Farroupilha
SEFIN Secretaria Municipal de Finanças SINDP Sindicatos Patronais com Sede em Farroupilha
SEDUC Secretaria Municipal de Educação C5ERV Clubes de Serviços de Farroupilha
SMHAS Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social AFAPAM Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente

Natural
SMS Secretaria Municipal de Saúde AEMP Associação das Empreiteiras da Construção Civil
PGM Procuradoria-Geral do Município ESCMS Escolas de Ensino Médio e Superior de Farroupilha
CRECI Conselho Regiona de corretores de Imóveis do Rio TRANC Empresas concessionárias do Transporte Coletivo de

Grande do Sul Farroupilha
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ATA N~ 28 DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDADE

LOCAL: SALÃO NOBRE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DATA: 23/05/2022
HORÁRIO: 18h

CONTROLE DE PRESENÇAS (*)

ÓRGÃO CONSELHEIRO CONDIÇÃO ÓRGÃO CONSELHEIRO CONDIÇÃO
GAB Mônica Agazzi TITULAR CICS Felipe da Rocha Paesi TITULAR
URB Cristiane Girelli Chiele TITULAR AFEA Marta Galafassi TITULAR
URB Patrícia Felicetti TITULAR AFEA Simone Buscaino TITULAR

Mergener
URB Claudiomar Pegoraro TITULAR AFEA AIex Gustavo SUPLENTE EM

Marques Gobatto SUBSTITUIÇÃO
AO TITULAR

URB Tatiane Tuchtenhagen TITULAR AFEA Césio Verona Júnior SUPLENTE
Kiesow

SMDETI Gabriel Bianchet TITULAR AFEI Bruno Langue TITULAR
Tavares

SMGG Rafael Gustavo Portolan TITULAR OAB Michele Trevisan Abel TITULAR
Colloda Rombaldi

SEFIN Cíntia Campos Lima TITULAR UAB deito Feraboli SUPLENTE EM
SUBSTITUIÇÃO
AO TITULAR

PGM Thiago Galvan TITULAR CSERV Eder Tondello SUPLENTE EM
SUBSTITUIÇÃO
AO TITULAR

SMS -- AFAPAM Fabiana Zucco TITULAR
SMHAS -- CRECI Helena Thomé TITULAR

Giacometti
OBRAS -- AEMP —

SEAGRO -- ESCMS —

SEDUC -- TRANC
SINDT --

SINDP —

1 Em 23 de maio de 2022, às 18h, reuniram-se, para Reunião Ordinária, os Conselheiros acima
2 listados.
3 A Presidente sra. Felicetti, após confirmar a presença do quórum necessário, deu início aos
4 trabalhos, primeiramente trazendo aos Conselheiros a discussão acerca do processo 3 124/2022,
5 que trata de permissão ao Prefeito Municipal para anuir com desmembramentos de imóveis
6 rurais de dimensão inferior à do módulo, processo este que foi objeto de pedido de vistas, na
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7 reunião anterior, pelos representantes da OAB(*), da CICS(*) e da AFEA(*). A Presidente então
8 colocou a palavra à disposição dos Conselheiros representantes destas entidades, momento em
9 que o Conselheiro sr. Paesi pede a palavra e inicia sua exposição. O representante da CICS(*)

10 explica que levou o assunto à entidade, passando então a pronunciar o parecer daquela entidade,
11 transcrito abaixo:
12

Posição da CICS Farroupilha em relação ao Processo 3.124/2022:

- A forma e as condicionantes da anuência aos desmembramentos rurais, abaixo a 02 hectares,
deverão ser estudadas e deliberadas junto à revisão do Plano Diretor, ora em curso.

- Eventuais situações idôneas de desmembramentos rurais, abaixo a 02 hectares, pendentes,
deverão ser aprovadas, para não prejudicar aos interessados.

Sugestões específicas da CICS Farroupilha para o tema, quando da revisão do Plano Diretor:

- A deliberação da anuência do Prefeito Municipal quanto aos desmembramentos rurais,
abaixo a 02 hectares, deverá obrigatoriamente ser antecedida pela apreciação da Comissão
Técnica Permanente Multidisciplinar (CTPM), e na sequência pelo Conselho da Cidade
(CONCIDADE), levando em conta não só os requisitos legais, mas igualmente o interesse
público e os impactos para o município.

- Tendo em vista o interesse público e a proteção às vertentes agropecuárias rurais, em relação
à anuência aos desmembramentos rurais, abaixo a 02 hectares, prever a exigência de 03 (três
anos) de existência da empresa interessada, bem como o impedimento para as empresas com
faturamento realizado abaixo a 35.000 (trinta e cinco mil) Unidades Municipais de Referência
(UMR) de Farroupilha (UMR em 05/2022 = 5,7058 X 35.000 = R$ 199.703,00).

- Cabe ressaltar, que o estabelecimento da limitação de metragem mínima para os
desmembramentos poderá impedir as situações de ampliação de empreendimentos, os quais
não necessitem, ou, ainda, em que não haja disponibilidade de maior área para a aglutinação.

