
 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 017, DE 10 DE MAIO DE 2019. 

 

“Dispõe sobre a ordenação 
territorial do Município de São 
José do Norte e sobre a política 
de desenvolvimento municipal 
e de expansão urbana, aprova o 
Plano Diretor Municipal 
Participativo e dá outras 
providências”. 

 

  A PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, República 

Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, faço saber 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei Complementar: 

TÍTULO I 

DO ORDENAMENTO TERRITORIALE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a ordenação territorial do Município de São 

José do Norte e sobre a política de desenvolvimento municipal e de expansão 

urbana, aprova o Plano Diretor Municipal Participativo e dá outras providências.  

Art. 2º. A promoção da ordenação e do desenvolvimento territorial do 

Município de São José do Norte tem como objetivo articular ações públicas e 

privadas de transformação e agenciamento do território urbano e rural, com vistas ao 

bem-estar da população, ao desenvolvimento econômico e das funções sociais da 

cidade, nos termos do que dispõem a Constituição Federal, a Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica do Município, através 

dos seguintes princípios:    

I-promoção de qualidade de vida da população e de equidade social, pela 

ampliação progressiva do acesso e justa distribuição dos recursos, serviços de 

infraestrutura e equipamentos públicos a todos os grupos sociais; 

II-institucionalização de processos democráticos e participativos de 

planejamento e gestão municipal;  

III-suporte ao enriquecimento cultural e econômico do município, pela 

promoção da diversificação, atratividade e competitividade;  



 

 

 

IV-busca de eficiência, pela articulação das estratégias de desenvolvimento 

do município no contexto regional, e integração horizontal entre os diversos órgãos e 

entidades municipais e destes com o setor privado, através da coordenação de 

objetivos, metas, planos, programas e projetos;  

V-escolha de meios e procedimentos sustentáveis.  

Art. 3º. O planejamento para o desenvolvimento territorial, no Município de 

São José do Norte, será implementado através dos seguintes instrumentos:   

I- SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA (SPG) 

baseado na ação integrada dos seguintes órgãos:   

a)Órgão gestor – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento;  

b)Órgão deliberativo superior – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento(CMD);  

c)Órgão deliberativo complementar – Conselho Municipal de Proteção 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (COMADES);  

d)Órgão técnico auxiliar - Escritório Técnico Municipal de Planejamento;  

e) Outras secretarias municipais cuja ação incidam sobre a estruturação do 

território e a gestão dos recursos públicos.  

II-MODELO ESPACIAL (ME), instrumento de planejamento de longo prazo, 

responsável pela determinação de planos e projetos estruturantes do território 

municipal;  

III- PLANOS ESTRATÉGICOS (PE), instrumentos de ação responsáveis pela 

determinação de planos de gestão, setoriais e locais, programas, políticas e projetos 

definidos quanto a prazos, recursos e estratégias de implementação;  

IV- PLANO REGULADOR (PR), instrumento de coordenação da ocupação e 

uso do solo.  

Art. 4º. Nenhuma alteração isolada e parcial poderá ser feita nesta Lei e seus 

anexos sem prévia verificação de suas repercussões sobre a estrutura, consistência 

e integralidade deste texto legal, bem como sobre os instrumentos de planejamento 

e gestão acima listados, elaborada pelo Órgão Gestor e aprovação dos órgãos de 

representação e deliberação instituídos.  

 

 

 



 

 

 

TÍTULO II 

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 5º. Fica instituído o Sistema de Planejamento e Gestão Participativa 

(SPG) do Município de São José do Norte, cuja estruturação e funcionamento serão 

regulamentados pelo Prefeito (a) Municipal, observado o disposto na presente Lei.  

Art. 6º. O SPG terá como objetivo geral criar condições para o exercício 

dinâmico e sistemático do processo de planejamento e gestão, que articule as 

políticas da administração municipal com os diversos interesses da sociedade, 

promovendo e aperfeiçoando instrumentos para o gerenciamento do 

desenvolvimento urbano e municipal.  

§1º. São objetivos específicos do SPG:  

I- formular e coordenar a implementação dos Planos Estratégicos, bem como 

aplicar e manter atualizados o Modelo Espacial e o Plano Regulador; 

II- promover a integração dos planos, programas e projetos setoriais, tanto no 

âmbito municipal, quanto com órgãos e entidades de outros níveis governamentais;  

III- assegurar à população efetiva participação no processo de planejamento e 

gestão municipal, através das legítimas representações comunitárias e dos setores 

técnicos e produtivos locais;  

IV- atualizar diretrizes, documentar os procedimentos técnicos e produzir 

indicadores de desenvolvimento que permitam a todos os agentes sociais o 

conhecimento do processo de desenvolvimento municipal;  

V- instituir um sistema integrado, permanentemente atualizado de 

informações socioeconômicas, ambientais e cartográficas, para oferecer suporte ao 

monitoramento e gestão dos Planos Estratégicos (PE) e Plano Regulador (PR) do 

Município;  

VI- implementar um processo sistematizado de comunicação, divulgando 

andamento de processos, conteúdos e políticas, bem como normas e critérios 

relacionados ao desenvolvimento, com caráter informativo e educativo, objetivando 

adequada compreensão do tema e incentivando a cultura participativa no 

planejamento e na gestão municipal.  

§2º. As informações socioeconômicas e cartográficas, e suas atualizações, 

deverão ser livremente disponíveis à comunidade, através de Banco de Dados.  



 

 

 

Art. 7º. O SPG será integrado pelas seguintes instâncias institucionais:  

I-Conselho Municipal de Desenvolvimento (CMD) – órgão superior, de caráter 

deliberativo e âmbito municipal, formado por representantes diretos da população, 

de órgãos e entidades públicos e das instituições sociais;  

II- Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Comades), com âmbito municipal, e caráter assessório;  

III- Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, órgão gestor, 

responsável aplicação das determinações dos Planos estratégicos e do Plano 

Regulador;  

IV- Escritório Técnico de Planejamento, órgão assessor da SMCP e CMD, 

multidisciplinar e com atribuições definidas por regulamentação específica do 

executivo municipal;  

V- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Secretaria Municipal de Meio  

Ambiente e Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, responsáveis, por 

meio de ações conjuntas, pela fiscalização da ocupação e uso do solo municipal;   

Parágrafo único: Complementarmente, o SPG ainda abriga;  

I- secretarias e outros órgãos setoriais municipais – órgãos de apoio técnico 

auxiliar e complementar as atividades do SPG, no âmbito das respectivas atribuições 

e competências;  

II- órgãos públicos federais ou estaduais com representação no Município, 

e/ou cuja atuação tenha interface com o desenvolvimento local – também como 

apoio complementar ao SPG, no âmbito das respectivas atribuições e competências, 

informando sobre as políticas públicas propostas para o Município, nos respectivos 

níveis governamentais.  

Art. 8º. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento (CMD):   

I- promover o efetivo cumprimento da legislação municipal referente ao 

planejamento e à gestão territorial;   

II- discutir e deliberar sobre propostas originárias dos órgãos e entidades 

municipais, instituições de outros níveis governamentais, agentes privados ou 

setores da sociedade, que envolvam operações consorciadas ou processos de 

negociação para compensação ou neutralização de impactos, no âmbito municipal;   

III- interpretar a legislação municipal referente ao planejamento e gestão 

territorial, e sugerir sua atualização, em casos de ocorrência de lacunas ou 

omissões;  



 

 

 

IV- examinar e aprovar toda e qualquer proposta de modificação desta Lei 

que incida sobre a constituição e efetividade de seus instrumentos de planejamento 

e gestão;  

V- examinar e aprovar toda e qualquer proposta de agenciamento do território 

municipal que dependa de avaliação de impacto de vizinhança ou urbano;    

VI- examinar e aprovar os Planos Estratégicos e seus respectivos apêndices 

setoriais, diretrizes, diagnósticos e prognósticos propostos pelo Órgão Gestor.   

§1º. O funcionamento do CMD será disciplinado por Regimento Interno, a ser 

elaborado pelos seus integrantes, homologado e instituído por ato administrativo do 

Executivo Municipal. 

§2º. As decisões do CMD serão sempre submetidas ao Prefeito (a), a quem 

cabe o poder de homologá-las.  

Art. 9º. Compete ao Conselho Municipal de Proteção Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável. (COMADES):  

I- aconselhar sobre as diretrizes de política urbana, bem como fiscalizar o 

cumprimento das mesmas;  

II- fiscalizar os acordos e termos de compromissos decorrentes dos Laudos 

de Impacto de Vizinhança e Urbano, bem como os de parcelamento do solo;  

III- incentivar a educação ambiental e urbanística;  

IV- deliberar sobre os Planos Estratégicos de Gestão Municipal; 

V- deliberar sobre a criação de Zona Especial de proteção ambiental, 

paisagística, histórica ou interesse turístico;  

VI-zelar pelo patrimônio cultural, ambiental, histórico e urbano;    

VII-demais atribuições definidas em Lei Municipal.  

Art. 10. Compete à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, 

encarregada da gerência do planejamento e gestão urbana, e seu Escritório Técnico 

Municipal de Planejamento:   

I- elaborar ou coordenar a elaboração integrada de diagnósticos, políticas, 

planos, programas, projetos e indicadores de desempenho necessários à 

implementação dos Planos Estratégicos;  

II- elaborar estudos de atualização da legislação municipal referente ao 

planejamento e gestão do desenvolvimento do Município;  



 

 

 

III- promover a viabilização dos programas e projetos de desenvolvimento 

junto ao processo de execução do orçamento municipal;  

IV- formular e propor ao CMD metodologia de avaliação de impactos e de 

qualidade espacial, de que trata esta Lei, bem como sua permanente atualização;  

V- conduzir os processos de aprovação de propostas de projetos de 

edificações e licenciamento de atividades, elaborando, quando for o caso, Termos 

de Adequação de Uso e Ocupação do Solo;  

VI- promover a permanente divulgação e orientação aos usuários e à 

comunidade sobre toda e qualquer alteração da legislação municipal.  

Parágrafo único: As adequações na organização governamental necessárias 

à implementação do SPG (Sistema de Planejamento e Gestão), serão coordenadas 

pelo Órgão Gestor do Sistema e regulamentadas por ato administrativo próprio do 

Executivo.   

CAPÍTULO II 

DOS COMPONENTES E ESTRUTURA PARTICIPATIVA 

Art. 11. O Conselho Municipal de Desenvolvimento (CMD) manterá em sua 

estrutura os seguintes componentes:  

I- o Conselho de Representantes, instância máxima decisória;  

II- os Conselhos Distritais, que replicam as funções e atribuições do CMD nos 

distritos;  

III- a Secretaria Executiva, responsável pela elaboração do calendário e 

pautas das reuniões, do registro de todas as atividades e encaminhamento e 

publicação de suas decisões;  

IV- os Grupos de Instrução, responsáveis pelo exame de todos os casos de 

avaliação de impacto, e estudos de viabilidade urbanística que envolva acordos 

entre agentes privados e públicos, previstos nesta lei, bem como pela preparação 

dos respectivos Acordos de Uso e Ocupação do Solo.  

Art. 12. O Conselho de Representantes compõe-se de 14 (quatorze) 

membros titulares e respectivos suplentes, de forma paritária, oficialmente indicados 

pelas entidades e designados através de ato do Executivo Municipal, com a seguinte 

composição:  

I- 07 (sete) representantes de entidades governamentais vinculadas às 

questões do desenvolvimento territorial, assim distribuídos:  

a)01 (um) representante da esfera federal, convidado;  



 

 

 

b)01 (um) representante da esfera estadual, convidado;  

c)05 (cinco) representantes da esfera municipal, indicados pelo Prefeito(a).  

