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PROJETO DE LEI N.o60/2016

Data: 1 de Setembro de 2016

SÚMULA: Introduz alterações na Lei Municipal
n." 2.147, de 19 de março de 2010, que "Define Diretrizes e Parâmetros Urbanísticos
Especiais para a implantação do "Programa Minha Casa Minha Vida" no Município de
Campo Largo, incluindo-se os Projetos de Regularização Fundiária de Interesse Social
em áreas indicadas no Plano Municipal de Habitação, com o objetivo de viabilizar a
construção de habitações populares previstas na Lei Federal n." 11.977, de 07 de julho
de 2009, e dá outras providências", conforme especifica."

A cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO,
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONOASEGlliNTE LEI:

Art. 1°. A súmula da Lei Municipal n." 2.147, de 19 de
março de 2010, passa a vigorar com a següinte redação:

" Define diretrizes e parâmetros urbanísticos especiais
para a implantação do "Programa Minha Casa Minha Vida" no Município de Campo
Largo, incluindo os projetos de Regularização Fundiária de Interesse Social em áreas
indicadas no Plano Municipal de Habitação e ou indicadas pela Comissão de
Regularização Fundiária e Edificações, com o objetivo de viabilizar a construção de
habitações populares e promover a regularização fundiária previstos na Lei Federal
11.977, de 07 de julho de 2009, e dá outras providências."

Art. 2°. O art. 1°, da Lei Municipal n." 2.147, de 19 de
março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° Ficam definidas diretrizes e parâmetros
urbanísticos especiais para implantação do "Programa Minha Casa Minha Vida" no
Município de Campo Largo, com o objetivo de viabilizar a construção de um amplo
número de habitações populares inseridas no referido programa bem como promover
os projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas indicadas no Plano
Municipal de Habitação e ou indicadas e aprovadas pela Comissão de Regularização
Fundiária e Edificações, naforma da Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho de 2009."

Art. 3°. O art. 3°, da Lei Municipal n," 2.147, de 19 de
março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° Esta Lei estabelece as diretrizes e parâmetros
urbanísticos espectats exclusivamente para empreendimento habitacional do
"Programa Minha Casa Minha Vida" no Município de Campo Largo, bem como em
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há no máximo 01 (um) ano antes da data de publicação desta lei, em que emfunção do
risco se obrigaram a mudar de cidade."

Art. 7°. O art. 10, da Lei Municipal n." 2.147, de 19 de
março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1O - O acompanhamento do "Programa Minha Casa
Minha Vida" no Município de Campo Largo será realizado pelo Conselho Gestor do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e ou a Comissão de Regularização
Fundiâria e de Edificações, que poderão propor diretrizes, acompanhar e avaliar suas
atividades. "

Art. 8°. Fica inteiramente suprimido o parágrafo único, do
art. 11, da Lei Municipal n.? 2.147, de 19 de março de 2010.

Art. 9°. Ficam introduzidos no art. 11, da Lei Municipal n."
2.147, de 19 de março de 2010, os parágrafos primeiro e segundo, com as seguintes
redações respectivamente:

"Art. 11. (...)

§1°Serão admitidos diretrizes e parâmetros urbanísticos
diferenciados daqueles previstos na legislação municipal, para realização de projeto
relativo a empreendimento passível de classificação no Programa "Minha Casa Minha
Vida" no Município de Campo Largo, desde que devidamente aprovado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

§2° Serão admitidos diretrizes e parâmetros urbanísticos
diferenciados daqueles previstos na legislação municipal, para realização de projeto
relativo a empreendimento passível de classificação no Programa "Minha Casa Minha
Vida" no Município de Campo Largo, ajustados as áreas em zona ou setor de uso
diverso do que trata o Art. 5° desde que devidamente aprovado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Meio Ambiente
depois de obtido parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente - CONDUMA."
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áreas atingidas por projetos de regularização fundiária de interesse social e nas áreas
indicadas no Plano Municipal de Habitação e ou indicadas pela Comissão de
Regularização Fundiária e Edificações,"

Art. 4°. O art. 5°, e respectivo § 1°, da Lei Municipal n."
2.147, de 19 de março de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5° Serão admitidas nas condições do "Programa
Minha Casa Minha Vida" no Município de Campo Largo, as áreas inseridas em Zona
Especial de Interesse Social de Vazios - ZEIS de Vazios, Zona Especial de Interesse
Social- ZEIS, Zona Residencial l= ZR1, Zona Residencial2 - ZR2 e Zona Residencial
3 - ZR3 da Lei Municipal n° 1.963/2007 e alterações, desde que devidamente aprovadas
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

§ 1° Na análise da área pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, além dos critérios e estudos que esta julgar convenientes,
deverão ser observados os princípios e diretrizes previstos no art. 15 da Lei Municipal
n° 1.812/2005, evitando o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou
inadequados em relação à infraestrutura urbana (art. 2~ inciso VI, alínea "c" da Lei
Federal n° 10.257/2001)."

Art. 5°. O § 1°, do art. 6°, da Lei Municipal n." 2.147, de
19 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§1° A critério do Poder Executivo, o projeto do
Empreendimento de que trata o caput deste artigo deverá se enquadrar na forma do
art. 7~ destinando, preferencialmente, o maior número de unidades habitacionais as
famílias com renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos do Piso Nacional
de Salários, sempre que houver recursos disponíveis do Governo Federal para essa
faixa de renda, não havendo, utilizará afaixa subsequente",

Art. 6°. O art. 8°, e respectivo § 1°, da Lei Municipal n."
2.147, de 19 de março de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8~ A seleção dos beneficiários do "Programa
Minha Casa Minha Vida" no Município de Campo Largo será realizada entre as
famílias cadastradas no CadÚnico - Cadastro único do Governo Federal destinado
exclusivamente aos programas sociais, por meio da Secretaria de Assistência Social,
devendo comprovar:

(..)

§ 1°A família inscrita no CadÚnico, que se afastar do
Município de Campo Largo terá sua inscrição cancelada, ressalvada situação ocorrida
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Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Campo Largo, 1 de
Setembro de 2016.

AFFONSO PORTUGAL GUIMARÃEs
Prefeito Municipal
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