13
14 O Conselheiro sr. Paesi sublinha que a CICS(*) sugere, em seu parecer, que o assunto em pauta
15 seja incluído na revisão do Plano Diretor. A Presidente sra. Felicetti intervém, mencionando que,
16 em sua opinião, trata-se, na verdade, de alteração na Lei de Parcelamento do Solo; neste
17 momento, a Conselheira sra. Gireili se manifesta, dizendo que entende a intenção do
18 posicionamento da CICS(*), qual seja, a de que o assunto seja tratado da mesma maneira que as
19 limitações de dimensão de lote. O sr. Paesi complementa, dizendo que a ideia é que, como a
20 revisão do Plano Diretor está acontecendo, que este assunto seja então tratado dentro do escopo
21 das discussões relativas à atualização do PDDTI. A Presidente então questiona se, então, a
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22 sugestão da CICS(*) é de que se libere o processo em análise, deixando a discussão mais ampla
23 para a revisão do PDDTI, ao que o Conselheiro sr. Colloda pondera que, no entendimento da
24 PGM(*), mesmo a liberação deste processo em particular estaria condicionada a autorização
25 legislativa; o Conselheiro sr. Paesi então pergunta se não é possível o encaminhamento de uma
26 Lei específica para este caso, ao que o sr. Colloda responde que, em seu entendimento, caso
27 houvesse tal encaminhamento, o resultado seria um diploma casuístico, e que tal procedimento
28 não é prática da atual Administração. A Conselheira sra. Buscaino acrescenta que, em reunião
29 entre as três entidades mencionadas, foi consenso de que não há a intenção de bloquear a
30 tramitação do caso particular em discussão, mas sublinha que as entidades entendem ser muito
31 importante que se discuta melhor a pauta lato sensu. O Conselheiro sr. Colloda manifesta-se
32 entâo, reforçando a contrariedade em relação a soluções casuísticas, e, ato contínuo,
33 encaminhando a proposta de que a Administração colha as sugestões ora apresentadas e, em
34 próxima reunião, apresente nova sugestão de normativa ao Conselho; que, enquanto isso, os
35 pedidos particulares seguem aguardando. Reforça sua posição ao dizer que não se deve colocar
36 “nome” nas leis: ao contrário, as leis devem ser gerais. Em seguida, o Conselheiro sr. Gobatto, ao
37 fazer uso da palavra, expressa que a AFEA(t) discutiu bastante o assunto e, unanimemente, a
38 entidade opina por “manter como está”, por haver receio de que, em havendo uma lei mais geral,
39 seja fomentado o parcelamento irregular. O sr. Coiloda intervém, manifestando que “manter
40 como está” é justamente deferir ou indeferir de maneira discricionária, de acordo com a vontade
41 do prefeito do dia. O Conselheiro sr. Gobatto acrescenta então que a AFEA(*) sugere, como
42 medida para minimizar a discricionaridade, que tais processos necessariamente sejam sempre
43 submetidos à apreciação da CTPM e deste Conselho, reforçando ainda o receio da sua entidade
44 de que, com o encaminhamento de uma lei mais geral, seja incentivado o parcelamento irregular.
45 Exemplifica que hoje é muito fácil abrir uma empresa, e que tal facilidade, somada a uma lei mais
46 ampla, na sua visão certamente incentivaria o fracionamento espúrio. O sr. Gobatto expressa
47 ainda a concordância com o posicionamento da CICS(*) de que o assunto seja discutido dentro
48 da revisão do PDDTI. Ato contínuo, o Conselheiro sr. Colloda esclarece que o PDDTI trabalha com
49 linhas gerais, e que não caberia uma norma tão específica dentro do Plano Diretor. Oferece ao
50 Conselho a reflexão de que um dos textos sugeridos é justamente contemplando que o prefeito
51 só possa autorizar havendo aderência à legislação vigente, que é exatamente o que a AFEA(*)
52 está sugerindo agora. Sugere então que o texto condicione a aprovação do prefeito à prévia
53 apreciação pelo CONCIDADE. Continuando, o Conselheiro sr. Colloda refere que lhe agradou a
54 sugestão da CICS(*) de exigência de três anos de existência da pessoa jurídica interessada.
55 Acrescenta ainda que outra restrição que poderia ser adicionada seria a de proibição de venda
56 da propriedade durante um período determinado de tempo, o que seria mais um limitador. A
57 Presidente sra. Felicetti questiona então em qual instrumento tal eventual restrição constaria,
58 ao que o sr. Colloda responde que seria uma averbação no título da propriedade, o que o
59 Conselheiro sr. Pegoraro também sugere. Neste momento, o Conselheiro sr. Galvan se manifesta,
60 dizendo que, na condição de representante da PGM(*), sua posição é contrária à criação de uma
61 lei específica, declarando ser adequada a elaboração de lei genérica com critérios objetivos a
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62 serem seguidos, tais como as sugestões já colocadas até aqui. O Conselheiro sr. Gobatto
63 questiona se há algum levantamento da quantidade de solicitações similares à que está em
64 apreciação, ao que o sr. Colloda responde que se trata de poucos casos. O sr. Gobatto pergunta
65 ainda se se tem conhecimento dos mecanismos utilizados, em situações semelhantes, em outros
66 Municípios, ao que o Conselheiro sr. Colloda responde que, para tanto, seria necessário realizar
67 uma pesquisa mais abrangente, e que esta mudança legislativa precisa acontecer antes do Plano
68 Diretor. A Conselheira sr. Buscaino menciona que, nos anos 1990, havia a previsão no Plano
69 Diretor de pequenas chácaras de 1500,00m2, o que não trouxe resultados positivos para a cidade,
70 e que tal experiência deve ser levada em conta na discussão em pauta. Neste momento, o
71 Conselheiro sr. Colloda sugere então que se recolham as sugestões feitas pelas entidades, que
72 então a Administração formate uma nova redação com os critérios sugeridos, e que, em
73 seguida, tal nova redação seja trazida à apreciação deste Conselho, o que foi aprovado por
74 unanimidade.
75 A Presidente sr. Felicetti avança então para o processo 3906/2022, que trata de uma solicitação
76 de PU (parâmetros urbanísticos) para uma estação rádio base (ERB) em zoneamento ZA1
77 (Caravaggio), tendo como requerente a empresa Highline do Brasil III lnfraestrutura de
78 Telecomunicações S.A. A Presidente esclarece que se trata de antena que será instalada sobre o
79 hotel Bem-te-vi na avenida principal de Caravaggio, e que a CTPM, dentro da análise da PU
80 solicitada, encaminhou para este Conselho, conforme previsão legal. Acrescentou que o
81 requerente apresentou contrato de locação de área de dimensão de 24,61m2 na cobertura do
82 hotel. A Presidente informa que a CTPM teve o cuidado de solicitar ao requerente uma análise
83 visual para entendimento de qual seria o impacto. Esclarece ainda que, pela legislação, naquele
84 zoneamento a altura máxima permitida seria a altura do hotel (4 pavimentos). A Presidente então
85 mostra aos Conselheiros, no projetor, a montagem fotográfica indicando como ficaria o impacto
86 visual no local, caso haja a implantação da torre. Na imagem atual (real), já se vê uma antena no
87 local, porém a Presidente sublinha que é uma estrutura bem discreta. A sra. Felicetti então relata
88 que a CTPM manifestou-se no sentido de que, tendo em vista os benefícios trazidos à localidade
89 pela instalação da estrutura, e pelo fato de que a instalação se dará sobre edificação já existente,
90 defere por maioria a instalação, sugerindo apenas que esta se dê nos fundos da edificação, e não
91 na parte frontal, diminuindo assim o impacto visual no local. A Presidente então questiona os
92 demais Conselheiros acerca da qualidade do sinal celular no local, momento em que vários
93 Conselheiros manifestam-se, dizendo que se trata de um sinal de péssima qualidade. O
94 Conselheiro sr. Tavares lembra que, em oportunidade anterior, este Conselho já analisou
95 proposta de instalação de torre do mesmo requerente, à época em divisa entre os zoneamentos
96 ZA1 e ZAJ, proposta aquela que foi indeferida pelo CONCIDADE, com a sugestão de que o
97 requerente alterasse o local de instalação para a área do lote que se encontra em ZAJ. A
98 Presidente se manifesta dizendo que, em sua opinião, a fiação existente no local causa mais
99 impacto do que a eventual instalação da estrutura ora em análise. A Conselheira sra. Buscaino

