
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Participativo do Plano Diretor do Município de 

Itatiaia 

 

Itatiaia, 31 de julho de 2019 

 

Começou a leitura da Minuta da Lei novamente, pelo segundo dia consecutivo, a partir da página 

39 do respectivo documento, artigo 62, Capítulo III IPTU Progressivo no Tempo. No artigo 62 foi 

adicionado comentário, conforme minuta editada: "IPTU progressivo envolve infraestrutura urbana 

completa e é uma penalidade para quem faz especulação imobiliária. Jardim Martinelli tem muita 

rua de chão, não tem esgoto, não tem água pluvial, não se aplica.  IPTU progressivo deveria ser 

aplicado no Centro de Itatiaia. Verificar esse capítulo todo e as áreas que estão nesse zoneamento, 

para ver onde cabe."   O texto pula do Capítulo III para o Capítulo V.  Do capítulo V, Do Consórcio 

Imobiliário, Artigo 63 ok e no Artigo 64, mudar de valor do IPTU para valor de mercado, conforme 

minuta editada. Artigo 65 ok. Começa o Capítulo VI, Artigos 66 a 68 sem observações. O Capítulo 

VII com os artigos 69 a 71 está bem confuso, recomendamos melhorar. Direito de Preempção no 

capítulo anterior também precisa aclarar melhor como funciona, Direito de Superfície confuso.  

Capítulo VIII, Artigo 72 ok, Artigo 73 vários comentários conforme minuta editada. Artigos 74 e 

75 ok, mas há uma dúvida no Artigo 74 se o EIV não deveria estar atrelado a audiências públicas 

ou ao Conselho da Cidade.  Artigo 75 precisa ser melhorado conforme anotação na minuta editada.  

Capítulo IX propomos a mudança do título para "DA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA 

AMBIENTAL".  Fizemos sugestão para o caput do Artigo 76, conforme minuta editada.  Também 

adicionamos o seguinte comentário: "Se for o entendimento que quem apresenta o EIA é o 

empreendedor, de qualquer forma o licenciamento tem que ser dado por órgão licenciador 

competente (que define onde é necessário).  O município não tem competência para fazer 

licenciamento ambiental em todos os casos. Em alguns casos, seriam os órgãos estaduais, como o 

INEA, responsável pelo licenciamento. Definir incisos onde prevalece a competência da 

prefeitura." Propomos excluir o Artigo 77 inteiro.  No artigo 78, fazer substituição conforme minuta 

editada.  No artigo 79 observamos a necessidade de identificar a qual lei se refere. No artigo 80 foi 

feito o seguinte comentário: "Verificar melhor essa imputação de custos de melhoria com os 

cidadãos, posto que isso pode penalizar a população, principalmente se for através de melhorias 



 

 

que são obrigação do Município. Verificar o que está descrito na Lei Federal (não foi citado seu 

número)." Artigos 80 e 81 observado melhor qual lei compete a esses artigos.  Capítulo XI, artigos 

82 a 87, sugestão foi revisar o capítulo inteiro, porque está confuso. Capítulo XII, artigo 92, 

Parágrafo 1o., adicionado o seguinte comentário: "Tem que ser usado valor comercial e não valores 

venais.  Falta dizer a quem compete o valor da outorga. Atualmente, temos a CAI - Comissão de 

Avaliação Imobiliária."  Capítulo XIII, Artigo 93, sugestão de novo texto conforme minuta editada. 

Foi feita uma observação para o capítulo inteiro: "O Município precisa elaborar legislação 

específica para os itens previstos nesse capítulo."  Capítulo XIV, Artigo 94, foi feito uma sugestão 

para adicionar, conforme minuta editada.  Nos artigos 94 e 95 foi feita observação, também 

conforme minuta editada, de que tem que estar previsto no código tributário.  Do Agora no Título 

III, Capítulo 1, Do Artigo 96 a 104, única observação no Artigo 101 para incluir o Plano Plurianual. 

No Artigo 105, faltou determinar se a natureza do Conselho é de ser um órgão colegiado, 

deliberativo, consultivo e normativo.  No Artigo 106 houve um impasse sobre a representatividade 

do Conselho e foi feita a seguinte observação: " Falta a presença das unidades de conservação e 

colocar o Conselho do Meio Ambiente como membro e direito a voto, e Conselho Municipal de 

Cultura. Ainda sobre a composição do Conselho das Cidades, foi sugerido alternativamente que a 

composição deveria ficar mais genérica na lei. Deveria se referir apenas à quantidade de 

componentes, à quantidade de representantes do poder público e à quantidade de representantes 

da sociedade civil. Mas não definir na lei quais entidades e nem a quantidade de representantes 

por área de planejamento. Isto deveria ser definido no regimento interno. A lei deve ser mais 

genérica, porque qualquer mudança que for necessária depois nessa composição, terá que passar 

pela Câmara dos Vereadores."  Artigos 107 a 110 ok. No Artigo 111 foi feita essa observação: " 

Sugestão: acrescentar o recurso oriundo do parcelamento do solo. Precisa ver como essa receita está 

no Fundo de Habitação, porque nesse caso não pode entrar nos dois. Ou trabalhar repartição."  

Artigo 112 ok. Artigo 113 foi solicitado para explicar o inciso III e foi pedido para padronizar o 

nome do fundo. Artigos 114 a 117 sem observações.  Artigo 118 tirar o caráter facultativo para 

publicação na Internet.  No Artigo 119, incluir membros do Poder Legislativo e Executivo 

Municipal.  Arrumar a numeração, foi pulado o 120. Artigo 121 a 124 do Capítulo VII 

recomendamos retirar esse capítulo inteiro e a criação dessas assembleias, aparentemente em 

duplicidade com outras atuações previstas nesse texto. Corrigir a numeração, porque Capítulo VII 



 

 

foi repetido na sequência.  Artigos 122 a 125 ok. Artigo 126, adicionar "revisão e ou 

complementação."  Retirado o parágrafo 2o. inteiro do Artigo 126. Artigo 127 ok.  Em 

complementação a essa ata será adicionado o texto do arquivo da minuta analisada, para conferir as 

discussões feitas entre os Artigos 62 a 127 que foram tratados nessa reunião. 
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Secretário 


