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1. DOS FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DA ASPRASAM 

 

  

1.1 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Art. 5º... 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX – é livre a expressão da atividade intelectual... 

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação... 

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos... 

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral… 

Art. 29 

XII – cooperação das associações representativas no planejamento municipal; 

  

 

1.2 Na Lei Municipal 1.882, de 24 de maio de 2007 – Plano Diretor 

 

Art. 2º ... 

§4º - Por gestão democrática do Município compreende-se a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos sociais na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento municipal. 

Art. 3º... 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

  

  

2. OBJETO DA ANÁLISE 

  

    Trata-se da legalidade do projeto de lei nº 37/2020, encaminhado à Câmara 

Municipal pelo Chefe do Poder Executivo, com o objetivo de aprovação de 

loteamento denominado “Bairro Santo Antônio”, bem como a observância do trâmite 

para este tipo de empreendimento, estabelecido pela Lei Municipal 2.266/16.   
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3. FASES PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE 

LOTEAMENTO PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL 2.266, DE 07 DE ABRIL DE 2016 

  

     

A citada Lei Municipal traz uma sequência lógica, dividida em etapas, para 

que haja a aprovação e implantação de loteamentos em Santo Antônio do Monte. 

As etapas estão interligadas e para que haja a sequência, os requisitos previstos 

numa fase devem ser integralmente cumpridos: 

 

Capítulo III 

Das Etapas de Aprovação de Projeto de Loteamento 

Art. 5º. - A aprovação de projeto de loteamento seguirá as seguintes etapas: 

I - emissão das diretrizes; 

II - aprovação dos projetos; 

III - aprovação legislativa. 

 

No caso sob análise (implantação do “bairro Santo Antônio”), a fase de 

diretrizes, cujas previsões estão nos artigos 6º ao 11 da Lei 2.266/16, iniciou-se de 

forma regular. Foram emitidas condicionantes pela Secretaria de Engenharia e Meio 

Ambiente/Departamento de Engenharia e pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, para se viabilizar a elaboração e análise do 

projeto urbanístico, ponto de partida para os demais projetos.  

 

Elaborado o projeto urbanístico, os Engenheiros Civil e Ambiental 

responsáveis pela análise, respectivamente Flávio de Oliveira Neto e Isabela 

Garibaldi Cunha Tavares, emitiram parecer pela aprovação do projeto urbanístico e 

o remeteu ao Gabinete do Prefeito.  

 

Entretanto, os Profissionais fizeram importantíssimo alerta nos itens 

14.7 e 14.8, em relação a falta de licenciamento ambiental do empreendimento, 

inclusive solicitaram parecer jurídico sobre isso e ressaltaram a necessidade 

de elaboração dos projetos complementares, que seriam referentes à segunda 

etapa, prevista no inciso II, do art. 5º, da Lei 2.266/2016. Também 

recomendaram que nenhum documento fosse liberado para fins de registro 

em cartório antes do envio dos projetos complementares para análise e 

parecer final do CODEMA e da Secretaria de Engenharia e Meio Ambiente.  

 

Para a sequência estabelecida pela Lei 2.266/16, o próximo passo, com a 

aprovação do projeto urbanístico, seria a etapa de elaboração, análise e 

aprovação dos projetos complementares e juntada de documentos, seguindo-

se as previsões dos  artigos 12 a 15 da Lei, pois a inexistência dos projetos e 

documentos impede a aprovação do loteamento:  
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Seção II 

Da Análise e Aprovação dos projetos 

Art. 12 - Elaborados os projetos com base nas diretrizes estabelecidas, o loteador os 

apresentará ao Setor de Engenharia ou Órgão Similar, para aprovação. 