100 lembra que a ideia de restrição a quatro pavimentos sempre foi relacionada à não-obstrução da
101 visão do santuário. O Conselheiro sr. Feraboli pede a palavra, expressando que, em sua opinião,
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102 o impacto visual é pequeno, especialmente se comparado ao já causado pela fiação nos postes,
103 destacando o benefício que tal instalação traria, em especial por se tratar de localidade turística.
104 Os Conselheiros sr. Gobatto e sra. Felicetti sugerem então que o CONCIDADE não aceite por
105 ora a implantação da estrutura no local exato solicitado, mas que o Conselho defira a
106 implantação na mesma edificação, desde que o requerente proceda à instalação na
107 confrontação norte do edifício (seguindo o parecer da CTPM) e, havendo inviabilidade técnica
108 para tal implantação, que o requerente se manifeste, juntando argumentação técnica ao
io~ processo, e que, sendo este o caso, o expediente retorne a este Conselho para nova
110 deliberação, o que foi aceito por unanimidade pelos Conselheiros.
111 Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a reunião, cuja
112 ata segue lavrada pelo Primeiro Secretário, Conselheiro sr. Tavares.

(9 LEGENDA

GAB Gabinete do Prefeito cics câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha
URB Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio AFEI Associação Farroupilhense de Estudantes Intermunicipais

Ambiente
SMDETI secretaria Municipal de Desenvolvimento AFEA Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e

Econômico, Turismo e Inovação Agrônomos
OBRAS Secretaria Municipal de Obras e Trânsito OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Farroupilha
SMGG Secretaria Municipal de Gestão e Governo UAB União das Associações de Bairro de Farroupilha
SEAGRO Secretaria Municipal de Agricultura SINDT Sindicatos de Trabalhadores com Sede em Farroupilha
SEFIN Secretaria Municipal de Finanças SINDP Sindicatos Patronais com Sede em Farroupilha
SEDLIC Secretaria Municipal de Educação CSERV Clubes de Serviços de Farroupilha
SMHAS Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social AFAPAM Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente

Natural
SMS Secretaria Municipal de Saúde AEMP Associação das Empreiteiras da Construção Ovil
PGM Procuradoria-Gerai do Municipio ESCMS Escolas de Ensino Médio e Superior de Farroupilha
CRECI Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio TRANC Empresas Concessionárias do Transporte Coletivo de

Grande do Sul Farroupilha
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NOME ASSINATURA ENTIDADE

Môriica Agazzi GAB

Cristiane Girelli Chiele URB

Patrícia Felicetti URB

Claudiomar Pegoraro URB

Tatiane Tuchtenhagen URB
Kiesow

Gabriel Bianchet Tavares SMDETI

Rafael Gustavo Portolan SMGG
Colloda

Círitia Campos Lima SEFIN

Thiago Galvan PGM
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NOME ASSINATURA ENTIDADE

Felipe da Rocha Paesi CICS

Marta Galafassi

Simone Buscaino A
Mergener

Alex Gustavo Marques AFEA
Gobatto

Césio Verona Júnior AFEA

Bruno Langue AFEI

Michele Trevisan Abel OAB
Rombaldi

deito Feraboli UAB

Eder Tondello CSERV
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NOME ASSINATURA ENTIDADE

Fabiana Zucco AFAPAM

Helena Thomé CRECI
Giacometti
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PATRICIA FELICETTI
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Usuário: PATRICIA FELICETTI
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ANTEPROJETO DE LEI

Altera a Lei Municipal no 4.191, de 09-12-2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das atribuições que lhe confere Lei,
apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° Fica incluído o artigo 6°-A na Lei Municipal n.° 4.191, de 09-12-2015, que dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano, e dá outras providências, com a seguinte redação:

“Art. 6°-A O Poder Executivo Municipal poderá expressar concordância, mediante
requerimento devidamente instruído, com o desmembramento de imóvel rural, nos termos
do art. 4°, parágrafo único, alínea d, do Decreto Federal n°62.504, de 08-04-1 968, e demais
disposições legais pertinentes, se a atividade pretendida para o local estiver elencada no
mc. II do art, 2° do referido Decreto, desde que observados:

- a área a ser desmembrada deverá ser tão somente a necessária à execução da atividade
pretendida, com comprovação por meio de projeto elaborado por responsável técnico
devidamente habilitado;

II - o imóvel desmembrado deverá ser gravado com cláusula de inalienabilidade pelo
período de três anos, sob pena de responsabilização criminal, nos termos da legislação.