II- 07 (sete) representantes comunitários e da sociedade civil organizada, 

eleitos ou indicados por seus pares e/ou presidências para um mandato de 03 anos, 

assim distribuídos:  

a)01 (um) representante do setor produtivo local ou regional (indústria, 

comércio ou serviço);  

b)01 (um) representante do CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura);  

c)01 (um) representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil);  

d)02 (dois) representantes de Associação de moradores ou movimentos 

sociais da zona urbana;  

e)02 (dois) representantes de Associação de moradores ou movimentos 

sociais da zona rural.  

Parágrafo único: O (a) titular da Secretaria Municipal de Coordenação e 

Planejamento, deverá compor a indicação na representação municipal e coordenará 

as atividades do CMD, e terá voto qualificado de desempate.  

Art. 13. Os Conselhos de Distritais compõem-se de cinco (5) membros 

titulares e respectivos suplentes, designados através de ato do Executivo Municipal, 

com a seguinte composição:  

I- 01 (um) representante do Poder Público Municipal, servidor público do 

quadro permanente, lotado em Secretaria que integre o Conselho de 

Representantes;  

II- 02 (dois) representantes comunitários;  

III- 02 (dois) representantes do setor produtivo primário.  

Art. 14. Os Grupos de Instrução são compostos por voluntários indicados pelo 

CMD para atuar em um determinado processo, e devem representar os interessados 

no mesmo ou seus representantes, podendo ser de dois tipos, a saber:  

I- grupos de Instrução de Impacto de Vizinhança – compostos por um mínimo 

de 05 (cinco) e máximo de sete (7) voluntários, destinados a instruir acordos sobre 

impactos de vizinhança;  



 

 

 

II - grupos de Instrução de Impacto Urbano ou Distrital – compostos por um 

mínimo de 07 (sete) e máximo de nove (9) voluntários, reunidos para instruir acordos 

sobre impactos urbanos ou distritais.  

Parágrafo único: Todos os Grupos de Instrução deverão contar com um 

representante da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e um 

representante direto do promotor interessado no processo. Os demais deverão 

compor um quadro representativo dos moradores e usuários da área, grupos de 

interesse e, eventualmente, Ministério Público.  

Art. 15. A Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento deverá 

manter na sua estrutura permanente pelo menos as seguintes instâncias técnicas:  

I- informações para o Planejamento - que operará o Banco de Dados e o 

Sistema formado pela base cartográfica e banco de dados, de forma integrada com 

as informações produzidas pelas demais unidades componentes do SPG, 

consolidando e organizando fluxos permanentes de informações essenciais ao 

gerenciamento do Plano Diretor Municipal;  

II- informação Pública - que informará a população, segundo meios 

apropriados e eficazes, sobre toda proposta de licenciamento de atividade ou 

edificação, submetida por qualquer agente social público ou privado;  

III- análise Territorial e Licenciamento - que aplicará o Plano Regulador, no 

que se refere ao seu Regime Urbanístico, Estudo de Viabilidade Urbanística, e 

Avaliação de Impactos;  

IV- estudos Urbanos - que produzirá insumos para a elaboração periódica dos 

Planos Estratégicos, bem como para a atualização do Modelo Espacial e do Plano 

Regulador.  

TITULO III 

DO MODELO ESPACIAL 

Art. 16. O Município de São José do Norte é composto por três distritos 

conforme o que segue:  

I- primeiro Distrito, com sede em São José do Norte;  

II- segundo Distrito, com sede na localidade de Estreito;  

III- terceiro Distrito, com sede na localidade de Bujuru.  

Art. 17. O Modelo Espacial tem por finalidade prover adequação do território 

para o desenvolvimento do município, mediante uma distribuição equilibrada da 

população, das atividades produtivas, dos equipamentos e serviços públicos, bem 



 

 

 

como uma rede de circulação viária compatível com as demandas atuais e futuras 

da cidade. 

Art. 18. O Modelo espacial conterá quatro (4) componentes interdependentes: 

I- mapa do Perímetro Urbano e Rural: estabelece e define os limites da zona 

urbana central, bem como dos distritos, sedes distritais, zonas urbanas funcionais no 

interior e zona rural, identificado como ANEXO 1desta Lei; 

II- mapa Descritivo de Uso do Solo: divide o território municipal em zonas e 

estabelece condições para o uso do solo. Os mapas de Uso do Solo, identificados 

como ANEXOS 2.1, 2.2 e 2.3desta Lei, abrange a totalidade do território municipal, 

distinguindo a parte urbana e a rural;  

III- diretrizes de Ocupação do Uso do Solo (DOUS): é o conjunto de 

descrições das características existentes a serem preservadas, e das características 

e prescrições de uso e ocupação e parcelamento do solo desejado. O DOUS está 

identificado como ANEXO 3desta Lei e abrange descrição dos padrões previstos e 

prescrições para as zonas urbanas e rurais;  

IV- sistema Viário: é o conjunto de vias do Município, caracterizadas conforme 

sua função na circulação urbana. O Sistema Viário está identificado como ANEXO 

4desta Lei.  

CAPÍTULO I 

DOS COMPONENTES DO MODELO ESPACIAL 

Art. 19. O Mapa de Uso do Solo organiza o território municipal, definindo seu 

perímetro urbano e rural segundo os princípios de eficiência, equidade, qualidade 

espacial e sustentabilidade, identificando e definindo as seguintes zonas, áreas 

funcionais, e distritos:  

I- zona Urbana Central: Visa concentrar a maioria da população, dos 

empregos, das atividades produtivas, industriais, comércio, serviços e equipamentos 

de apoio, identificada pelo perímetro urbano central e está dividida em:  

a)Zona do Centro Histórico (ZCH), de uso misto, e predominância de atividade 

comercial nos pavimentos térreos;  

b)Zona do Centro Comercial Estendido (ZCCE), zona de ocupaçãointensiva, 

uso misto e alta densidade edilícia e populacional;  

c)Zonas de Ocupação Intensiva (ZOI1, ZOI2 e ZOI3), de uso misto e média 

densidade;  



 

 

 

d)Zona Industrial (ZI), que também poderá conter outros usos ligados à 

produção, logística, vilas industriais e hotelaria;  

e)Zona do Corredor BR101 Norte (ZCN), ao longo do trecho Norte da rodovia, 

com uso misto e alta densidade edilícia e populacional;  

f)Zona do Corredor Verde (ZCV), ao longo do atual trecho Sul da BR101 (av. 

Pres. Vargas) e Estrada Petroni, com uso misto e média densidade;  

g)Zonas de Ocupação Extensiva (ZOE1, ZOE2), de uso misto com 

predominância residencial e baixa densidade;  

h)Zona do Balneário Mar Grosso (ZBMG), tradicional área de praia 

doMunicípio, com uso residencial e correlatos, e baixa densidade;  

i)Zonas de Expansão Urbana (ZE1, ZE2 e ZE3), ao longo do Corredor Verde, 

destinadas à expansão urbana, sem predeterminação de uso.   

II- zonas Urbanas no Interior: Visa concentrar a maioria da população das 

principais localidades do interior, incluindo as sedes do 2º e 3º distritos, com serviços 

públicos básicos, oferta de serviço, agroindústrias e comércio, e necessidade de 

índices urbanos de ocupação do solo para regularização fundiária e viabilização de 

projetos de parcelamento ordenado do solo, identificadas pelas poligonais distritais e 

funcionais e estão divididas em:   

a)Sede Distrital Estreito (SD1), de ocupação rarefeita, uso diversificado e 

baixa densidade;  

b) Sede Distrital do Bujuru (SD2), de ocupação rarefeita, porém homogênea 

com uso diversificado e baixa densidade;  

c)Área Funcional da Barra (AF1), de ocupação extensiva, uso misto e baixa 

densidade;  

d)Área Funcional Retiro (AF2), composta de vários pequenos assentamentos 

às margens da Laguna, com ocupação esparsa e uso residencial, turístico e 

correlatos;  

e)Área Funcional Passinho-Capivaras (AF3), às margens da Laguna e a Norte 

da sede do município, de ocupação rarefeita e uso residencial, turístico e correlatos;   

f)Área Funcional Várzea (AF4), às margens da Laguna e a Note da sede do 

município, de ocupação rarefeita e uso residencial, turístico e correlato;  

g)Área Funcional Barranco (AF5), às margens da Laguna e a Norte da sede 

do município, de ocupação rarefeita e uso residencial, turísticos e correlatos;  



 

 

 

h)Área Funcional Capão do Meio (AF6), de ocupação rarefeita, uso 

diversificado e baixa densidade;  

I-Área Funcional Praia do Bojuru (AF7), às margens do Oceano Atlântico e a 

Norte da sede do município, de ocupação rarefeita e uso residencial, turísticos e 

correlatos.  

III- Zona Rural: reservada às atividades agrícola em geral, pesqueira, 

pecuária, industrial, produção de energia, agroextrativismo, portuária, residencial 

associada as atividades descritas, e complementar, está dividida em:  

a)Zona Portuária (ZP), destinada às atividades portuárias, logística portuária, 

pesqueiro portuária e industrial conforme determinações da autoridade portuária;  

b)Zona agrícola e/ou pesqueira (ZA/P), destinada às atividades da Zona 

Rural, exceto as portuárias, contendo o restante da área do município, incluindo as 

demais localidades não classificadas como funcionais.  

Parágrafo único: As zonas, distritos e áreas funcionais terão sua limitação de 

abrangência para definição do Zoneamento e Diretrizes do Uso do Solo, por meio de 

marcações georeferenciadas e/ou por vias públicas conforme ANEXO 2.1, ANEXO 

2.2 e ANEXO 3.3, as quais poderão ser revisadas e/ou alteradas pelo CMD após 

audiência pública, salvaguardando a necessidade de aprovação legislativa para sua 

plena regulamentação. Ficam, também, proibidas atividades de mineração de porte 

médio, porte grande e porte excepcional para todos os tipos de mineração, em todas 

as zonas do Município. Ficam proibidos todos os portes para lavra de minério 

metálico (cobertura/ouro/chumbo/etc.) a céu aberto e com recuperação de área 

degradada (CODRAM 530,03). Conforme os portes estabelecidos pela Resolução 

372/2018, do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) do Rio Grande do 

Sul. 

Art. 20. As vias públicas que delimitam zonas urbanas centrais terão o 

mesmo regime urbanístico em ambos os lados, prevalecendo aquele de maior índice 

de aproveitamento e de uso do solo mais genérico.  

Parágrafo único: As vias ou poligonais que delimitam as zonas urbanas, 

assim como, os núcleos urbanos do interior, e as separam da zona agrícola terão 

regime urbanístico da zona urbana ou núcleo urbano que os delimitam também no 

lado agrícola, até uma profundidade de 50 metros, caso se comprove tecnicamente 

a urbanização e alteração das características rurais.  

Art. 21. Os núcleos habitacionais informais na zona agrícola e/ou pesqueira 

serão equiparados à zona de expansão urbana (ZE1) e suas diretrizes, para fins 

específicos de regularização fundiária e parcelamento de solo, desde que 

constituídos até Dezembro de 2016, em conformidade com a Lei Federal 

13.465/2017, exceto os condomínios rurais e familiares.  



