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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Resoluções

RESOLUÇÃO CMPD N.º 165/2018
Dispõe sobre inclusão de área Rural 
em Perímetro Urbano.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as 
atribuições que lhe confere o artigo 158, inciso XI, da 
Lei Complementar n.º 213/2016, em consonância com o 
aprovado na reunião extraordinária realizada em 25 de 
setembro de 2.018, ao que se refere o Processo CMPD 
n.º 298/2018,

CONSIDERANDO o art. artigo 11, § 1º e § 6º da LC 
n.º 213/2016;

CONSIDERANDO que a área do empreendimento 
situa-se em área rural à norte do perímetro urbano, com 
restrição de empreendimentos que agravem a situação 
existente quanto à erosões;

CONSIDERANDO que o processo foi analisado pelo 
Grupo Técnico de Apoio (GTA) da Prefeitura e teve 
parecer favorável;

CONSIDERANDO que foi realizada Audiência Pública 
no dia 23 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO que compete ao CMPD dispor 
sobre a inclusão de área em perímetro urbano e somente 
após a apresentação dos projetos deliberar sobre a 
classificação de uso,

RESOLVE:

Art. 1º.  Dar parecer favorável a inclusão da área 
de 23,0356 hectares (matrícula 82.476), denominada 
“Fazenda Primavera - Gleba IV”, em perímetro urbano, 
desde que cumpridos os dispositivos legais.

Art. 2 º. O parcelamento de solo deverá ser classificado 
como ZR-0 e em cumprimento ao Art. 13 inciso IX, deverá 
contemplar áreas mistas limitadas a ZM2, até 10% (dez 
por cento) dos lotes.

Art. 3º. Por se tratar de área de restrição, os órgãos de 
aprovação deverão se certificar que o empreendimento 
apresente estudos técnicos e projetos de drenagem de 

águas pluviais que efetivamente previnam a formação 
de novos processos erosivos, não agravando a situação 
existente naquela zona.

Art. 4º. Determinar que os projetos e estudos técnicos 
citados no artigo anterior, sejam aprovados pelo GTA e 
referendados pelo CMPD.

Art. 5°. A presente resolução revoga a RESOLUÇÃO 
CMPD n° 163/2018.

Art. 6º.  A presente Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Avaré, 26 de novembro de 2018.

Paulo Henrique Ciccone

Presidente


		2018-11-29T14:45:34-0200