Art. 13 - Nenhum empreendimento que vise o parcelamento do solo urbano será aprovado sem que 

haja a apresentação, pelo loteador, dos seguintes documentos: (grifamos) 

I - Projetos, com a respectiva responsabilidade técnica (RT): 

a) Urbanístico; 

b) pavimentação e escoamento das águas pluviais; 

c) iluminação pública; 

d) esgotamento sanitário e abastecimento de água potável; 

e) energia elétrica pública e domiciliar; 

f) de implantação da área verde, das praças e áreas de lazer; 

II -     Indicação de área institucional, conforme artigos 14 e 15 desta Lei; 

III -    Certidão negativa das justiças Federal e Estadual de que não há ação judicial cujo 

objeto esteja ligado à regularidade ou legalidade do loteamento; 

IV -   Compromisso do loteador de que as obras somente terão início após a aprovação 

final, nos termos do art. 23 desta Lei; 

V -    Cronograma físico de execução das obras; 

VI -  Certidão negativa de tributos municipais; 

VII – Compromisso do loteador para o cumprimento da compensação ambiental; 

VIII – Compromisso do loteador em cumprir o estabelecido no art. 3º, inciso VI e art. 40, §4º, 

desta Lei, bem como sua ciência de que o descumprimento acarretará na multa prevista no 

art. 40, inciso VII. 

§ 1º. - Após a aprovação do projeto urbanístico pelo Setor de Engenharia da Prefeitura ou 

Órgão similar, o loteador providenciará junto às concessionárias de serviço público de 

abastecimento de água, coleta de esgoto e fornecimento de energia elétrica, a aprovação 

dos respectivos projetos. 

§ 2º. - O proprietário ou responsável deverá apresentar à concessionária de serviço público 

de coleta de esgoto, para aprovação, o projeto de escoamento de água pluvial. 

§ 3º. - Obtendo a aprovação dos projetos de abastecimento de água, coleta de esgoto, de 

escoamento de água pluvial e fornecimento de energia elétrica junto às respectivas 

concessionárias, o loteador novamente os apresentará ao Setor de Engenharia ou Órgão 

similar para que este, em 30 (trinta) dias, de forma fundamentada, aprove ou rejeite os 

projetos. 

§ 4º. - Havendo a rejeição de algum projeto, o proprietário ou responsável será notificado a 

promover as adequações, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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Entretanto, não foram elaborados e aprovados os projetos previstos no 

art. 13 da Lei 2.266/16, exceto o urbanístico, sendo esta situação registrada 

pelos Engenheiros do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente da 

Prefeitura, sendo lançada no parecer. Projetos básicos e imprescindíveis 

simplesmente não foram elaborados. 

 

Caso tivessem sido elaborados todos os projetos, deveriam ser submetidos à 

aprovação da Secretaria de Engenharia e Meio Ambiente, sendo que o de 

abastecimento de água, coleta de esgoto, escoamento de água pluvial e iluminação 

pública deveriam ser também aprovados pelas respectivas concessionárias de 

serviço público.  

 

Com todas as aprovações, os projetos seriam então remetidos ao CODEMA, 

para a concessão ou não da licença ambiental, o que não foi feito, por óbvio, já que 

não foram sequer elaborados.  

 

Neste ponto, há uma importante análise a ser feita, mas que não será 

aprofundada, devido ao objetivo deste documento, que é o de verificar eventuais 

falhas e omissões no projeto de lei apresentado. Conforme consta do próprio 

relatório de impacto ambiental apresentado pelo loteador, parte da área do 

empreendimento possui vegetação de mata atlântica, por isso atrairia  

procedimentos especiais de proteção, previstos na Lei Federal 11.428/06, devendo, 

primeiro, ser definido qual Órgão teria atribuição para o licenciamento ambiental, se 

o Estadual, se o Municipal ou se este com a anuência do primeiro. Apesar disso, 

deve ser novamente registrado que, segundo os Engenheiros da Prefeitura 

que analisaram os documentos, não houve licenciamento ambiental para a 

implantação do loteamento, seja em âmbito Municipal ou Estadual. Portanto, 

foram descumpridas as previsões dos artigos 18 a 20 da Lei Municipal 

2.266/16 e da Lei 11.428/06 relativas ao licenciamento.  

