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Art 159 da LC 434/1999, atualizada pela LC 646/2010 e Art 144 da

LC 646/2010 - Prazo de validade EVU de parcelamento e edificagao

Sala da Supervisao da SPU - 4° an dar

PARECER N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA03 /12

o Grupo de Regulamentac;ao do PDDUA, em reuniao realizada no dia 08/03/2012, apos

avaliac;6es quanto disposic;6es de prazos de validade do EVU de Edificac;ao e suas

repercuss6es no prazo de validade do EVU de Parcelamento e Edificac;ao, deliberazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0

seguinte:

A validade dos EVU esta disciplinada no Art.159 da LC 434/1999 e Art 144 da LC 646/2010:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Art. 159. Salvo disposiq80 em con tra rio, ser80 examinados, de acordo com a

legislaq80 vigorante a epoca de sua protocolizaq80, os processos administrativos de projeto de

edificaq80 e licenciamento de construq80, respeitando 0 prazo para 0 infcio das obras, bem

como 0 projeto de parcelamento do solo e das suas edificaqoes aprovadas com base no art.

158, desde que observem 0 prazo de validade do Estudo de Viabilidade Urbanfstica ou do

Projeto Urbanfstico.

§ 3° As Viabilidades Urbanfsticas e de EdificaQ80 concedidas ter80 validade de 18

(dezoito) meses, exceto quando ocorrer modificaq80 de traqado do PDDUA que incida sobre 0

im6vel objeto da viabilidade, que podera ser reexaminada sob a egide da lei que a originou,

para fins de adaptaq80 ao novo traqado via rio. "

o referido artigo 159 da LC 434/99 tem origem na necessidade de garantir-se que os estudos

e projetos em andamento tivessem garantia jurfdica de continuidade, na hipotese de uma

alterac;ao das leis urbanfsticas e edilicias. Porem esta garantia nao deve ser vitalicia. Na sua

formulac;ao a norma legal teve por fundamento ou padrao os tipos de projetos que tramitavam

.nte nas varias secretarias do
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