Parágrafo único. Não será concedida anuência à pessoas físicas ou jurídicas que tenham
como atividade a aquisição, venda ou locação de bens imóveis.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS,

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

  

SEI - TERMO DE ENCERRAMENTO DE TRÂMITE FÍSICO

  

Processo nº 00000.003124/2022-00

  

1. O processo em epígrafe foi devidamente conver do do suporte sico para eletrônico no
SEI, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022, mantendo
o mesmo número do processo físico e mesmo requerente descrito no campo "especificação".

2. Foi efe vada marcação da referida conversão no cadastro do processo no Sistema Mul 24
e que o processo físico será imediatamente encaminhado para o Arquivo Geral.

3. Fica encerrada a tramitação do processo em suporte sico, sendo vedada
qualquer juntada sica de novos documentos, para, a par r de então, ter con nuidade de sua instrução
e tramitação somente por meio do SEI.

4. Para fins de registro, o processo originalmente em suporte físico era composto de:

Número de Folhas do processo: 44

Número de Volumes do Processo: 01

Número de Mídias: 00

5. Em cumprimento ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012 , os
arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico (papel) foram devidamente
subme dos a procedimento de conferência e auten cação por servidor público, por meio de sua
assinatura eletrônica com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.

6. Unidade e usuário responsável pela conversão: SMU - Scheila Ariotti

7. A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente
Termo.

 

Documento assinado eletronicamente por Scheila Ariotti, Servidora Pública Municipal, em
26/10/2022, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de
setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:

A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos,
informando o código verificador 0026307 e o código CRC 95C89B21.

Referência: Processo nº 00000.003124/2022-00 SEI nº 0026307
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A CICS Farroupilha dentre tantas medidas positivas à sociedade, apoia a Liberdade Econômica, a Desburocratização
e a Simplificação dos processos, tal qual o fomento do Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Nesse sentido, tendo em vista a anuência ao desmembramento em zona rural, relativo às áreas menores aos 02
hectares, ser atualmente ato discricionário do Executivo Municipal, entende ser salutar que haja legislação que
devidamente preveja a sua atuação e condicionantes.

Cabe-se ressaltar, que as condicionantes visam, no caso em questão, coibir situação ilegais e irregulares, que
contrariem o interesse social e econômico, como por exemplo:

- a promoção de loteamentos irregulares em zona rural;

- a ocorrência de transações particulares irregulares de imóveis rurais, que não atendam ao interesse coletivo, com
matrícula;

- o conflito entre as atividades rurais consolidadas e pretensas áreas desmembradas urbanas constituídas
irregularmente; e

- o desestímulo as vertentes agrícolas de nosso município.

Diante do exposto, e considerando a proposta do Anteprojeto de Lei apresentado pelo Ente Público Municipal, faz
as seguintes considerações e sugestões:

1 - No Parágrafo Único, do Art. 6º-A, para a empresa que requeira o desmembramento, além das atividades
vedadas de “aquisição, venda ou locação de bens imóveis”, sugere inserir igualmente a atividade de “incorporação”.

2 – Sugere excluir do Parágrafo Único, do Art. 6º-A, o termo “pessoa física”, pois as atividades são tão somente
declaradas e passíveis às pessoas jurídicas, diante do processo de desmembramento em questão.

3 – Sugere incluir a forma de atuação em relação as condicionantes, mediante a previsão da obrigatoriedade de
passagem e análise pela Comissão Técnica Permanente Multidisciplinar (CTPM) e Conselho da Cidade (Concidade),
respectivamente.

4 – Sugere não utilizar a metragem como condicionante, diante da diversidade de tipos de atividades (indústria,
comércio, serviços, entidades sem fins lucrativos) e situações decorrentes em relação a anuência.

5 – Em relação ao “projeto elaborado por responsável técnico devidamente habilitado”, mencionado no inciso I, do
Art. 6º-A, questiona se o mesmo seria o projeto aprovado na Prefeitura, o protocolo do projeto, ou apenas um
simples projeto/planta não apresentado/protocolado ao ente público???

Questiona igualmente, no caso da menção no Anteprojeto de Lei ser do projeto aprovado ou a ser protocolado na
Prefeitura, como será operacionalizado se a área não estará em nome da empresa, haja vista não ter sido ainda
realizada a transferência em área menor à permitida, bem como a área ser ainda em zoneamento rural???

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a oportunidade de realizarmos a nossa contribuição.