 

 

 

Art. 22. A zona agrícola e/ou pesqueira, após deliberação do Escritório 

Técnico de Planejamento e do CMD, consecutivamente, poderá ter sua ocupação e 

usos regrados segundo uma subdivisão genérica da terra em trechos e respectivas 

bandas, com vistas à regularização fundiária e parcelamento do solo, com as 

seguintes características:  

I- trechos: são segmentos de território determinados por pontos de início e 

término, demarcados sobre uma via pública de referência.  Trechos serão usados 

para delimitar áreas funcionais de pequeno porte na área rural, serão numerados e 

identificados no Mapa de Uso do Solo. Trechos são divididos longitudinalmente em 

bandas;  

II- bandas: são faixas de terra paralelas a uma via pública, em ambos os seus 

lados, com larguras determinadas, e numeradas segundo sua posição em relação à 

via pública de referência; a banda imediatamente adjacente à via pública é a de 

número 1; a banda seguinte a de número 2 e assim sucessivamente. Bandas serão 

usadas como base de cálculo de densidades e coeficientes de aproveitamento.  

Art. 23. As Diretrizes de Ocupação e Uso do Solo contém prescrições para 

ocupação e uso dos terrenos, segundo os seguintes itens:  

I- descrição: identifica características de padrão morfológico e de uso da 

zona;  

II- elementos Protegidos: identifica os componentes da paisagem natural, do 

tecido urbano, do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico notáveis da zona, que 

deverão ser protegidos, conforme dita esta Lei;  

III- índice de Aproveitamento: é a medida da relação máxima admitida entre 

área construída e área do terreno, expressa pela equação  . O índice 

de aproveitamento pode variar entre o valor mínimo de zero (0) e máximo igual à 

soma do Potencial Construtivo Natural e do Potencial Construtivo Adicionado;  

IV- uso do Solo: é o espectro de atividades prescrito para a zona, acrescido 

de eventuais especificações quanto ao uso dos pavimentos térreos, bem como 

proporções máximas entre diferentes atividades presentes na zona.  

§1º.  O Potencial Construtivo Natural é igual a um (1), pertence ao lote e pode 

ser utilizado no próprio lote ou transferido para outro, total ou parcialmente.  

§2º.  O Potencial Construtivo Adicionado é conferido a cada zona por este 

Plano, e para ser efetivo precisa ser obtido da autoridade pública municipal, 

mediante outorga onerosa, ou adquirido de terceiros.  

Art. 24.  O Potencial Construtivo Natural do Centro Histórico não é consumido 

pela edificação existente ou sua substituta de mesma área construída.  



 

 

 

Parágrafo único: O potencial construtivo de todo terreno do Centro Histórico 

se regenera integralmente após 20 anos se, e apenas se o resultado financeiro de 

sua transferência for integralmente aplicado na restauração da edificação ali 

existente.  

Art. 25. O índice de aproveitamento poderá conter bonificações, na forma de 

áreas não computáveis, total ou parcial, nos seguintes casos:  

I- pavimentos ou partes de pavimentos subterrâneos, para uso de 

estacionamento de veículos e/ou infraestrutura e equipamentos da edificação;   

II- áreas de circulação condominial nas edificações residenciais;   

III- usos incentivados do pavimento térreo.  

§1º. Subterrâneo é todo pavimento ou parte de pavimento que atenda à 

condição:   

               .  

§2º. Toda obra, assim como toda atividade a ser instalada no território do 

Município deverá ser implementada segundo as determinações do ModeloEspacial.  

Art. 26. O índice de aproveitamento é um indicador de ocupação máxima, 

podendo sofrer redução decorrente da interferência de outros parâmetros utilizados 

para regular a ocupação dos terrenos.  

Art. 27. Apenas os terrenos situados no interior do perímetro urbano, em 

áreas urbanizadas, possuem potencial construtivo natural.  

§1º. Os potenciais construtivos naturais de áreas cujo índice de 

aproveitamento seja inferior a 1 (um) podem ser transferidos para outros locais da 

cidade.  

§2º. Terrenos cujos potenciais construtivos Naturais sejam transferidos para 

outros locais, não podem ser edificados sem que se adquira potencial construtivo 

adicionado até o limite do índice de aproveitamento respectivo.  

Art. 28. O Sistema Viário comporta a seguinte classificação por tipo e 

finalidade:  

I-rodovias: vias de ligação entre distritos e com outros municípios; 

II- vias Principais: principais vias de distribuição interurbana;  

III-vias Secundárias: vias de ligação;  

IV-vias Locais: vias de acesso às edificações e demais espaços privados.  



 

 

 

 

Art. 29. O controle urbanístico do sistema viário será feito mediante os 

seguintes itens:  

I- recuo de Alargamento: é a medida da distância entre a atual testada do lote 

e a futura testada, naquelas vias que deverão sofrer alargamentos. O Órgão Gestor 

poderá determinar, mediante projetos específicos;  

II- restrição de Uso: é a proibição de certos usos do solo dos terrenos 

adjacentes que podem contribuir para congestionar a via.  

CAPÍTULO II 

ÁREAS DE INTERESSE DE CONSERVAÇÃOE USO SUSTENTÁVEL DA 

BIODIVERSIDADE 

Art. 30. O mapeamento das áreas de interesse de conservação e uso 

sustentável da biodiversidade foi realizado a partir das seguintes legislações e 

programas de pesquisa, conforme mapa descrito no ANEXO 2.  

I-Lei Federal nº 9.985/2.000 – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação;  

II-Decreto Federal nº 5092/2004 – Declara as áreas de especial interesse 

para a conservação da Biodiversidade;  

III- programa Estadual de Biodiversidade (2006); Saco do Medanha e Saco do 

Rincão: área de marisma, local de crescimento de peixes e exportação de matéria 

orgânica, de grande importância funcional para o estuário; Lagoa do Bojuru e 

Arredores, incluindo a ponta do Bujuru: banhados, campos litorâneos e fragmentos 

de mata de restinga paludosa de fisionomia peculiar; Dunas Lacustres de são José 

do Norte: últimos remanescentes em bom estado de conservação da região, de 

enorme valor paisagístico; Lagoas e Banhados do Estreito, entre Tavares e São 

José do Norte: incluídas na zona de amortecimento do Parque Nacional da Lagoa do 

Peixe. APP: Área de Preservação Permanente  

IV- programa Federal de Identificação para Conservação e Uso Sustentável 

da Biodiversidade – PROBIO (2002-2005);  

 

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS DEIMPLEMENTAÇÃO DO MODELO ESPACIAL 

Art. 31. O Modelo Espacial será implementado através dos seguintes 

instrumentos:  



 

 

 

I- plano Estratégico de Gestão Municipal, estruturados segundo Título IV 

desta Lei;  

II- plano Regulador, estruturado segundo Título V desta Lei;  

III- declaração de Zona Especial de proteção ambiental, paisagística, histórica 

ou interesse turístico;  

IV-declaração de Zona Especial;  

V-  declaração de Zona de Especial Interesse Social;  

VI- projetos urbanísticos e de infraestrutura locais e setoriais;  

VII- fundo de Desenvolvimento Urbano, a ser constituído com os recursos 

oriundos da outorga onerosa de Potenciais Construtivos Adicionados.  

Art. 32. A declaração de zona especial de proteção ambiental, paisagística, 

histórica ou interesse turístico permite ao Órgão Gestor, criar áreas de exclusão, nas 

quais as determinações genéricas do Modelo Espacial e Plano Regulador são 

suspensos ou adaptados, em benefício da proteção de recursos e qualidades locais, 

sendo sua ocupação e uso determinados caso-a-caso, por meio de resolução do 

COMADES, que deverá passar pela homologação do CMD e do Executivo 

respectivamente.  

Art. 33. A declaração de zona especial e/ou de especial interesse social 

permite ao Órgão Gestor, criar áreas voltadas à regularização fundiária, urbanização 

de áreas irregulares, projetos destinados à produção e à manutenção de habitação 

de baixa renda, com destinação específica, normas próprias de uso e ocupação do 

solo, criação de novos assentamentos, além de proteção, recuperação e melhorias 

de áreas turísticas, histórico-culturais e ambientais.  

Parágrafo único: Toda zona especial e/ou de especial interesse social que 

envolver regularização fundiária será regulamentada segundo o que prorroga e 

determina a Lei Federal 13.465/2017, suas alterações e/ou legislações que a 

substitua.   

Art. 34.  A declaração de zona especial de qualquer tipo deve conter a 

identificação e delimitação da área, a justificativa, e as regras especiais de controle 

de uso e ocupação do solo.   

Art. 35. O Modelo Espacial deverá ser reavaliado e revisto regularmente em 

intervalos de dez (10) anos, ou menores, se justificada e aprovada pelo CMD.  

 

 



 

 

 

TÍTULO IV 

DOS PLANOS MUNICIPAIS 

CAPÍTULO I 

DOS PLANOS ESTRATÉGICOS OU SETORIAIS (PES) 

Art. 36. Os Planos Estratégicos ou setoriais têm por finalidade e com base em 

diagnósticos setoriais definir objetivos e metas de desenvolvimento municipal de 

curto, médio e longo prazo, bem como criar mecanismos de implementação e 

articulação de agentes públicos e privados em ações coordenadas e limitadas no 

tempo e no espaço.   

Parágrafo único: Para efeitos desta Lei entendem-se como Planos 

Estratégicos ou Setoriais os diferentes Planos Municipais ou setoriais já 

afetivamente aprovados pelo legislativo, assim como, os demais Planos Setoriais 

que possam ser aprovados após a vigência da presente Lei.  

 

CAPÍTULO II 

DO PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO MUNICIPAL (PEGM) 

Art. 37. O Plano Estratégico de Gestão Municipal é composto por um 

conjunto de diretrizes, instrumentos e procedimentos fixos, definidos por esta Lei, e 

um conjunto de objetivos, políticas, programas, projetos e respectivos orçamentos 

variáveis, definidos especificamente no período de vigência de cada Gestão.  

§1º. Os Planos Estratégicos terão duração igual ao de um mandato executivo, 

iniciando sempre no seu primeiro ano e serão aprovados pelo Conselho Municipal 

de Desenvolvimento (CMD) e Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (COMADES), visando a manutenção do caráter 

participativo desta lei.  

§2º. Além das Diretrizes e Instrumentos definidos nesta lei os Planos 

Estratégicos de Gestão Municipal, a partir do segundo plano, devem ter caráter 

incrementalista em relação ao Plano Estratégico de Gestão Municipal anterior, tanto 

na elaboração, quanto na análise e aprovação pelos conselhos deliberativos.  

§3º. Para efeitos desta lei entende-se como incrementalista a necessidade de 

políticas públicas e estratégias que gerem um efeito continuum em relação ao Plano 

Estratégico de Gastão Municipal anteriormente elaborado e aprovado pelos 

conselhos representativos da comunidade, salvaguardando alterações necessárias 

para contemplar planos e propostas de governos distintos. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 38. Os Planos Estratégicos de Gestão Municipal terão seus dispositivos 

orientados para implementação articulada das seguintes diretrizes:  

I-Diretriz de Estruturação Urbana e Rural;  

II-Diretriz de Qualificação Espacial;  

III-Diretriz de Desenvolvimento Sócio-econômico Urbano e Rural. 

Art. 39. A Diretriz de Estruturação Urbana e Rural está voltada à organização 

territorial e melhoria das condições de vida na cidade, mediante a promoção e o 

controle de usos e ocupação adequados do solo urbano e rural, implantação de 

infraestrutura, equipamentos e serviços.  

Parágrafo único: A implementação desta diretriz dar-se-á através de projetos 

e programas setoriais, multi-setoriais e locais, assim conceituados:  

I- programas e projetos setoriais são aqueles que se concentram em um dos 

componentes do sistema territorial urbano, como sistema viário, mobilidade, 

saneamento, habitação, etc.;   

II- programas multi-setoriais são organizados a partir de mais de um 

componente do sistema territorial urbano;  

III- programas e Projetos Locais são aqueles que se concentram em uma área 

perfeitamente delimitada e buscam abranger vários componentes relevantes do 

sistema urbano simultaneamente.  

