
SÚMULA ADMINISTRATIVA PGM Nº 02

(assunto: Arts. 273 e 118, LC 482/2014)

1) As hipóteses previstas no art. 273 da Lei Complementar Municipal nº. 482/2014

são excludentes entre si, não havendo possibilidade jurídica da

atividade/empreendimento se enquadrar simultaneamente em dois ou mais incisos,

haja vista que a definição para exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança está

primeiramente fixada pela categoria da atividade/empreendimento e, ato contínuo,

quando necessário, pelo tamanho de área edificável e/ou número de vagas. Haverá

exceção a esta regra quando existir multiplicidade de atividades no mesmo

empreendimento, cuja decisão pela exigência do EIV deve estar pautada na

razoabilidade, proporcionalidade e nos limites impostos pelas próprias hipóteses do

art. 273, haja vista que é soma das espécies de atividades que influenciam no

entorno, como norte principal, em supremacia ao tamanho físico do

empreendimento.

2) O enquadramento do art. 118, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 482/2014

fica condicionado a) a inexistência de infra estruturas básicas capazes de permitir a

ocupação humana massificada e; b) a áreas iguais ou superiores a 10.000 m² (dez

mil metros quadrados);

3) as medidas mitigatórias previstas nos incisos I e II, do art. 118, da Lei

Complementar Municipal nº. 482/2014 devem ser exigidas na proporção do impacto

gerado pelo empreendimento, em respeito ao binômio

necessidade-proporcionalidade, sopesadas através da identificação das carências

do entorno imediato da implantação do condomínio multifamiliar e balizadas, quando

houver a necessidade de destinação de áreas para uso público, através da

densidade resultante do condomínio e de “estudo efetuado pelo IPUF que leve em

conta a demanda da região por áreas de lazer e comunitárias institucionais”.
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4) o art. 118 da Lei Complementar Municipal nº. 482/2014, não necessita de

regulamentação adicional, estando vigente e sendo aplicável, haja vista que de sua

exegese é possível extrair as finalidades e objetivos, bem como os alcances e

limites estabelecidos ao campo de atuação do Empreendedor e da Administração

Pública, em total respeito a supremacia do interesse público, no bem estar social e

na função social da propriedade.

(Parecer nº 156/PGM/SUBSIJUD/2021, de 10 de setembro de 2021. Referência E

16642/2021 - com as atualizações da Manifestação nº 37/PGM/SUBSIJUD/2021, de

10 de dezembro de 2021)
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