Parecer CICS (0057730)         SEI 00000.003124/2022-00 / pg. 46



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA 
CONSELHO DA CIDADE – CONCIDADE 
 

 

ATA Nº 30 DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDADE 
 
 

1 

 
ATA Nº 30 DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDADE 
 
LOCAL: SALÃO NOBRE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DATA: 10/11/2022 
HORÁRIO: 18:00 h 
 
CONTROLE DE PRESENÇAS (*) 
 

ÓRGÃO CONSELHEIRO CONDIÇÃO ÓRGÃO CONSELHEIRO CONDIÇÃO 

GAB -- -- CICS Felipe da Rocha Paesi TITULAR 

URB Raquel Dondoni TITULAR AFEA Giovani Comin - SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

URB Leonardo T. Beltrami TITULAR AFEA Deivid Argenta TITULAR 

URB  Tatiane T. Kiesow TITULAR AFEA Césio Verona Júnior SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

URB Claudiomar Pegoraro TITULAR TRANC -- -- 

SMDETI Jean Carlos de Oliveira SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

AFEI -- TITULAR 

OBRAS Argidio André Schmitz TITULAR OAB Michele T. A. Rombaldi TITULAR 

SMGG Rafael Gustavo Portolan 
Colloda 

TITULAR UAB Dilço Batista Rodrigues TITULAR 

SEAGRO Fernando Silvestrin TITULAR SINDT -- -- 

SEFIN Cíntia Campos Lima TITULAR SINDP -- -- 

SEDUC Marli Bortolini SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

CSERV -- TITULAR 

SMHAS Jorge Cenci TITULAR AFAPAM -- TITULAR 

SMS Aline Boniati Fernandes SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

