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JUSTIFICATIVA  
PL 0863/2013  
  
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao 
exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que estabelece 
parâmetros específicos para a instalação, reforma e regularização dos 
equipamentos públicos de educação, saúde e assistência social, bem como 
acrescenta alínea “f” ao item 3.6.2.3 da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992, 
objetivando facilitar a implantação dos referidos equipamentos.  
O artigo 239 da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, estabeleceu que deveriam 
ser revistas as chamadas “leis de incentivo” para adequação à nova legislação de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, tanto que a Lei de Hospitais e a Lei de 
Escolas foram revistas, tendo sido editadas, respectivamente, as Leis nº 14.242, de 
28 de novembro de 2006, e nº 15.526, de 12 de janeiro de 2012, as quais 
identificaram e corrigiram alguns dos entraves para instalação de hospitais e 
estabelecimentos de ensino, aplicando-se tanto ao setor público como ao setor 
privado.  
Entretanto, ainda existem aspectos que dificultam sobremaneira a instalação de 
equipamentos públicos básicos e de uso cotidiano dos cidadãos, especialmente 
daquela parcela mais vulnerável da população do ponto de vista social, que se 
encontra em situação de carência nas áreas de assistência social, educação e 
saúde.  
Diante da inquestionável relevância em suprir a demanda pelos mencionados 
serviços e dos óbices até então encontrados pela Administração Municipal, foi 
realizada análise técnica que mapeou todos os parâmetros urbanísticos previstos na 
Lei nº 13.885, de 2004, para a verificação e avaliação relativamente às restrições 
para a implantação das diferentes tipologias de equipamentos de educação e saúde, 
como bem explicitado nos pronunciamentos das áreas competentes da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, cujas cópias seguem em anexo.  
Dessa forma, concluiu-se pela necessidade de serem estabelecidos parâmetros 
específicos para a instalação, reforma e regularização dos alvitrados equipamentos 
públicos, especialmente no que diz respeito à adequação dos parâmetros de 
incomodidade e das condições de instalação conforme subcategorias de uso e 
grupos de atividades selecionados, eliminação das limitações impostas pela largura 
das vias e adoção da lógica de universalização de sua implantação no território da 
Cidade, nos termos consubstanciados na propositura.  
Pelo exposto, ante o interesse público de que se reveste a iniciativa, submeto o 
presente projeto de lei à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com 
seu indispensável aval, renovando a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração.  
 


