
VETO TOTAL N° 001/2020

SINOP
PREFEITURA

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE
SINOP, ESTADO DE MAT0 GROSSO, no uso de suas atribuic5es legais e, amparada no
que  preceitua  o  §2°  do  art.  38,  da  Lei  Organica  do  Municipio  -  LOM,  resolve  VETAR
TOTALMENTE o PROJET0 DE LEI COMPLEMENTAR N° 003/2020, de autoria do
Vereador Adenilson Rocha.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em,18 de novembro de 2020.

R%asELL[
Prefeita Municipal
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RAZ6ES D0 VETO TOTAL

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Em que pese o nobre intuito do Vereador com a propositura do Projeto de Lei Complementar
n° 003/2020, que altera o inciso IV do Artigo 21, da Lei Complementar n° 004/2001, de 08 de
margo de 2001 e suas alterac6es posteriores, modificando o texto com a seguinte redacao:

"Art. 21. (...)

IV - arborizacdo  dos  passeios  e  dos  canteiros  das  avenidas, com a densidade
minima  de  uma  drvore  por  lote  ou  data,  de  acordo  com  especifilcacdo  da
Prefeitura Municipal e criacdo de drea verde, com arborizacdo de 30% (trinta por
cento) da drea institucional;''. [SIC]

Entendemos que a pretensao de alteracao seja inviavel e descabida em relacao as proporg5es ja
garantidas por lei, uma vez que a pr6pria Lei Complementar n° 004/2001 em seu texto ja garante
a porcentagem de areas verdes e institucionais compativeis e equilibradas com os parcelamentos
de terras ocorridas no Municipio, ou seja:

Lei Complementar 004/2001

Art. 7° Ap6s a expedi¢do das diretrizes sera apresentado a Profeitura Municipal o
projeto clef initivo , contendo :

11 -toda gleba a ser parcelada deverd destinar 36°7{o (trinta e sets por cento) de sua
area total, aos seguintes usos na proporcionalidade indicada a seguir:

a) 6% (seis por cento) de sua drea para equipamentos comunitdrios;

b) 10% (dez por cento) da drea da gleba para dreas verdes;

c) 20% (vinte por cento) destinado ao sistema vidrio;

d) em loteamentos cuja area total seja igual ou superior a 240.000,00 m2 (duzentos
e  quarenta  mil),  o  loteador  deverd  reservar  2  (dots)  lotes  que  posteriormente
deverdo ser doados a associacdo de bairro devidamente constituida;
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e)   excepcionalnente,   e   atendendo   ds   peculiaridades   locals,   poderdo   as
porcentagens fixadas nas letras ''a" , "b" e "c", deste inciso, serem modiificadas
para mats ou para menos, aprovadas pelos 6rgdos t6cnico e juridico, respeitando
sempre  o  percentual  fittado.  (Redacdo  acrescida  pela  Lei  Complementar  n°
11/2003) (gr±£o nosso).

Como pode-se verificar a Lei Complementar n° 004/2001 ja prev6 a possibilidade de alteracao
na porcentagem  das  areas  destinadas  a municipalidade,  conforme  grifado  supra,  bern como
determina aprovagao t6cnica e juridica de cada caso.

Ademais,   a  pr6pria  Lei  Complementar  n°  004/2001   define  claramente  o  que  sao  areas
institucionais:

Art.  4° Para ef;eito da aplica¢do da presente Lei Complementar, sdo adotadas as
seguintes definic6es :

11 - AREAS INSTITUCIONAIS - As parcelas do terreno destinadas ds edifica¢6es
parafins comunitdrios e de utilidade ptiblica, tats como: educa¢do, sadde, cultura,
administracdo, etc.

Ante o  exposto, o Projeto de Lei  Complementar em comento,  esta em flagrante  contradicao
com  a  norma  de  reg6ncia,  conflitando  diretamente  ao  entendimento  do  texto  legal,  sendo,
portanto,  incompativel  tal  mudanga  na  Lei  Complementar  n°  004/2001,  recaindo  assim,  o
VHTO  TOTAL  no  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  003/2020,  de  redac5o  do  Vereador
Adenilson Rocha.

Sinop-MT,18 de novembro de 2020.

Atenciosamen%_

ROSANAMA/TINELLI
Prefeita Municipal