AEMP -- -- 

PGM Fernando J. Sebben SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

ESCMS -- -- 

CRECI -- -- SMDETI Regina Celia Ducati SUPLENTE EM 
SUBSTITUIÇÃO 
AO TITULAR 

 
Em 10 de novembro de 2022, às 18h, reuniram-se, para Reunião Ordinária, no Salão Nobre da 1 
Prefeitura Municipal de Farroupilha, os Conselheiros indicados na lista de presença acima, 2 
nomeados conforme portaria 768/2020 e suas alterações, que assinam a presente ata. 3 
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O Conselheiro Presidente em exercício, Sr. Leonardo, após conferência do quórum mínimo, deu 4 
início aos trabalhos, sendo secretariado pela Conselheira Raquel e agradecendo a presença de 5 
todos. 6 
O Presidente em exercício iniciou a pauta do dia, conforme publicação junto ao Diário Oficial, 7 
iniciando pelo processo SEI nº 00000.003124/2022-00, referente à anuência do Prefeito aos 8 
casos de frações de áreas rurais menores que o módulo mínimo. Referiu que foi concedida vistas 9 
à CICS, AFEA, OAB, UAB e AFAPAN, sendo então aberto aos comentários das referidas entidades 10 
sobre as análises realizadas. 11 
O Conselheiro Felipe Paese iniciou então lendo o parecer emitido pela CICS: “A CICS Farroupilha 12 
dentre tantas medidas positivas à sociedade, apoia a Liberdade Econômica, a Desburocratização 13 
e a Simplificação dos processos, tal qual o fomento do Desenvolvimento Econômico Sustentável. 14 
Nesse sentido, tendo em vista a anuência ao desmembramento em zona rural, relativo às áreas 15 
menores aos 02 hectares, ser atualmente ato discricionário do Executivo Municipal, entende ser 16 
salutar que haja legislação que devidamente preveja a sua atuação e condicionantes. Cabe-se 17 
ressaltar, que as condicionantes visam, no caso em questão, coibir situação ilegais e irregulares, 18 
que contrariem o interesse social e econômico, como por exemplo: - a promoção de loteamentos 19 
irregulares em zona rural; - a ocorrência de transações particulares irregulares de imóveis rurais, 20 
que não atendam ao interesse coletivo, com matrícula; - o conflito entre as atividades rurais 21 
consolidadas e pretensas áreas desmembradas urbanas constituídas irregularmente; e - o 22 
desestímulo as vertentes agrícolas de nosso município. Diante do exposto, e considerando a 23 
proposta do Anteprojeto de Lei apresentado pelo Ente Público Municipal, faz as seguintes 24 
considerações e sugestões: 1 - No Parágrafo Único, do Art. 6º-A, para a empresa que requeira o 25 
desmembramento, além das atividades vedadas de “aquisição, venda ou locação de bens 26 
imóveis”, sugere inserir igualmente a atividade de “incorporação”. 2 – Sugere excluir do 27 
Parágrafo Único, do Art. 6º-A, o termo “pessoa física”, pois as atividades são tão somente 28 
declaradas e passíveis às pessoas jurídicas, diante do processo de desmembramento em questão. 29 
 3 – Sugere incluir a forma de atuação em relação as condicionantes, mediante a previsão da 30 
obrigatoriedade de passagem e análise pela Comissão Técnica Permanente Multidisciplinar 31 
(CTPM) e Conselho da Cidade (Concidade), respectivamente. 4 – Sugere não utilizar a metragem 32 
como condicionante, diante da diversidade de tipos de atividades (indústria, comércio, serviços, 33 
entidades sem fins lucrativos) e situações decorrentes em relação a anuência.  5 – Em relação ao 34 
“projeto elaborado por responsável técnico devidamente habilitado”, mencionado no inciso I, do 35 
Art. 6º-A, questiona se o mesmo seria o projeto aprovado na Prefeitura, o protocolo do projeto, 36 
ou apenas um simples projeto/planta não apresentado/protocolado ao ente público??? 37 
Questiona igualmente, no caso da menção no Anteprojeto de Lei ser do projeto aprovado ou a 38 
ser protocolado na Prefeitura, como será operacionalizado se a área não estará em nome da 39 
empresa, haja vista não ter sido ainda realizada a transferência em área menor à permitida, bem 40 
como a área ser ainda em zoneamento rural??? Sendo o que tínhamos para o momento, 41 
agradecemos a oportunidade de realizarmos a nossa contribuição.” Passando a palavra a 42 
representante da OAB, esta referiu que não houve manifestação por parte da entidade. Na 43 
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sequência, o Conselheiro Deivid compartilhou então o posicionamento da AFEA: “ O Presidente 44 
explanou sobre o processo que tramita no CONCIDADE e que a AFEA tende a se manifestar já 45 
nesta semana, sobre a redução do modulo rural para atividades especificas, em cumprimento 46 
com a lei federal, o tema, recorrente, continua causando a mesma preocupação, que a devida lei 47 
acabe por incentivar a prática, trazendo futuros problemas ao município e a área rural da cidade, 48 
portanto, de forma unanime, foi deliberado que a AFEA é contrária o prosseguimento da 49 
legislação na forma proposta, tendo em vista que a aprovação do desmembramento cabe ao 50 
INCRA e que o município apenas da anuência na atividade no local.” A Conselheira e Secretária 51 
Raquel ponderou então que este caso não se trata de autorização a ser dada pelo Município, mas 52 
sim de regularizar a anuência que o Município já emite, entretanto, até o momento, sem amparo 53 
legal municipal, reforçando que o Município não estaria aprovando. O Sr. Presidente então 54 
reforçou que se trata apenas de regularizar a anuência. O Conselheiro Colloda ainda completou 55 
que quem aprova é o INCRA, o Município apenas dá a sua anuência. O Conselheiro Deivid então 56 
referiu que o que foi discutido na reunião do Conselho e o receio deste é que a Lei venha a 57 
incentivar a prática, oportunidade na qual a Conselheira Raquel referiu que esta prática já 58 
acontece, entretanto, o Município até este momento não possui amparo legal municipal para 59 
emitir sua anuência, sendo este o objetivo desta Lei. O Conselheiro Deivid então referiu que com 60 
a Lei o Município poderia então aprovar o desmembramento, sendo ressaltado pelos colegas que 61 
não, apenas poderá anuir ou não, mas que o aceite e aprovação, permanecerão sendo de 62 
responsabilidade do INCRA. O Conselheiro Colloda então ressaltou que no Decreto Federal o 63 
direcionamento de aprovação é ao INCRA, entretanto, para este poder aprovar, é necessária a 64 
anuência do Prefeito Municipal, sendo que até o momento, os Prefeitos anuíam a estas 65 
solicitações, sem amparo legal, no entanto, houve uma parecer da PGM referindo que, em seu 66 
entendimento, este não é um ato discricionário do Prefeito, devendo haver legislação 67 
regulamentando tal ato, sendo isto que se busca, referindo ainda que talvez, o que a AFEA 68 
entendeu, é o mesmo que se está querendo fazer, que é apenas emitir a concordância/anuência 69 
e não aprovar o feito. O Conselheiro Deivid então questionou para o que o Município dá sua 70 
anuência, oportunidade na qual o Conselheiro Colloda respondeu que é para o 71 
desmembramento, mas não autorizando este, apenas concordando, ou não, sendo que os 72 
demais trâmites deverão ser analisados pelo INCRA e não pelo Município. O Conselheiro Colloda 73 
ainda referiu que o primeiro texto apresentado era bem simples, apenas regularizando a 74 
anuência, oportunidade na qual a Secretária Raquel leu o mesmo: “O Poder Executivo Municipal 75 
poderá expressar concordância com desmembramento de imóvel rural, nos termos do art. 4º, 76 
parágrafo único, alínea d, do Decreto Federal nº 62.504, de 08-04-1968, e demais disposições 77 
legais, pertinentes, se a atividade pretendida para o local for permitida pela legislação 78 
municipal.” Na sequência o Conselheiro Colloda relembrou que tal projeto foi encaminhado ao 79 
CONCIDADE, que solicitou alterações, com inclusão de condicionantes, mas que em nenhum 80 
momento foi inserido que o Município aprovaria o desmembramento, apenas anuiria ou não com 81 
o mesmo. O Conselheiro Fernando acrescentou que não há incentivo, pelo contrário, com esta 82 
Lei haverá inclusive requisitos a serem observados para a solicitação, o que acabará por 83 
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condicionar mais as solicitações. A Conselheira Raquel acrescentou que hoje, em função de não 84 
haver qualquer tipo de regulamentação municipal, o Prefeito sequer tem motivos para negar a 85 
anuência, mas com esta Lei, isto poderá ocorrer caso o requerente não tenha os requisitos 86 
mínimos exigidos pela legislação. A Conselheira Michele ainda acrescentou que, se o Município 87 
negar hoje, o requerente consegue liberação via judicial, pois não há amparo para esta negativa. 88 
A seguir, a Conselheira Raquel referiu que existem no Munícipio, atualmente, solicitações de 89 
cópias de anuências passadas, mas que tal ato não seguia um procedimento padrão e tal 90 
documento, por muitas vezes, acabou não ficando arquivado, não tendo a municipalidade 91 
histórico e arquivo destes em alguns casos, o que também irá ser melhorado, até mesmo pelo 92 
fato de agora tudo ser via processo SEI. O Conselheiro Colloda então referiu que, com todo 93 
respeito, talvez a AFEA tenha tomado tal decisão com o entendimento de que a lei aprovaria tal 94 
desmembramento, quando de fato ela apenas regularizará a anuência a ser dada pelo Município. 95 
O Conselheiro Deivid então disse que não, que a preocupação foi de que a Lei  irá incentivar tal 96 
prática, tornando esta pública, que hoje não acontece muito, mas novamente, foi explicado que 97 
este tipo de processo acontece bastante, o Conselheiro Presidente Leonardo referiu que, 98 
inclusive, em sua mesa, por ser responsável pelo Setor de Parcelamento do Solo, atualmente 99 
possui diversos processos e que o Dr. Valdecir, Procurador do Município referiu que, enquanto 100 
não houver a Lei regularizando, não será emitido tal documento. O Conselheiro Deivid então 101 
ressaltou que em certo momento foi solicitada a quantidade de processos deste tipo e que o 102 
Conselheiro Alex havia lhe informado que seria possível contabilizar em uma mão o número de 103 
casos, e que sendo poucos casos, a lei abriria uma brecha para aumentar essa quantidade. O 104 
Conelheiro Colloda mais ume vez destacou que anteriormente a este projeto de Lei, as anuências 105 
eram dadas, não eram sequer questionadas. O Conselheiro Deivid então solicitou quantos casos 106 
haviam, sendo que a Conselheira Raquel respondeu que não é possível saber números exatos 107 
pois tais anuências sequer eram registradas, apenas fornecidas, sem processos em muitas vezes, 108 
sedo questionada por ele se eles não passavam pelo CONCIDADE antes, e respondido que não, 109 
que talvez um ou outro caso específico possa ter passado, mas que este não era um requisito 110 
para a emissão do documento. O Conselheiro Leonardo referiu que a solicitação era levada 111 
diretamente ao gabinete e assinada, sem outros trâmites, mas que atualmente existem muitas 112 
solicitações aguardando a anuência, seguindo ainda com o questionamento aos Conselheiros de 113 
que, o que se busca aqui é regulamentar um ato, questionando qual seria o problema disso? 114 
Sendo esta a pergunta que deve ser feita. O Conselheiro Colloda ainda ressaltou se tratar de uma 115 
interpretação, que hoje a PGM diz ser necessária tal regularização, não sendo este um ato 116 
discricionário do Prefeito. O Presidente Leonardo ressaltou novamente que quem irá aprovar ou 117 
não é o INCRA, sendo que o que se busca aqui é a redação do Projeto de Lei, que inclusive ainda 118 
terá que passar pela Câmara de Vereadores, oportunidade na qual o legislativo que irá decidir. O 119 
Conselheiro Colloda questionou quem mais havia solicitado vistas, sendo relembrado pela 120 
Secretária Raquel que foi a AFEA, CICS, AFAPAM, OAB e UAB, oportunidade na qual o Conselheiro 121 
Dilço referiu que a UAB não, sendo respondido pela Secretária que o link foi disponibilizado após 122 
solicitação do mesmo, oportunidade na qual este referiu não saber que assim se daria a vista ao 123 
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mesmo, o que foi ressaltado que a foi tratado na reunião anterior o novo formato de vistas, em 124 
função de se tratar de processo eletrônico via SEI, estando inclusive em ata. O Conselheiro 125 
Colloda então referiu que alguns pontos levantados pela CICS foram pertinentes e que poderão 126 
ser de fato analisados. O Conselheiro Felipe pediu a palavra para uma sugestão. Sugeriu que, 127 
como o conselho é apenas consultivo, as sugestões devem ir para o jurídico avaliar, já que é este 128 
quem irá decidir sobre a redação do texto, sendo que o conselho deve apenas votar sobre o 129 
prosseguimento ou não do projeto. O Presidente sugeriu que, após a análise do texto de lei, o 130 
novo texto poderá ser enviado para o grupo, para votação, no entanto, o Conselheiro 131 
Claudiomar, por sua vez, disse que prefere a sugestão do Conselheiro Felipe, sugerindo a votação 132 
sobre o prosseguimento do projeto nesta reunião e ficando a cargo da municipalidade a redação 133 
da lei. O Conselheiro Felipe ressaltou novamente que o conselho, neste caso, é apenas consultivo. 134 
O presidente então colocou em votação o prosseguimento do Projeto de Lei, sendo que apenas 135 
a AFEA votou contrariamente, os demais aprovaram a sequência, sendo que o material sugestivo 136 
da CICS será então encaminhado para a PGM analisar os ajustes sugeridos e dar sequência ao 137 
Projeto.  138 
Aberto para assuntos gerais, nada mais foi exposto. 139 
Nada mais a ser discutido, o presidente em exercício Sr. Leonardo agradeceu a presença de todos 140 
e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. 141 
 