Art. 40. A Diretriz de Qualificação Espacial está voltada à conservação e 

melhoria da qualidade ambiental do município, em especial pela valorização do 

Patrimônio Cultural, Histórico, Arquitetônico e Urbano, Artístico e Ambiental, 

promovendo suas potencialidades e sua proteção, bem como gerenciando conflitos 

entre usos e ocupação do solo, dos quais possa resultar degradação.  

Parágrafo único: A implementação desta diretriz dar-se-á através de 

programas e projetos setoriais específicos, bem como da inserção de objetivos de 

qualificação ambiental em planos locais.   

Art. 41. A Diretriz de Desenvolvimento Sócio - Econômico visa estimular o 

crescimento e dinamização da economia do Município, com inserção e 

desenvolvimento social equivalente, através de ações diretas com a comunidade, os 

setores produtivos e outros níveis governamentais.  



 

 

 

Parágrafo único: Esta diretriz será incluída no sistema geral de ordenamento 

territorial como parte de programas e projetos setoriais, multi-setoriais e locais de 

desenvolvimento sócio - econômico.  

CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS DE PROMOÇÃO 

Art. 42. Os instrumentos de promoção das diretrizes estratégicas são os 

seguintes:    

I- declaração de setor prioritário para fins de programas e projetos setoriais; 

declarado prioritário, o respectivo setor fica habilitado a operar com os instrumentos 

especiais de implementação, descritos no PEGM e seus efeitos replicados nos 

respectivos planos municipais ou setoriais correlatos, sendo declarado por ato 

administrativo próprio;  

II- declaração de zona especial para fins de programas e projetos locais; 

declarada zona especial, a respectiva fração do território urbano ou rural fica 

habilitada a operar com os instrumentos especiais de implementação, descritos no 

PEGM e seus efeitos replicados nos respectivos planos municipais ou setoriais 

correlatos, sendo declarado por ato administrativo próprio.  

Art. 43. As zonas especiais atenderão às demandas por melhorias urbanas 

ou rurais e poderão ser dos seguintes tipos:  

I- zonas Especiais de Interesse Social, para fins de regularização fundiária, 

saneamento básico e habitação de interesse social;  

II- zonas de Redesenvolvimento Urbano, para fins de melhorias, 

complementação de infraestrutura, adensamento populacional, e implantação de 

equipamentos e serviços de forma intensiva e coordenada em áreas já urbanizadas;  

III- zonas de Regularização Urbana, para fins regularização de loteamentos 

irregulares, informais ou inconclusos;  

IV- zonas de Urbanização Preferencial, para fins de ocupação, adensamento 

e otimização do uso de infraestrutura e serviços de forma coordenada;  

V- zonas de Promoção Turística, Paisagística e Ambiental, para fins de 

proteção, recuperação e melhorias de áreas turísticas, histórico-culturais e 

ambientais.  

Parágrafo único. Zonas Especiais de qualquer tipo podem ser criadas a 

qualquer momento e sua criação se rege pelo que determina os Artigos 32, 33 e 34 

desta Lei.  



 

 

 

 

Art. 44.  Zonas Especiais de Interesse Social são aquelas destinadas à 

produção e à manutenção de habitação de baixa renda, com destinação específica, 

normas próprias de uso e ocupação do solo, compreendendo:  

I-ZEIS 1: áreas ou glebas desocupadas, cujas características e localização 

favoreçam, comprovadamente através de estudos promovidos pelo Órgão Gestor, a 

implantação de empreendimentos habitacionais destinados a enfrentar o déficit 

habitacional de baixa renda;  

II- ZEIS 2: áreas já ocupadas por população de baixa renda, com carência de 

infraestrutura básica e equipamentos públicos, e ainda incidência significativa de 

edificações precárias, degradadas ou destinadas originalmente a outras atividades, 

passíveis de regularização fundiária e urbanística através de regulamentação 

específica.  

§1º. ZEIS 1, serão instituídas pelo Órgão Gestor, mediante decreto do 

Executivo, considerando o déficit anual da demanda habitacional, permitida a 

promoção de parcerias, incentivos ou outras formas de atuação para a consecução 

dos objetivos.  

§2º.  ZEIS 2, relativas a regularização fundiária e observarão o disposto pela 

Lei Federal 13465/2017, suas alterações ou legislação que a substitua.  

Art. 45. Zonas Especiais de Regularização Urbana, assim como, ZEIS 2 

poderão ter parâmetros de parcelamento do solo flexibilizados para permitir a 

definição de dimensões e limites dos lotes, quadras e vias públicas.  

Parágrafo único: A flexibilização de parâmetros de parcelamento do solo não 

inclui a dotação de área pública, que continua sendo 25% relativos a sistema viário, 

conforme Lei Federal 6766 de 1979, acrescidos de 10% para equipamentos 

públicos, que deverão ser transferidos ao município pelo loteador, no próprio 

loteamento, ou valor correspondente em moeda nacional, creditado ao Fundo 

Municipal de Regularização Fundiária e Habitação de Interesse Social. 

Art. 46. Os setores prioritários atenderão às demandas por melhorias 

estratégicas e poderão ser dos seguintes tipos:  

I- setor de Infraestrutura, para fins de melhoria no saneamento, sistema viário 

e iluminação pública;  

II- setor de Equipamentos, Comércio e Serviços;    

III- setor de Fomento à Agricultura, Indústria e Turismo.  

 



 

 

 

Art. 47. Constituem instrumentos específicos de implementação de planos 

estratégicos os seguintes componentes:  

I- projeto, orçamento e cronograma de implantação: das obras e serviços a 

serem realizados;  

II- dotação Orçamentária: todo setor declarado prioritário deverá receber, 

durante o período de vigência do respectivo plano, dotação orçamentária superior à 

média praticada no período anterior; a medida de acréscimo de orçamento será 

proposta junto com a declaração de prioridade, consideradas as especificações da 

LDO e do PPA;  

III- transferência do direito de construir: mecanismo que permite a 

proprietários transferir para a parte remanescente do terreno ou outros locais, 

previamente especificados pelo Plano específico, os coeficientes de aproveitamento 

de terrenos doados à Prefeitura para fins de instalação de infraestrutura ou 

equipamentos.  

§1º. Cada Plano deverá estabelecer limites para a aplicação dos instrumentos 

listados acima.  

§2º. Além dos instrumentos listados, os setores prioritários terão preferência 

na implantação de operações integradas entre agentes públicos e privados, sob a 

forma de operações consorciadas e parcerias público-privadas.  

Art. 48. Os instrumentos específicos de implementação de planos locais são 

os seguintes:  

I- projeto Urbanístico: documento que define o conjunto de obras, serviços, 

operações de manejo e outras iniciativas necessárias para consubstanciar o plano 

local, bem como indica agentes intervenientes, fontes de recursos e prazos de 

implementação;  

II- dotação Orçamentária: todas as áreas de território municipal delimitada 

para planos locais deverão receber dotação orçamentária, durante o período de 

vigência do PE, nas rubricas correspondentes às obras e serviços definidos no 

Projeto Urbanístico respectivo, consideradas as especificações da LDO, PPA e 

Fundo de Desenvolvimento Urbano;  

III- fundo de desenvolvimento imobiliário: mecanismo que permite aos 

proprietários de imóveis na área do Projeto Urbanístico, assim como outros 

investidores, aderir ao Plano Local específico, visando a produção de melhorias 

urbanas e retorno financeiro;  

IV- distribuição de serviços: mecanismo que permite ao SPG interferir na 

localização de atividades comerciais e de serviço, oferecendo incentivos à 



 

 

 

localização de atividades demandadas pela população e consideradas necessárias, 

recusando licença de instalação para localização de atividades s consideradas 

indesejáveis, ou saturadas, e ainda protegendo atividades tradicionais do local;  

V- equipamento composto: mecanismo que permite ao Órgão Gestor 

incorporar a empreendimentos privados equipamentos demandados pela população, 

considerados necessários à cidade, mediante acréscimo de índice de 

aproveitamento;  

VI- transferência do direito de construir: mecanismo que permite a 

proprietários transferir para a parte remanescente do terreno ou outros locais, 

previamente especificados pelo Plano Estratégico, os índices de aproveitamento de 

terrenos doados à Prefeitura para fins de instalação de equipamentos ou 

conservação do patrimônio histórico, ambiental e cultural;  

VII- redução ou Isenção do IPTU: instrumento que permite ao Órgão Gestor 

usar esse tributo como incentivo e remuneração aos proprietários de edificações 

tombadas ou inventariadas, áreas de proteção ambiental e outros elementos de 

interesse do Município; mediante aprovação legislativa;  

VIII- precificação de Potencial Construtivo Adicionado: os valores da outorga 

onerosa de potenciais construtivos adicionados poderão variar de zero (0) até o valor 

unitário de terreno praticado pelo mercado na área de aplicação, conforme o grau de 

prioridade da zona. Os preços dos referidos potenciais fora das zonas apontadas 

pelo mapa de alocação poderão ter seus preços acrescidos de contrapartidas 

definidas pela autoridade pública competente;  

IX- parcelamento, reparcelamento e edificação coordenados: mecanismo que 

permite ao SPG, mediante proposição de lei específica, indicar glebas para 

parcelamento, definir reparcelamento de áreas já urbanizadas e parcelas para 

edificação e usos públicos, de forma compulsória ou acordada, e outros 

instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal 10257/01.  

§1º. Além dos instrumentos listados, as áreas prioritárias terão preferência na 

implantação de operações integradas entre agentes públicos e privados, sob a forma 

de operações consorciadas e parcerias público-privadas.  

§2º. O Projeto Urbanístico é de responsabilidade do órgão gestor, que 

providenciará sua elaboração com base em demandas sociais, econômicas e 

técnicas, e o submeterá à aprovação do CMD. O Projeto Urbanístico é pré-requisito 

obrigatório para a aplicação de qualquer outro instrumento de implementação de 

planos locais.  

§3º. Fundos de Desenvolvimento Imobiliário serão específicos e 

regulamentados para cada plano local, aos quais proprietários e demais investidores 



 

 

 

podem aderir, preferencialmente com imóveis localizados na área do plano local e 

indicados para remanejamento pelo projeto urbanístico.  

Art. 49. Setores Prioritários e Zonas Especiais ainda contarão com os 

seguintes instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, a serem 

operacionalizados a critério do órgão gestor, segundo procedimentos estabelecidos 

pelo Estatuto da Cidade:  

I- direito de Preempção: instrumento que confere ao Poder Público Municipal 

a preferência na compra de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre 

particulares;  

II- IPTU Progressivo: instrumento que permite a elevação gradual da alíquota 

do IPTU em áreas consideradas subutilizadas cuja indicação para urbanização 

compulsória não tenha sido atendida;  

III- desapropriação: aquisição compulsória por interesse público, para a qual o 

Município poderá usar pagamento em títulos da dívida pública;  

IV- usucapião Especial Urbano: aquisição de domínio sobre imóveis até 250 

m².  

CAPÍTULO V 

DA ELABORAÇÃO DO PLANOESTRATÉGICO DE GESTÃO MUNICIPAL 

Art. 50. O Plano Estratégico de Gestão Municipal terá seus objetivos, metas, 

programas e projetos estabelecidos sempre no primeiro ano de cada mandato 

executivo, e, se necessário, ajustado após pelo menos um ano de implementação, 

por ocasião da aprovação de novo PPA (Plano Plurianual Municipal).  

Art. 51. A formulação do Plano Estratégico cabe ao Executivo Municipal por 

meio do Órgão Gestor, que reunirá as demandas sociais, econômicas, técnicas e 

políticas e elaborará uma proposta a ser apreciada pelo COMADES e CMD, 

respectivamente.  