 

Caso os projetos tivessem sido elaborados e aprovados, se o Órgão 

ambiental tivesse emitido a licença, teríamos, depois disso, o início da terceira 

etapa, referente à aprovação legislativa: 

 

 

 

 

Seção III 

Aprovação Legislativa 

Art. 21 - Após a aprovação de todos os projetos exigíveis pelo Setor de Engenharia, 

aprovação pela Secretaria do Meio Ambiente ou Órgão Similar, expedição da Licença 

pelo CODEMA e juntada dos demais documentos exigidos por esta Lei, o projeto será 

remetido pelo Executivo ao Legislativo Municipal, para análise e aprovação por lei 

específica. 
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§ 1º. - O Presidente da Câmara, ao receber o projeto, o analisará e, estando de acordo 

com o estabelecido nesta Lei, determinará que siga o processo legislativo cabível. 

§ 2º. - Verificando que há falhas nos projetos relativos ao loteamento, omissões na 

documentação ou não atendimento ao que determina esta Lei ou outra relativa ao 

parcelamento do solo urbano, em decisão fundamentada, o Presidente da Câmara 

devolverá o projeto ao Chefe do Executivo, para que sejam supridas as falhas, 

omissões ou que se atenda às determinações Legais. 

§ 3º. - Para sua decisão, o Presidente da Câmara poderá solicitar o parecer do 

Assessor Jurídico ou contratar análise técnica especializada, sendo que neste caso 

as despesas correrão às custas do loteador, que recolherá previamente o valor. 

§ 4º. - Havendo dúvidas, questionamentos ou omissões relativas ao loteamento, 

qualquer Vereador poderá solicitar ao Presidente da Câmara que seja aplicado o 

procedimento previsto no parágrafo anterior. 

§ 5º. - Sendo supridas as falhas ou omissões, o Presidente da Câmara determinará 

que o projeto seja submetido ao trâmite legislativo cabível. 

 

Mesmo com as falhas e omissões já citadas, o Chefe do Executivo elaborou 

projeto de lei (37/2020), com a finalidade de aprovação do “bairro Santo Antônio” e o 

remeteu à Câmara Municipal. Pelo que consta do Projeto de Lei, foi criado, pelo 

Executivo Municipal, procedimento contrário às previsões da Lei Municipal 2.266/16, 

com a finalidade de aprovação do loteamento, deixando de ser observada a 

segunda etapa, prevista no art. 5º, II, da citada Lei. A elaboração e aprovação de 

projetos devem ser anteriores à aprovação legislativa. Permitir que isso seja feito 

após a sanção da lei específica torna a aprovação ilegal e contrária aos princípios 

que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição da 

República, principalmente o da legalidade.  

 

Além disso, aprovar o empreendimento sem a devida licença ambiental 

provoca outra grave ilegalidade e fere um direito da sociedade, que é o de ter a 

garantia de desenvolvimento sustentável e um meio ambiente equilibrado, para a 

preservação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.  

 

Em qualquer parcelamento do solo deve haver preocupações ambientais, 

mas no caso do empreendimento proposto, a situação se torna ainda mais 

preocupante, pois ele está localizado na sub bacia do Ribeirão Guandu, manancial 

que abastece a população urbana de Santo Antônio de Monte, à montante do ponto 

de captação. Isso torna aplicável à situação a Lei Estadual 10.793/92, que dispõe 

sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público, sendo 

vedado, em seu art. 4º, VI, “a”, a implantação de loteamento nas bacias de 

mananciais, que venham a comprometer os padrões mínimos de qualidade das 

águas. A possibilidade de prejudicialidade do padrão da água, no caso sob análise, 

foi admitida no estudo de impacto ambiental apresentado pelo próprio 

empreendedor. Também deve ser ressaltado que a Lei Municipal 2.266/16, em seu 
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art. 19, veda a concessão de licença ambiental para parcelamento do solo que 

possa causar risco de poluição ou degradação ao manancial: 