 
   
(*) LEGENDA 
 

GAB Gabinete do Prefeito CICS Câmara da Industria, Comércio e Serviços de Farroupilha 

URB Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente 

AFEI Associação Farroupilhense de Estudantes Intermunicipais 

SMDETI Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Inovação 

AFEA Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos 

OBRAS Secretaria Municipal de Obras e Trânsito OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Farroupilha 

SMGG Secretaria Municipal de Gestão e Governo UAB União das Associações de Bairro de Farroupilha 

SEAGRO Secretaria Municipal de Agricultura SINDT Sindicatos de Trabalhadores com Sede em Farroupilha 

SEFIN Secretaria Municipal de Finanças SINDP Sindicatos Patronais com Sede em Farroupilha 

SEDUC Secretaria Municipal de Educação CSERV Clubes de Serviços de Farroupilha 

SMHAS Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social AFAPAM Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente 
Natural 

SMS Secretaria Municipal de Saúde AEMP Associação das Empreiteiras da Construção Civil 

PGM Procuradoria-Geral do Município ESCMS Escolas de Ensino Médio e Superior de Farroupilha 

CRECI Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio 
Grande do Sul 

TRANC Empresas Concessionárias do Transporte Coletivo de 
Farroupilha 
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Despacho nº 0049760/2022-CONCIDADE/SMU/SMU

  
  
  
  

Tendo em vista a decisão constante na Ata da reunião realizada pelo CONCIDADE, no dia 10/11,
conforme documento retro de nº 0049554, encaminha-se para a reanálise do texto do Projeto de Lei,
observando as considerações apresentadas pela CICS no documento nº 0049548.

 

Documento assinado eletronicamente por Raquel Dondoni, Servidora Pública Municipal, em
24/11/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de
setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:

A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos,
informando o código verificador 0049760 e o código CRC 12A39709.