Art. 52. A proposta do Plano Estratégico deverá conter pelo menos os 

seguintes elementos:  

I- objetivos e metas estabelecidos para o período;  

II- programas Setoriais e Planos Locais a serem implementados ou 

estratégias de aplicação e/ou continuidade para os Planos Municipais já 

consolidados por Lei Municipal, com suas respectivas abrangências e áreas de 

incidência;  



 

 

 

III- instrumentos recomendados para implementação, aplicação e/ou 

continuidade das ações previstas nos Planos Municipais;  

IV- parâmetros e regulamentações adotados para cada instrumento de 

implementação, aplicação e/ou continuidade, particularmente medidas 

orçamentárias e demais fontes ou fundos envolvidos.  

Parágrafo único: Na elaboração da Proposta do Plano Estratégico de Gestão 

Municipal deverá estar obrigatoriamente contemplando; objetivos, estratégias, 

metas, mecanismos de controle e monitoramento, a serem atingidos para os 

seguintes Planos Municipais, sem prejuízo de outros Planos, Planos Setorias ou 

Planos Locais:  

I- Plano Diretor Municipal;  

II- Plano Municipal de Saúde;  

III- Plano Municipal de Educação;  

IV- Plano Municipal de Saneamento Básico;  

V- Plano Local de Habitação de Interesse Social;  

VI- Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

VII- Planos de Manejo de Unidades de Conservação Municipais.  

Art. 53. Se o Plano Estratégico de Gestão contiver zonas especiais de 

interesse social (ZEIS), áreas de urbanização compulsória ou zonas especiais de 

regularização, estas deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

I- identificação e delimitação da área;  

II- estudos técnicos, principalmente urbanístico e econômico que demonstre 

sua necessidade, sua viabilidade, bem como capacidade operacional do Município;   

III- projeto completo, orçamento e identificação das fontes dos recursos, 

quando couber;  

IV- prazos e condições de implementação.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TÍTULO V 

DO PLANO REGULADOR 

CAPÍTULO I 

DOS COMPONENTES E ESTRUTURA 

Art. 54. O Plano Regulador se destina a coordenar a ocupação e uso do solo 

urbano e rural do Município, através do manejo articulado dos seguintes elementos:  

I- diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, que prescreve limites para os 

indicadores de controle da ocupação dos lotes urbanos e rurais, contidos no ANEXO 

3;  

II- dispositivo de Avaliação de Impacto de Vizinhança, que se destina a 

antecipar e neutralizar efeitos danosos ao tecido urbano e à cidade, ou o distrito se 

ocorrer fora do perímetro urbano, decorrentes de ações dos agentes sociais, ANEXO 

5; 

III- dispositivo de Controle do Parcelamento do Solo, que se destina definir 

parâmetros de qualidade para a expansão urbana e desenvolvimento das áreas 

rurais, contidos no ANEXO 3.  

Parágrafo único: Todos os dispositivos do Plano Regulador são 

subordinados ao Modelo Espacial, no que se refere ao Mapa de Uso do Solo, às 

Diretrizes de Ocupação e Uso do Solo e ao Sistema Viário.  

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES DE OCUPAÇÃODOSOLO – REGIME URBANÍSTICO 

Art. 55. Entende-se por Regime Urbanístico o seguinte conjunto de controles 

da ocupação do solo urbano e rural, cujos parâmetros serão especificados para 

todas as zonas, como consta no ANEXO 6:   

I- descrição do padrão genérico existente/desejado: caracterização da zona 

segundo seu uso e ocupação atual, para áreas já urbanizadas ou parcialmente 

urbanizadas, bem como diretrizes para sua evolução;  

II- altura das edificações: computada como o indicador mais restritivo de: 

número de pavimentos, altura ou altura proporcional à do logradouro;  

III- taxa de ocupação: definida como a relação entre área total do lote e sua 

fração ocupada pela projeção horizontal da edificação, é controlada com a finalidade 

de prover área livre dentro do lote, e dada pela equação: 

 



 

 

 

IV- taxa de impermeabilização: definida como a relação entre área total do 

terreno e sua fração impermeabilizada por edificações e pavimentos, inclusive as 

partes subterrâneas da edificação;  

V- posição das edificações no lote e em relação às vizinhas: definida como o 

conjunto de medidas métricas tomadas perpendicularmente dos limites do lote e das 

edificações lindeiras, até as respectivas fachadas da edificação.  

§1º. O cômputo do número de pavimentos exclui os subterrâneos e o de casa 

de máquinas. O cômputo da altura considera o pé-direito médio de três (3) metros, 

ao qual se acresce um (1) metro de cobertura e 2 metros no pé-direito do térreo caso 

este seja comercial; o cômputo da altura proporcional considera a altura máxima da 

edificação igual a 1,25 (uma vez e uma quarta parte) da distância entre o ponto 

médio da sua fachada até a fachada da edificação oposta, medida 

perpendicularmente ao eixo do logradouro.  

§2º. O cômputo da altura será feito a partir do ponto médio da testada dos 

lotes urbanos e pelo número de pavimentos nas zonas rurais.  

§3º. A posição das edificações será aferida pelos recuos de frente e de 

fundos, e dos afastamentos laterais. Nas zonas urbanas a posição será sempre 

referida aos limites do respectivo lote, enquanto nas zonas rurais pela medida da 

menor perpendicular, da edificação em questão até as edificações vizinhas.  

CAPÍTULO III 

DA CERTIDÃO DE ZONEAMENTO E DIRETRIZES DE USO DO SOLO 

Art. 56.  O Órgão Gestor visando nortear os procedimentos administrativos da 

gestão pública municipal, assim como, a demanda de entidades públicas ou 

privadas emitirá mediante requerimento formal documento com informações básicas 

e fundamentais para enquadramento dos empreendimentos e/ou atividades às 

prerrogativas desta Lei, denominado: Certidão de Zoneamento e Diretrizes de Uso 

do Solo.  

Parágrafo único: A Certidão que trata o caput deste artigo poderá ser 

precedida de Avaliação de Impacto de Vizinhança no caso de empreendimentos 

e/ou atividades Suscetíveis de Avaliação de Impacto, conforme definição de impacto 

descrita no Parágrafo único do Art. 54 desta Lei.   

CAPÍTULO IV 

DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 57. Toda solicitação de zoneamento de empreendimentos e/ou atividade 

no município, assim como na aprovação de projetos e licenças de construção 



 

 

 

suscetível de causar impacto deverá ser submetida à avaliação de impacto de 

vizinhança, com vistas a:  

I- identificar e estimar impactos decorrentes de sua implantação;  

II-identificar possibilidades de neutralização ou minimização, seguida de 

compensação, de impactos que comprometam a qualidade de vida urbana e/ou 

rural;  

III- elaborar Termos de Adequação de Ocupação e Uso do Solo.  

Parágrafo único: O Impacto, para efeito desta Lei, significa modificação 

qualitativa e quantitativa de padrão morfológico e funcional da vizinhança de sua 

implantação, ou da cidade, que afete a eficiência do sistema urbano, a sanidade 

ambiental ou a qualidade de vida da população tanto na zona urbana, quanto na 

zona rural.  

Art. 58. Propostas de edificações e zoneamento de empreendimentos e/ou 

atividades suscetíveis de causar impactos de vizinhança serão avaliados segundo os 

seguintes itens:  

I- impactos sobre a Estrutura Urbana, Rural, Distrital ou Funcional: são efeitos 

capazes de modificar a configuração espacial da cidade, localidades ou dos distritos, 

e podem ser dos seguintes tipos:  

a) Acessibilidade: modificações da rede viária capazes de alterar hierarquia 

viária e distâncias relativas;  

b) Centralidade: criação ou modificação na posição e tamanho das áreas de  

concentração de comércio, serviços e empregos urbanos;  

c) Polarização: criação de pontos de atração de viagens, alterando padrões 

de circulação;  

d) Ambiente: ocupação de áreas vulneráveis ou sensíveis ecologicamente.  

II- impactos sobre a Infraestrutura: são efeitos capazes de desequilibrar a 

demanda e oferta de infraestrutura e serviços públicos, e envolvem os seguintes 

tipos:  

a) Saneamento: altera demanda por água, esgoto e drenagem;  

b) Transporte: altera a demanda por transporte público;  

c) Serviços: cria demanda por serviços de educação, saúde, lazer e 

segurança.  



 

 

 

III- impactos sobre a Vida Pública: são aqueles que tratam da compatibilidade 

entre diferentes atividades, ou entre atividades e ambiente, implicando a avaliação 

de:  

a) Convivência: produz ruído, carga/descarga, movimento em horários 

incompatíveis;  

b) Segurança: produz riscos por emissões, armazenagem e manipulação de 

equipamentos e produtos potencialmente perigosos.  

 

III- impactos sobre a Demanda Social: são aqueles que afetam os valores 

sociais, tais como:  

a) Valor imobiliário: altera valores de propriedades do entorno;  

b) Oportunidade: introduz inovação, altera emprego, renda, e perfil fiscal da 

zona;  

c)Tradição: altera o modo de vida, os valores culturais, o patrimônio público.  

 

IV- impactos sobre a Qualidade Espacial: são os que tratam da inserção de 

edificações nos lugares públicos: 

a) Paisagem urbana: altera, degradando a paisagem urbana;  

b)Patrimônio: afeta edificações e lugares de valor histórico, cultural ou 

ambiental;  

c)Espaço público: altera, degradando o espaço público circundante;  

d) Privacidade: altera, prejudicando a privacidade dos espaços privados.  

 

Art. 59. Impactos serão avaliados segundo os seguintes princípios:  

I- acessibilidade: deverá se orientar pela busca de maior distributividade e 

permeabilidade da rede viária, e a redução da segregação espacial. Serão 

suscetíveis de gerar impacto:   

a)toda proposta de criação de nova via;  

b)modificação de traçado de via existente;  

c)proposta de edificação ou atividade potencialmente capaz de modificar o 

padrão de tráfego local, na forma de congestionamento.  



 

 

 

II- centralidade e Polarização: deverão se orientar pela formação de centros 

de serviço e comércio multifuncionais, pelo controle dos efeitos sobre o sistema 

viário e tráfego, e pelo controle dos efeitos sobre outras atividades já existentes na 

vizinhança. Será suscetível de causar impacto toda proposta de edificação ou 

atividade que:   

a)tenha potencial de gerar tráfego acima da média da vizinhança;   

b)tenha potencial para gerar congestionamento;  

c)concentre um tipo de atividade ou;  

d)tenha potencial para afetar o desempenho de atividades já existentes na 

vizinhança.  

III- ambiente: serão observados os princípios de proteção dos recursos 

naturais, controle dos efeitos sobre o ambiente e melhoria da qualidade da vida, 

tendo como referencia analítica as Áreas de Interesse de Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade – Anexo 2 e a Legislação Ambiental correspondente. 

Haverá suscetibilidade de impacto ambiental quando:  

a)o terreno a ser usado apresente vulnerabilidade quanto a sobrevivência de 

ecossistemas;   

b) a atividade proposta gere efluente e/ou resíduos potencialmente 

poluidores.  

IV- saneamento: os princípios a serem observados aqui são os de busca de 

eficiência e otimização de redes existentes, e a ampliação dos serviços. A 

suscetibilidade de impacto será caracterizada quando houver sobrecarga da rede 

existente acima da média indicada pela densidade estabelecida pelo Modelo 

Espacial;  

V- transporte: impactos sobre o transporte público serão definidos em função 

da otimização dos serviços já existentes e pela viabilização da ampliação da rede. 

