
 

LEI Nº 634, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO E 

REGIONAL – METROPLAN. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Fundação 

Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN, visando estabelecer 

critérios de cooperação conjunta, para a anuência prévia do órgão metropolitano, ao parcelamento 

do solo urbano, sob a forma de desmembramento no Município, de acordo com o Termo de 

Convênio em anexo que faz parte integrante desta Lei. 

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do Orçamento 

vigente. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em  30 de dezembro de 2003. 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Paulo Alberto Galia 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Ind., Com. e Turismo 
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Vânia Rúbia Knobeloch dos Santos 

Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social 

 

 

 

 

Jorge Fagundes da Silva 

Sec. Mun. de Captação de Recursos e 

Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

 

José Fernando Ckless Soares 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

                 Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVÊNIO ANUÊNCIA PRÉVIA 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CONJUNTA 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CONJUNTA, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GLORINHA E 

A METROPLAN, PARA A ATIVIDADE DE ANUÊNCIA 

PRÉVIA AO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NO 

MUNICÍPIO. 

 

 Por este instrumento, de um lado o Município Glorinha, CGC nº 91.338.558/0001-

37, com sede na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho nº 23.400, Bairro Centro, Glorinha/RS, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, 

brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 298.576.780/68, domiciliado e 

residente neste Município, doravante denominado MUNICÍPIO e de outro a Fundação 

Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN, CGC nº 

88008057/0001-88, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 55, Porto Alegre, RS, neste ato 

representada por seu Diretor Superintendente, Sr. Nelson Lídio e pelo seu Diretor 

Administrativo Oswaldo Cauduro de Souza, doravante denominada METROPLAN, 

resolvem celebrar o presente Convênio, tendo por justo e acertado, entre si, as cláusulas e 

condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento dos critérios de cooperação 

conjunta entre o MUNICÍPIO e a METROPLAN, para a anuência prévia, do órgão 

metropolitano, ao parcelamento do solo urbano, sob a forma de desmembramento no 

município.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA BASE LEGAL 

A cooperação conjunta tem base legal no § 3º, do art. 27, da Lei de Desenvolvimento 

Urbano do Estado do Rio Grande do Sul, Lei nº 10.116, de 23 de março de 1994, que estatui 

que “poderão ser estabelecidos mecanismos conjuntos entre Estado e Município para a 

efetivação da anuência prévia”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COOPERAÇÃO CONJUNTA 

a) Na cooperação conjunta, cabe ao MUNICÍPIO, instruir, de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo ao presente Convênio, processo visando a obtenção do Termo 

de Anuência Prévia emitido pela METROPLAN. Após a instrução do processo, nas áreas 

superiores a 5.000 metros quadrados, cabe à METROPLAN examinar o seu conteúdo, 

anuindo ou não, à sua execução. 

b) Em áreas inferiores  a 5000 metros quadrados, a aprovação do projeto será de 

competência do MUNICÍPIO, segundo as diretrizes  do presente convênio em especial o 

disposto na CLÁUSULA SEXTA, informado à Metroplan a localização dos projetos 



 

deferidos. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS REQUISITOS 

 Para instruir os processos de projetos de parcelamento do solo destinados a fins 

urbanos objeto do presente Convênio, o MUNICÍPIO deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

a) dispor de cartografia básica; 

b) dispor de técnico habilitado visando à implementação e acompanhamento do 

presente Convênio; 

c) possuir legislação específica referente a desmembramentos, não podendo ser 

menos restritiva que a legislação Federal e Estadual; 

d) garantir à METROPLAN assento no Conselho Municipal do Plano Diretor. 

 

CLÁSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

 Para a operacionalização do presente Convênio são acordadas as seguintes obrigações: 

 I – Pela METROPLAN: 

a) designar 1 (um) técnico responsável pela execução do Convênio; 

b) participar, sempre que necessário, de reuniões com os órgãos do MUNICÍPIO, 

Câmara de Vereadores e entidades representativas da sociedade civil organizada, para prestar 

esclarecimentos, debater e divulgar o trabalho técnico objeto do presente Convênio; 

c) convocar, sempre que necessário, reuniões técnicas de avaliação e 

acompanhamento dos trabalhos do MUNICÍPIO relacionados ao presente Convênio. 

 

II – Pelo MUNICÍPIO: 

a) designar 1 (um) técnico responsável, servidor público municipal com formação 

superior técnica adstrita aos trabalhos, devidamente registrado no CREA/RS, pela execução 

do presente Convênio; 

b) instruir, do início ao fim, os processos de projeto de parcelamento do solo 

destinados a fins urbanos, de acordo com os preceitos do presente Convênio; 

c) participar, sempre que necessário, de reuniões com a Câmara de Vereadores e 

entidades representativas da sociedade civil organizada, para prestar esclarecimentos, debater 

e divulgar o trabalho técnico objeto do presente Convênio; 

d) participar, sempre que convocado pela METROPLAN, de reuniões técnicas de 

avaliação e acompanhamento dos trabalhos relacionados ao presente Convênio. 

 

CLÁSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 A instrução dos processos de projetos de parcelamento do solo destinados a fins 

urbanos, é de inteira responsabilidade do MUNICÍPIO, respondendo este por quaisquer danos 

que, por sua ação ou omissão, venham a ser causados a terceiros, ou por estes, pela 

fidedignidade dos dados e informações, bem como pela observância da legislação pertinente, 



 

sem prejuízo da ação supletiva que vier a ser executada pela METROPLAN. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

 O prazo de vigência do presente Convênio será de 2 (dois) anos, a contar da presente 

data, podendo ser automática e sucessivamente prorrogado, no caso de não haver 

manifestação em contrário de qualquer das partes. 

 

CLÁSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 O presente Convênio será rescindido a qualquer tempo pelo descumprimento de 

alguma de suas cláusulas, ou pela superveniência de legislação que o desautorize, ou assim 

recomende o interesse público, ou por acordo entre as partes, ou por qualquer das partes, neste 

caso desde que comunicado com trinta dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

 As inclusões, supressões ou modificações das condições e cláusulas estabelecidas no 

presente Convênio, caso o desenvolvimento de sua execução ou legislação o exija, serão 

objeto de Termo Aditivo ao mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 Fica eleito o foro de Gravataí/RS, para qualquer lide emergente do presente Convênio, 

renunciando as partes a qualquer outro, mesmo competente para tal fim. 

 E, por assim terem ajustado METROPLAN e MUNICÍPIO, firmam o presente 

Convênio, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também 

abaixo assinam. 

Glorinha, 30 de dezembro de 2003. 

 

 

 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

Prefeito Municipal de Glorinha  

 

 

 

             NÉLSON LÍDIO NUNES                        OSWALDO CAUDURO DE SOUZA 

            Diretor Superintendente da                                   Diretor Administrativo da 

                      METROPLAN                                                    METROPLAN 

 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

1.___________________ 

 

2.___________________ 