Referência: Processo nº 00000.003124/2022-00 SEI nº 0049760
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

  

MINUTA DE PROJETO DE LEI

* MINUTA DE DOCUMENTO   

  

Altera a
Lei

Municipal
nº 4.191,

de 09-12-
2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA , RS, no uso das atribuições que lhe confere Lei, apresenta o
seguinte Projeto de Lei:

         Art. 1º Fica incluído o artigo 6º-A na Lei Municipal n.º 4.191, de 09-12-2015, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano, e dá outras providências, com a seguinte redação:

"Art. 6º-A O Poder Executivo Municipal poderá expressar concordância, mediante requerimento
devidamente instruído, com o desmembramento de imóvel rural, nos termos do art. 4º, parágrafo único,
alínea d, do Decreto Federal nº 62.504, de 08-04-1968, e demais disposições legais pertinentes, se a
atividade pretendida para o local estiver elencada no inc. II do art. 2º do referido Decreto, desde que
observados:

I - a comprovação da metragem da área a ser desmembrada deverá ser feita através de projeto
elaborado por responsável técnico devidamente habilitado, e tão somente a necessária à execução da
atividade pretendida;

II - o imóvel desmembrado deverá ser gravado com cláusula de inalienabilidade pelo período de três
anos, sob pena de responsabilização criminal, nos termos da legislação.

Parágrafo único. Não será concedida anuência a pessoas jurídicas que tenham como atividade a
incorporação de bens imóveis." (NR)

         Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, _____________________

 

 

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal

 

 

JUSTIFICATIVA

 

         Senhora Presidente,

         Senhores Vereadores:

MINUTA
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    Ao cumprimentarmos os Eminentes Parlamentares, tomamos a iniciativa de submeter à elevada apreciação de
Vossas Excelências, Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 4.191, de 09-12-2015.

         Os desmembramentos resultantes de transmissão de frações ou parcelas de imóvel rural que visem a
constituir unidades com destinação diversa da rural, de iniciativa particular e com interesses de ordem pública, tais
como, os destinados a instalação de estabelecimentos comerciais, industriais e assistenciais, dependem de prévia
autorização do INCRA, concedida mediante requerimento do proprietário do imóvel.

         Para tanto, o proprietário deve apresentar, entre outros documentos, a declaração fornecida pelo Prefeito do
Município onde se localiza o imóvel, constando a concordância do Poder Público Municipal com o
desmembramento pretendido e especificando o item a que se destina a parcela a ser desmembrada, nos ternos do
art. 4º, parágrafo único, alínea d, do Decreto Federal nº 62.504, de 08-04-1968.

         Sendo assim, visto que a declaração de concordância não é um ato meramente discricionário, mas sim
vinculado à lei, a presente proposta tem por finalidade adequar a legislação municipal através da inclusão do art. 6º-
A na Lei Municipal nº 4.191, de 09-12-2015.

         Na certeza da análise favorável dos Senhores Vereadores, solicitamos a aprovação do presente Projeto de
Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, __________________________

 

 

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Maiara Piccoli, Servidora Pública Municipal, em
01/12/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de
setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:

A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos,
informando o código verificador 0053168 e o código CRC 7197DF02.

Referência: Processo nº 00000.003124/2022-00 SEI nº 0053168
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Despacho nº 0053171/2022-LD/SMGG/SMGG

  
  
  
  

Após análise conjunta com o Secretário de Gestão e Governo, foram feitas alterações na minuta de
projeto de lei conforme solicitação contida no Despacho SEI nº 0049760,

 

À PGM para análise e parecer.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Maiara Piccoli, Servidora Pública Municipal, em
01/12/2022, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de
setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:

A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos,
informando o código verificador 0053171 e o código CRC B7C1035B.

Referência: Processo nº 00000.003124/2022-00 SEI nº 0053171
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 353/2022/PGM
PROCESSO Nº 00000.003124/2022-00
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

 

À
Secretaria Municipal de Gestão e Governo.
 
 
1 – Os desmembramentos resultantes de transmissão de frações ou parcelas de imóvel rural que

visem a constituir unidades com destinação diversa da rural, de iniciativa particular e com interesses de
ordem pública, tais como, os destinados a instalação de estabelecimentos comerciais ou industriais,
dependem de prévia autorização do INCRA, concedida mediante requerimento do proprietário instruído,
entre outros documentos, com declaração, fornecida pelo Prefeito do Município onde se localiza o imóvel,
expressando a concordância do Poder Público Municipal com o desmembramento pretendido e especificando
o item a que se destina a parcela a ser desmembrada, tudo isso com base no Decreto Federal nº 62.504, de
08-04-1968, que regulamenta o art. 65 da Lei Federal nº 4.504, de 30-11-1964.

 
2 – Pois bem! O texto legal sugerido (doc. 0053168), que visa a regular as hipóteses em que essa

declaração de concordância com o desmembramento do imóvel rural poderá ser fornecida pelo Município,
não faz regulação, simplesmente permite, sem critérios urbanísticos ou de outro interesse público ou coletivo,
que a pretensão de execução, pelo particular, de quaisquer das atividades elencadas no inciso II do art. 2º do
Decreto Federal nº 62.504, de 08-04-1968, que são meramente exemplificativas, ressalvada a prevista no
parágrafo único do ar. 6-A do texto sugerido (doc. 0053168), ensejará a concordância do Município. Ou seja,
não faz sentido que a norma federal exija a concordância do Município, se esta concordância sempre será
concedida para praticamente todas as hipóteses e sem qualquer critério. De fato, se fosse assim, não haveria a
necessidade de concordância do Município. 

 
3 – Portanto, sob o ponto de vista jurídico, a nova minuta sugerida (doc. 0053168) não possui

viabilidade de tramitação. 
 
4 – Reporto-me ao anterior parecer (doc. 0026304, fl. 22).
 
Procuradoria-Geral do Município, 07-12-2022.
 
 
VALDECIR PEDRO FONTANELLA,
Procurador do Municipio – OAB/RS nº 29.655.
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Valdecir Pedro Fontanella, Procurador do Muncípio, em
07/12/2022, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de
setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:
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A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos,
informando o código verificador 0055210 e o código CRC A7521B7D.

Referência: Processo nº 00000.003124/2022-00 SEI nº 0055210
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