Serão suscetíveis de impacto as propostas de edificação ou atividade que:   

a) aumentem a demanda por serviços existentes acima da média;  

  b) gerem demanda por novos serviços.  

  VI- serviços Públicos: os princípios são os de busca de eficiência e otimização 

dos serviços existentes e viabilização de sua ampliação. Haverá suscetibilidade de 

impacto quando uma proposta de edificação ou atividade:   

a) aumente a demanda por serviços públicos acima da média verificada na 

vizinhança;  



 

 

 

b) gere demanda por novos serviços ou equipamentos.  

VII- convivência: efeitos negativos refletem perda de qualidade de vida da 

vizinhança, associados a poluição e desconforto. Serão suscetíveis de impacto as 

edificações ou atividades que:   

a) tenham potencial de causar ruídos;  

b) tenham potencial de gerar emissões, tais como odores ou fumaça;  

c) operem carga e descarga regular e frequente;   

d) operem em horários inapropriados à vizinhança;  

e) desenvolvam atividades que possam causar desconforto à vizinhança.  

VIII- segurança: serão observados os princípios de segurança pessoal e 

patrimonial tanto da atividade proposta quanto nos procedimentos de sua construção 

ou instalação. Suscetibilidade de impactos resulta de propostas que envolvem:   

a) estocagem e manipulação de produtos inflamáveis, corrosivos ou 

explosivos;  

b) obras que afetem a estabilidade do solo operem máquinas potencialmente 

perigosas ou produzam tráfego pesado;  

c) operação de equipamentos potencialmente danosos à saúde pública.  

IX- valor patrimonial: será pautado pelo princípio de proteção dos valores 

imobiliários e das atividades produtivas existentes. A presunção de impacto será 

estabelecida com base no potencial de edificações e atividades para:   

a) degradar o padrão de uso e ocupação do solo da vizinhança, gerando 

expectativa de desvalorização dos imóveis;  

b) afetar o desempenho de atividades produtivas já instaladas na vizinhança.  

X- oportunidade: será pautada pela busca de diversidade de serviços 

ofertados, aumento de empregos, e inovação. Impactos de oportunidades serão 

presumidos a partir do potencial de propostas de edificações e atividades para:   

a) aumentar a diversidade da oferta de produtos imobiliários e serviços 

urbanos;  

b) aumentar a oferta de empregos;  

c) contribuir para gerar inovação.  



 

 

 

XI- tradição: os princípios a serem observados são os de proteção do 

patrimônio material e imaterial da área e da população locais. Propostas serão 

suscetíveis de causar efeitos quando:   

a) afete o modo de vida da comunidade;  

b) degradem o patrimônio históric0o, urbanístico, cultural e turístico;  

c) agridam os costumes e tradições considerados caros à comunidade.  

XII- patrimônio: edificações e espaços públicos, trechos de tecido urbano, 

particularmente às margens da Laguna praia, que possuam valor urbanístico, 

paisagístico, histórico, cultural ou ambiental, são valores a serem cultivados. 

Considera-se efeitos potencialmente nocivos aqueles que eliminam ou introduzem 

elementos novos, danificando os elementos pré-existentes;  

XIII- espaço Público: o espaço público urbano é um patrimônio comum 

importante, cuja qualidade precisa ser cultivada. Toda nova edificação ou 

urbanização deve contribuir para melhora-lo;  

XIV- privacidade: espaços privados, sejam interiores de lotes ou de 

edificações, devem ter assegurado níveis adequados de privacidade.  

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE VIZINHANÇA, URBANO E RURAL 

Art. 60. Todo projeto de edificação ou zoneamento de empreendimento e/ou 

atividades suscetíveis de causar impactos serão aferidos com base nos itens e 

critérios acima descritos e na planilha denominada formulário AIV - ANEXO – 5 /AIV:  

Art. 61. Cabe ao Órgão Gestor, com o apoio do Escritório Técnico de 

Planejamento, regular e promover as avaliações de impacto de vizinhança para 

projetos de edificação ou zoneamento de empreendimentos e atividades suscetíveis 

de impacto, conforme segue:  

I- definição sobre a suscetibilidade de impactos, conforme Parágrafo único do 

Art. 54 desta Lei, determinando a realização de avaliação e informativo técnico 

correspondente;  

II- definição da natureza da avaliação, admitindo impactos de vizinhança 

locais, urbanos, distritais ou mais amplos;  

III- definição de metodologia de aferição quantitativa ou qualitativa dos itens 

de avaliação, conforme edificação ou atividade suscetível de impacto;  



 

 

 

IV- ponderação dos itens de aferição.  

Art. 62. O Órgão Gestor estabelecerá, após apreciação e deliberação do 

CMD, escala de relevância para os itens de avaliação, na forma de pesos 

diferenciados, assim como definirá quais são aplicáveis a cada caso, visando 

sobretudo a formalização de atos administrativos apropriados que nortearão as 

avaliações.  

CAPÍTULO VI 

DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DO PARCELAMENTO DO SOLO 

Art. 63. Dispositivo de controle do parcelamento do solo urbano e rural é o 

conjunto de regulamentos que orientam as ações de parcelamento da terra em 

unidades juridicamente independentes, que podem ser realizadas nas formas de 

loteamento, desmembramento e remembramento, sempre mediante aprovação 

municipal e observadas as disposições da legislação estadual e federal pertinentes, 

em especial as Leis Federais n º 6766/79 e 9785/99, e a Lei Estadual 10116/94.  

Parágrafo único: As disposições da presente lei aplicam-se, no que couber 

também aos loteamentos, desmembramentos e remembramentos efetuados em 

decorrência de divisão amigável ou judicial, para a extinção da comunhão ou para 

qualquer outro fim.  

 

SEÇÃO I 

DAS MODALIDADES DE PARCELAMENTO DO SOLO 

Art. 64. Loteamento é a subdivisão do imóvel em lotes destinados à 

edificação, com a abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.  

§1º. Não caracteriza loteamento a execução de vias públicas - 

compreendendo abertura, prolongamento, modificação ou ampliação - efetivada pelo 

Município, de acordo com planos de prioridades, com vistas a dar continuidade à sua 

rede viária.  

§2º. Equipara-se ao loteamento, para efeito desta Lei, o condomínio por 

unidades autônomas em áreas urbanas ou rurais, as quais se constituírem em casas 

térreas ou assobradadas ou edifícios de dois ou mais pavimentos, a teor do artigo 8º 

da Lei 4591, de 16 de dezembro de 1964, ordinariamente denominados condomínios 

horizontais de casas ou de terrenos.  

Art. 65. Desmembramento é o parcelamento de imóvel em lotes destinados à 

edificação com aproveitamento do sistema viário oficial.  



 

 

 

 

Art. 66. Remembramento é a reunião de dois ou mais lotes para formar um 

único lote.  

Art. 67. Todo parcelamento do solo deverá observar os parâmetros 

recomendados pelos Padrões para Parcelamento do Solo (ANEXO 3) ao ser 

submetido à prévia aprovação técnica das estruturas de planejamento (SMCP) e 

análise ambiental (SMMA) do município.  

Art. 68. Somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos na 

zona urbana, sedes distritais e aglomerados funcionais, tal como delimitada pelo 

perímetro urbano, poligonais funcionais e pelo Mapa de Uso do Solo instituídos por 

esta Lei.  

Art. 69. Fica vedado o parcelamento do solo, para fins urbanos:  

I- em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas ou a proteção contra as 

cheias e inundações;  

II- no entorno imediato das nascentes de cursos d’água, mesmo dos 

chamados “olhos d’água” seja qual for a sua situação topográfica, delimitado pela 

área alagada em época de cheia;  

III- em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde, sem 

que sejam previamente saneados;  

IV- em terrenos onde as condições geológicas e hidrológicas não aconselham 

a edificação podendo ser exigidos laudos técnicos e sondagens, a critério do órgão 

competente municipal;  

V- em áreas situadas a mais de 1.000m das redes de serviços de 

infraestrutura urbana, em especial de água e energia elétrica, salvo se houver 

manifestação expressa das empresas concessionárias desses serviços, atestando a 

viabilidade e o interesse na imediata expansão dos mesmos. Nestes casos o 

parcelamento será condicionado à implantação de solução local ou individual de 

abastecimento de água e saneamento básico, sob responsabilidade; do proprietário 

da área;  

VI- em Áreas Especiais de Proteção Ambiental, consideradas pela legislação 

específica como de preservação permanente, ressalvados os casos previstos pelo 

Código Florestal e na Lei Federal 13.465/2017;  

VII- em imóveis dos quais resultem lotes encravados ou que não possuam 

frente para logradouros públicos oficiais ou com padrões em desacordo com os 



 

 

 

estabelecidos em lei, ressalvados os imóveis alvo de regularização fundiária previsto 

na Lei Federal 13.465/2017 suas alterações e/ou lei que a substitua.  

§1º.Fica autorizado para fins específicos e diretamente relacionados a 

programas municipais de regularização fundiária, acordos judiciais, acordos 

extrajudiciais ou acordos administrativos nas sedes distritais, áreas funcionais, 

núcleos urbanos informais e núcleos habitacionais informais da zona rural o 

parcelamento do solo em áreas situadas a mais de 1.000m das redes de serviço de 

infraestrutura urbana. Nestes casos o parcelamento será condicionado à 

implantação de solução local ou individual de abastecimento de água e saneamento 

básico, sob responsabilidade do proprietário da área alvo de regularização.  

§2º.  Os detentores de posses e imóveis em áreas classificadas como 

loteamento irregular e/ou clandestino, alvo de regularização, deverão ser notificados 

pelo Órgão Gestor, da responsabilidade solidária ao proprietário da área, na 

implantação, em prazo máximo de 01 (um) ano, de solução individual de 

esgotamento cloacal, nas unidades habitacionais consolidadas e irreversíveis, de 

forma ambientalmente adequada e dentro de normas técnicas indicadas pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente.    

 Art. 70. Para a aprovação de parcelamento do solo, o Município, a critério do 

Órgão Gestor, poderá exigir procedimentos de avaliação de impacto urbano e 

ambiental, levando em conta as repercussões sobre a circulação viária e o 

transporte público, o acesso aos serviços de saneamento e a equipamentos sociais 

urbanos, as condições físico-ambientais e outros aspectos técnicos relevantes.  

Art. 71. O Município poderá exigir a reserva de faixa não edificável destinada 

à infraestrutura urbana vinculada aos serviços de sua competência, sendo que os 

lotes nos quais incidirem estas restrições deverão apresentar dimensões tais que 

permitam a edificação na área remanescente.  

Parágrafo único. As dimensões das faixas não edificáveis serão definidas 

pelo SPG, observando os termos indicados pelos órgãos competentes e 

compatibilizando as legislações federal, estadual e municipal pertinentes.  