 Art. 19 - Não será concedida a Licença Ambiental, o que impossibilitará a aprovação do 

loteamento, por não atender ao desenvolvimento sustentável: 

I -      Para parcelamento do solo urbano, que de alguma forma possa colocar em risco a 

segurança hídrica da cidade ou que possa causar risco de poluição ou degradação de 

manancial que abastece a Cidade; 

 

Todas as análises referentes às questões ambientais e de segurança hídrica 

da população restaram prejudicadas ante a não observância do procedimento 

estabelecido na Lei 2.266/16, o que mostra a extrema gravidade da situação.  

 

A Lei 2.266/16, Lei de Parcelamento do Solo do Município de Santo Antônio 

do Monte, foi oriunda do primeiro projeto de lei de iniciativa popular da história da 

Cidade e representa não só uma conquista para a sociedade Santoantoniense, mas 

uma garantia para o desenvolvimento sustentável, aliando-se desenvolvimento 

econômico, bem estar social e respeito ao meio ambiente. Desrespeitar o trâmite 

dessa Lei é, além de uma ofensa legal e constitucional, uma ofensa à mais pura 

manifestação do exercício do poder popular.  

 

Por fim, deve ser ressaltado que foram encaminhados outros dois projetos de 

parcelamento do solo à Câmara, Lagoa Park (Condomínio) e Condomínio Boa Vista 

(chacreamento), os quais também devem ser “revistos”, já que, conforme consta 

do parecer do Engenheiro Flávio de Oliveira Neto, em relação ao primeiro 

empreendimento não foi apresentado projeto de abastecimento de água e 

coleta de esgoto, o que também descumpre a Lei 2.266/16 e sobre o segundo, 

devem ser analisados os projetos necessários e os que foram elaborados, ante as 

peculiaridades da Lei específica referente a chacreamentos (Lei 2.223, de 22 de 

maio de 2015).  

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 A documentação disponível na Câmara Municipal de Santo Antônio do 

Monte, referente ao empreendimento “bairro Santo Antônio”, Projeto de Lei 37/2020, 

quando confrontada com as previsões da Lei Municipal de Parcelamento do Solo 

Urbano, Lei 2.266/16, evidencia omissões graves, como falta de projetos básicos, 

como de coleta de esgoto e fornecimento de água potável, além de inexistência de 

licença ambiental. Há possível inobservância do procedimento legalmente 

estabelecido para aprovação de parcelamento do solo, o que pode caracterizar 

ofensa ao princípio constitucional da legalidade. O mais recomendável e sensato 

seria a devolução do projeto de lei ao Chefe do Poder Executivo, pelo Presidente da 
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Câmara, para que as omissões e falhas sejam corrigidas, isso seguindo-se o que 

estabelece o art. 21,§2º da Lei 2.266/16.  

 

 Em relação ao Projeto de Lei 36/2020, que aprova o Condomínio Lagoa Park, 

também deveria haver a devolução ao Chefe do Poder Executivo, pois não foram 

apresentados e aprovados os projetos de coleta de esgoto e distribuição de água 

potável, conforme consta do parecer do Engenheiro Flávio de Oliveira Neto.  

 

Pela exiguidade de tempo e voluntariedade da atuação dos integrantes da 

ASPRASAM, não foi possível analisar as peculiaridades em relação ao 

chacreamento Boa Vista frente às exigências da Lei 2.223/15. Por isso sugerimos 

que seja seguido o trâmite normal para votação dos projetos, sem quebra de 

interstício, o que dará oportunidade para debate mais aprofundado sobre o 

empreendimento, observação que deve ser considerada também em relação a 

eventuais projetos de parcelamento que estejam em trâmite na Câmara e que não 

foram objeto deste documento.  

 

 

 

Anderson Vicente de Sousa                       

                               Vice-Presidente da Asprasam                         