SEÇÃO II 

DOS LOTEAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS 

Art. 72. Independentemente de outras disposições legais, os projetos e 

empreendimentos urbanísticos, que impliquem em parcelamento do solo urbano ou 

rural, deverão respeitar as seguintes diretrizes, a serem rigorosamente consideradas 

pelo Executivo Municipal quando da análise dos projetos e do licenciamento:  

I- os projetos e empreendimentos urbanísticos deverão promover o desenvolvimento 

da região como um todo e do sítio de implantação em particular, pela valorização da 



 

 

 

paisagem e proteção do patrimônio histórico, cultural, ambiental, natural ou 

paisagístico;  

II- só poderão ser desmembradas glebas com acesso direto à via pública, em 

boas condições de trafegabilidade, a critério do órgão competente municipal;   

III- os loteamentos, inclusive os destinados a sítios de recreio, condomínios 

horizontais de casas ou terrenos, industriais e populares, deverão prever – além das 

áreas destinadas ao sistema viário e espaços livres de uso público – uma reserva 

de, no mínimo, 10% (dez por cento) da área líquida do loteamento, destinada a 

equipamentos públicos de lazer, educação, saúde, segurança, ou outros usos 

institucionais, a critério do Órgão Gestor, avaliadas as demandas locais;   

IV- além das áreas referidas acima, ao longo das redes de alta tensão, 

ferrovias e dutos será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável, de 15 

(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;  

V- os loteamentos situados ao longo das rodovias federais, estaduais e 

municipais, deverão respeitar a faixa de domínio, conforme exigências dos órgãos 

competentes, bem como prever condições de acesso que não interfiram com as 

características do tráfego projetado para a rodovia;  

VI- as vias do loteamento deverão harmonizar-se com a topografia local, e dar 

continuidade à rede viária, articulando-se com as vias adjacentes oficiais, existentes 

ou projetadas;  

VII- as vias do loteamento deverão ser dotadas de pavimento adequado, bem 

como redes de drenagem, água potável, eletricidade e iluminação pública;  

VIII- em nenhum caso as vias dos loteamentos poderão prejudicar o 

escoamento natural das águas nas respectivas bacias hidrográficas, devendo o 

loteador solicitar a anuência municipal e do órgão ambiental competente, quando for 

o caso, previamente à canalização de cursos d’água;  

IX- a coleta e destino final dos esgotos cloacais e efluentes industriais deverá 

atender às normas do órgão ambiental competente, vedada qualquer forma de 

lançamento “in natura” em cursos d’água.  

§1º. O Município indicará, nas plantas do projeto de parcelamento do solo, as 

localizações e a conformação das áreas a serem cedidas nos termos do inciso III, 

sendo que as áreas assim reservadas serão transferidas ao domínio do Município, 

mediante Termo de Doação e Escritura Pública.  

§2º. As áreas destinadas a equipamentos, referidas no inciso III, terão índice 

de aproveitamento igual a 0 (zero), salvo em áreas prioritárias declaradas em planos 



 

 

 

estratégicos, quando então esses índices poderão ser realocados pelo proprietário 

em outros terrenos, conforme artigo 25, inciso I, desta Lei.  

§3º. Poderão ser descontadas das áreas destinadas a equipamentos públicos, 

referidas no inciso III, as áreas destinadas:  

I- ás vias estruturais do Plano Viário;  

II- a equipamentos comunitários que excederem ao limite estabelecido;   

III- á implantação de equipamentos urbanos de abastecimento de água e 

serviços de esgoto cloacal.  

§4º. Da infraestrutura requerida no inciso VII, acima, as redes de drenagem e 

de abastecimento de água poderão ter solução local, caso não seja possível 

conectá-las a sistemas pré-existentes.  

Art. 73. Os loteamentos observarão os padrões urbanísticos preconizados 

paras as zonas em que se localizarem, bem como os parâmetros de parcelamento 

do Anexo 3-PR.  

SEÇÃO III 

DOS PARCELAMENTOS DE SOLO POPULARES 

Art. 74. Considera-se Parcelamento de Solo Popular aquele destinado à 

habitação de baixa renda, promovido pelo poder público - diretamente ou em 

parceria com a iniciativa privada - localizado em unidade espacial que venha a ser 

instituída pelo Poder Executivo como Zona de Especial de Interesse Social (ZEIS).   

Art. 75. Os loteamentos populares terão destinação habitacional, deverão 

observar os padrões urbanísticos do Anexo 3 e os padrões de Vias dos Anexos 4.  

Art. 76. Os loteamentos populares somente poderão ser implementados se 

constarem como objetivo específico do Plano Estratégico de Gestão Municipal, no 

âmbito do qual poderão ser admitidos parâmetros simplificados quanto à destinação 

de áreas públicas para implantação de equipamentos e serviços de infraestrutura, 

conforme o que consta no Anexo 3.  

Parágrafo único. Nas áreas de regulamentação fundiária em que a ocupação 

existente não permite implementar o sistema de espaços públicos de acordo com os 

parâmetros de parcelamento do solo constantes nesta Lei, o órgão gestor está 

autorizado a realizar as adaptações necessárias, sempre observando padrões 

mínimos de acessibilidade e segurança.  

 

 



 

 

 

SEÇÃO IV 

DOS LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS 

Art. 77. Considera-se Loteamento Industrial aquele localizado no interior das 

áreas industriais especificadas no Modelo Espacial, condição necessária para que 

seja aprovado como tal.  

Art. 78. O Município, conforme a localização do empreendimento, o número 

de lotes industriais e o número de empregados previstos, poderá exigir a construção 

de escola e/ou creche, bem como o tratamento das áreas verdes, fornecendo ao 

proprietário do loteamento, o programa de necessidades.  

Parágrafo único. A exigência de creche e de escola e o respectivo 

dimensionamento obedecerão à legislação federal e demais normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 79. Os loteamentos industriais terão destinação exclusivamente industrial 

e logística, e obedecerão aos padrões espaciais do anexo 3-PR e ainda os padrões 

de Vias dos Anexos 4-ME.  

SEÇÃO V 

DOS LOTEAMENTOS EM CONDOMÍNIO URBANÍSTICO (HORIZONTAL) 

Art. 80. Entende-se por condomínio urbanístico a divisão de imóvel em 

unidades autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais 

das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de 

domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao perímetro do 

condomínio.   

Parágrafo único: Os condomínios urbanísticos obedecem ao disposto no 

Código Civil - Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dos artigos 8º. e 68 da Lei 

nº4.591, de 16 de dezembro de 1964, e estarão sujeitos no que couber à mesma 

regulamentação dos loteamentos, e em especial quanto aos seguintes itens:  

a)destinação de áreas para equipamentos públicos;  

b)dimensionamento do sistema viário e infraestrutura;  

c)lotes mínimos;  

d)índices de aproveitamento e de impermeabilização do solo;  

e)gabaritos de altura;  

f)uso do solo.   

 



 

 

 

Art. 81. Quando a gleba não for servida pelas redes públicas de 

abastecimento de água e de energia elétrica, tais serviços serão implantados e 

mantidos pelos condôminos, devendo os projetos técnicos para sua implantação ser, 

previamente, submetidos e aprovados pelas empresas concessionárias de serviço 

público.  

SEÇÃO VI 

DOS LOTEAMENTOS RURAIS 

Art. 82. Considera-se loteamento rural aquele localizado na área rural do 

município. Todas as condições gerais para parcelamento do solo já especificadas 

nesta Lei são aplicáveis aos loteamentos rurais, além das definidas nesta seção.  

Art. 83. Será permitido o parcelamento do solo rural, devendo respeitar o 

dimensionamento definido pelo Ministério da Agricultura para o Módulo Regional, 

sempre sujeito às anuências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e do órgão gestor.   

§1º. Para os casos de desmembramento previstos no Decreto Federal nº. 

62.504, de 8 de abril de 1968, bem como quaisquer outras situações legalmente 

admitidas, a área para os lotes decorrentes nunca será menor do que:    

I- 5% do Módulo Regional para as zonas agrícolas;   

II- 20% do Módulo Regional para instalações industriais isoladas;   

III- Conforme especificado nos respectivos padrões espaciais para as sedes 

distritais e aglomerados funcionais.   

§2º. Para qualquer outra situação de exceção possibilitada por esta lei, a área 

mínima de uma propriedade ou cota ideal não poderá ser menor do que 20% do 

Módulo Regional.   

CAPÍTULO VII 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

Art. 84. A propriedade urbana cumpre a sua função social quanto atende aos 

índices urbanísticos e critérios de utilização definidos nesta Lei e seus anexos.  

§1º. Quando os imóveis localizados nas zonas de ocupação extensiva, 

expansão urbana ou em zonas de balneário, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, 

não atingirem os índices urbanísticos e critérios de utilização definidos nesta Lei e 

seus anexos, ficam sujeitos à:  

I-parcelamento e/ou edificação compulsórios;  



 

 

 

II-imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo;  

III-desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, nos 

termos do inciso III, do § 4º, do art. 182 da Constituição Federal.  

§ 2º. Faculta-se aos proprietários de imóveis localizados nas zonas de 

ocupação extensiva, expansão urbana ou em zonas de balneário o estabelecimento 

de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do 

imóvel, mediante requerimento do proprietário do imóvel previsto neste parágrafo.  

 

TÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS BÁSICOS 

Art. 85. O gerenciamento do SPG obedecerá à seguinte estrutura de 

procedimentos operacionais, regulamentada por Decreto:  

I- os agentes sociais, públicos ou privados, individuais ou institucionais, são 

livres para propor ações de parcelamento, ocupação e uso do solo, que ingressam 

no SPG sempre através do Órgão Gestor, mediante requerimento de Declaração 

Municipal;  

II- os Programas, projetos e propostas de ações de desenvolvimento do 

Governo Municipal, isoladamente ou em consórcio com outros agentes públicos ou 

privados, também poderão ser formulados diretamente pelo órgão gestor, em 

consonância com os orçamentos públicos setoriais, as políticas públicas municipais, 

estaduais e federais e o programa de governo;  

III- todos os programas, projetos ou propostas de desenvolvimento, qualquer 

que seja sua origem, serão objeto de análise e receberão parecer técnico do Órgão 

Gestor;  

Art. 86. O Órgão Gestor tornará pública toda proposta de agenciamento do 

solo municipal, pública ou privada, mediante divulgação em meios ao seu alcance e 

acessíveis à população, registrando:  

I- nome do interessado e endereço da intervenção proposta;  

II- descrição sucinta da proposta, incluindo área a ser construída e atividades 

previstas;  



 

 

 

III- encaminhamento proposto, incluindo aferição da qualidade espacial e 

viabilidade urbanística devido a parcelamento do solo ou avaliação de impacto;  

IV- diagrama volumétrico ou maquete eletrônica.  

Art. 87. O exame técnico de qualquer proposta de atividade, ou 

parcelamento, ocupação e uso do solo implicará as seguintes fases:  

I- expedição de Declaração ou Certidão Municipal, onde constará as 

condições impostas pelo Modelo Espacial, Planos Estratégicos e Plano Regulador 

ao agenciamento do lote ou gleba em questão;  

II- análise de rotina, aplicável a toda e qualquer proposta de desenvolvimento, 

envolvendo de atividade. Estando de acordo com o Regime Urbanístico e 

prioridades do Plano Estratégico, e não produzindo impacto de vizinhança, a 

atividade será licenciada;  

III- análise de rotina, aplicável a toda e qualquer proposta de 

desenvolvimento, envolvendo aprovação de projeto edificação. Sendo compatível 

com o Regime Urbanístico e parâmetros de ocupação da área em que se insere, e 

com as prioridades do Plano Estratégico, a proposta de edificação passará pelo 

exame de Qualidade Espacial e, após, licenciada.   

IV- análise de Viabilidade Urbanística (AVU), aplicável a toda proposta de 

parcelamento do solo, bem como de toda atividade e edificação suscetíveis de 

produzir impacto, ou por contrariar as prioridades dos Planos Estratégicos.   

 

CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE VIZINHANÇA E URBANO 

Art. 88. De posse da Declaração ou Certidão Municipal, os agentes 

proponentes de novas edificações, ou de reformas de edificações existentes, e ainda 

os que solicitam alvarás de funcionamento de atividades, produzirão um estudo 

volumétrico preliminar e/ou uma descrição pormenorizada das atividades a serem 

licenciadas e os submeterão ao órgão gestor, que os analisará e emitirá parecer 

específico, definindo a presunção de impacto e, em caso positivo, o enquadramento 

da proposta e os itens a serem avaliados.  

Art. 89. O teor do parecer sobre enquadramento de avaliação de impacto 

poderá ter os seguintes encaminhamentos, justificados tecnicamente:  

I- liberação para o seguimento do processo, em caso de não haver presunção 

de impacto;  



 

 

 

II- enquadramento em AVU, para fins de avaliação de impacto de vizinhança;  

III- enquadramento em AVU para fins de avaliação de impacto urbano.  

Parágrafo único: No caso de a proposta ser considerada suscetível de 

produzir impactos e enquadrada em uma das duas alternativas possíveis, o órgão 

gestor indicará quais itens do formulário AIV/U – (ANEXO 5) deverão ser avaliados.  

Art. 90. Os proponentes procederão à avaliação de impacto solicitada, 

seguindo critérios estabelecidos nesta Lei e metodologia indicada pelo Órgão 

Gestor, e submeterão um relatório.  

Art. 91. O Órgão Gestor aprovará o relatório, com ou sem modificações, e 

sugerirá uma ou mais das seguintes medidas de neutralização de impactos ou 

minimização, seguida de compensação:  

I- rejeição da proposta, quando o estudo de impacto indicar ocorrência de 

impactos impossíveis de serem neutralizados ou minimizados;  

II- modificação de projeto, visando adequar a escala, volumetria, uso, posição, 

materiais, técnicas construtivas ou outras particularidades da edificação;  

III- modificação do regime de funcionamento, envolvendo horários, tipos de 

veículos e outros aspectos da operação das atividades propostas;  

IV- complementação da infraestrutura local, envolvendo rede viária, 

saneamento e drenagem, serviços e equipamentos na vizinhança do 

empreendimento proposto;  

V- complementação da infraestrutura global, destinada a neutralizar efeitos 

remotos do empreendimento proposto;  

VI- compensações e contrapartidas, dadas como ressarcimento pelo uso de 

recursos já implantados ou como contribuição a investimentos públicos futuros.  

§1º. Caberá ao órgão gestor indicar quais itens de impacto deverão ser 

necessariamente neutralizados e quais poderão ser compensados;  

§2º. Os proponentes poderão sugerir medidas de adequação de suas 

propostas juntamente com o relatório de impacto, para consideração do órgão 

gestor.  

Art. 92. O relatório de impacto, juntamente com as indicações do órgão gestor 

serão submetidos ao Conselho Municipal de Desenvolvimento, através de um Grupo 

de Instrução, que decidirá pelas medidas necessárias e pelas condições de sua 

implementação.  



 

 

 

Parágrafo único: As medidas de implementação serão objeto de um 

contrato, a ser firmado entre o proponente e a Prefeitura Municipal, contendo pelo 

menos os seguintes itens:  

I- descrição pormenorizada de todas as medidas a serem implementadas;  

II- cronograma de realização de modificações de projeto, de implementação 

de obras e de desembolsos financeiros;  

III- garantias, penalidades e outras obrigações contratuais a serem 

observadas.  

CAPÍTULO III 

DO PARCELAMENTO DO SOLO 

SEÇÃO I 

DA TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LOTEAMENTO 

Art. 93. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o empreendedor 

deverá certificar-se de sua viabilidade técnica, solicitando ao Órgão Gestor que 

defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, das 

áreas destinadas aos equipamentos comunitários e de uso institucional.  

Parágrafo único: Para tanto, apresentará requerimento, acompanhado de 

certidão atualizada expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, e planta de 

situação do imóvel, contendo as seguintes informações:  

I- as divisas da gleba a ser loteada com indicação dos confrontantes;  

II- a localização dos cursos d’água, bosques, mananciais e outras indicações 

topográficas de interesse;  

III- a localização das vias e dos arruamentos contíguos a todo perímetro;  

IV- a indicação das áreas públicas construídas ou destinadas a equipamentos 

comunitários urbanos, existentes no local ou em suas adjacências;  

V- as construções existentes na gleba a ser loteada, com as respectivas 

amarrações às divisas da mesma.   

Art. 94.  O Órgão Gestor indicará, de acordo com as diretrizes de 

planejamento municipal, o seguinte:  

I- as ruas ou rodovias existentes ou projetadas que compõem o sistema viário 

do município, a serem respeitadas;  



 

 

 

II- a indicação dos usos e dos índices urbanísticos previstos no Modelo 

Espacial e Plano Regulador;  

III- as faixas não edificáveis;  

IV- a localização dos terrenos para a implantação de áreas destinadas a 

equipamentos comunitários urbanos.   

Parágrafo único: As diretrizes expedidas na consulta de viabilidade vigorarão 

pelo prazo máximo de 6 (seis) meses.  

Art. 95.  Após as indicações previstas no Artigo 93, o requerente deverá 

apresentar o anteprojeto de loteamento, contendo todas as informações da consulta 

de viabilidade, e mais as seguintes:  

I- certidão de baixa no INCRA; quando for o caso;  

II- planta planialtimétrica georreferenciada da totalidade da gleba, a 

orientação dos nortes magnético e verdadeiro e a proposta de divisão da gleba em 

lotes, com a definição das áreas públicas;  

III- pareceres sobre a viabilidade de abastecimento e de fornecimento de 

energia elétrica e de água emitidos pelas respectivas concessionárias, ou soluções 

próprias ambientalmente viáveis.  

Parágrafo único: Poderá ser exigida a extensão do levantamento 

planialtimétrico, além de uma ou mais divisas da área a ser loteada, até o talvegue 

ou divisor de água mais próximo, a critério do Órgão Gestor.  

Art. 96.  Será devolvida ao requerente uma via da planta planialtimétrica 

contendo as indicações das alterações julgadas necessárias por parte do Órgão 

Gestor de acordo com a Lei, a fim de que seja elaborado o projeto definitivo, bem 

como a indicação da infraestrutura urbana e arborização a serem utilizadas nas vias 

de circulação e áreas verdes.  

§1º. O anteprojeto aprovado receberá a numeração oficial para identificação 

das ruas que deverão constar no projeto definitivo;  

§2º. O Órgão Gestor apresentará a localização e o número de lotes a serem 

caucionados ou hipotecados;  

§3º. A aprovação do anteprojeto com as diretrizes estabelecidas para o 

projeto definitivo terá validade por 12 (doze) meses.  

Art. 97.  Aprovado o anteprojeto, o requerente deverá juntar a este os 

seguintes elementos para a análise e aprovação do projeto definitivo:  



 

 

 

I- desenhos impressos e em meio digital, obedecendo aos padrões da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contendo, pelo menos:  

a)Planta de situação do imóvel em escala adequada contendo os 

equipamentos públicos e comunitários existentes num raio de 500m (quinhentos 

metros), com as respectivas distâncias às divisas da gleba a ser loteada;  

b)Planta do levantamento planialtimétrico da gleba em escala adequada, 

devidamente georreferenciada, de acordo com suas dimensões, a critério do SPG, 

contendo o sistema viário e a subdivisão das quadras e destas em lotes, 

especificando as áreas destinadas a equipamentos comunitários, áreas verdes e 

lotes caucionados, com as respectivas dimensões lineares e angulares, raios, 

cordas, arcos, pontos de tangência, ângulos centrais das vias, cotas de nível no eixo 

dos cruzamentos e indicação dos marcos de alinhamento;  

c)Planilha resumo do projeto quantificando as áreas: escriturada, loteada, 

destinada ao sistema viário, verde, destinada a equipamentos comunitários urbanos, 

e remanescente;  

d)Projetos das redes de distribuição de água, de energia elétrica, iluminação 

pública e de drenagem pluvial;  

e)Perfis longitudinais e transversais de todas as vias projetadas;  

f)Projeto de terraplanagem das ruas e de todo o loteamento, se necessário, a 

critério do órgão técnico competente;  

g)Projeto de arborização das vias de circulação e áreas verdes, a critério do 

órgão técnico competente;  

II- elementos técnicos (projeto, desenhos esquemáticos, memorial descritivo) 

que permitam a perfeita compreensão da solução adotada para a coleta e 

destinação final dos esgotos cloacais, de acordo com a legislação ambiental e com 

as normas técnicas da Concessionária;  

III- memorial descritivo, que deverá conter, pelo menos:  

a)Denominação e descrição sucinta do loteamento, incluindo as modificações 

da topografia existente, quando houver e a relação discriminativa das quadras e dos 

lotes com as respectivas áreas;  

b)Indicação das áreas públicas, que passarão ao domínio do Município no ato 

do registro do loteamento;  

c)Enumeração dos equipamentos, comunitários urbanos e dos serviços 

públicos e de utilidade pública, já existente no loteamento e adjacentes, num raio de 

500m(quinhentos metros).  



 

 

 

IV- modelo do contrato de promessa de compra e venda, de acordo com a Lei 

Federal, contendo cláusulas, que especifiquem:  

a)Compromissos do loteador quanto à execução das obras de infraestrutura;  

b)Prazo de execução da infraestrutura, contido nesta Lei;  

c)Possibilidade de suspensão do pagamento das prestações pelo comprador, 

quando vencido o prazo e não executadas as obras, que passará a depositá-las 

mensalmente, de acordo com a Lei Federal;  

d)Enquadramento dos lotes no Modelo Espacial, definindo o padrão de uso e 

ocupação conforme o zoneamento e as diretrizes descritas no ANEXO 3;  

e)Certidões exigidas para o registro do parcelamento, conforme exigência do 

Cartório de Registro de Imóveis;  

f) Termo de compromisso de caução;  

g)O Órgão Gestor poderá exigir, além dos elementos acima, a apresentação 

de outros projetos, desenho, cálculos, documentos ou detalhes técnicos necessários 

à perfeita elucidação da proposta.  

Parágrafo único: O anteprojeto terá validade por 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua aprovação pelo SPG.  

Art. 98. Aprovado o anteprojeto, o requerente apresentará o projeto definitivo, 

contendo, dentre os elementos requeridos anteriormente, aqueles que lhe forem 

especificamente solicitados pelo SPG e mais:  

I- relação discriminativa das áreas de escrituras, desmembradas ou 

remembradas, incorporadas ao sistema viário e remanescentes;  

II- certidão negativa de hipoteca do(s) imóvel(eis) a ser(em) desmembrado(s) 

ou remembrado(s).  

 

SEÇÃO II 

DA TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE DESMEMBRAMENTO 

Art. 99. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado 

apresentará requerimento ao Órgão Gestor, acompanhado de certidão atualizada da 

matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente 

contendo:       

I- a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;  



 

 

 

II- a indicação do tipo de uso predominante no local;  

III- a indicação da divisão de lotes pretendida na área.  

§1º. O título de propriedade será dispensado quando se tratar de 

parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado 

de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão 

provisória na posse, desde que promovido Município.  

§2º. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições 

urbanísticas vigentes para as Zonas de localização dos projetos de 

desmembramento.                         

Seção III 

Do Registro Do Parcelamento Do Solo 

Art. 100. Aprovado o projeto definitivo do parcelamento do solo, será lavrado 

o Termo de Compromisso entre o loteador e o Município e expedido o Alvará de 

Aprovação, dos quais deverão constar:  

I- as condições em que o parcelamento é autorizado;  

II- as áreas de alagadiços, lagoas, banhados e outras consideradas 

inadequadas e que não poderão ser destinadas a lotes ou especificadas como áreas 

verdes, de uso público, excluídas do projeto;  

III- as áreas verdes e de equipamentos comunitários de uso público que 

revertem ao patrimônio do Município, por doação, em caso de loteamento e/ou de 

regularização;  

IV- as obrigações que o responsável pelo parcelamento assumirá 

relativamente à execução das obras de infraestrutura e serviços de urbanização a 

serem realizadas, de acordo com o projeto aprovado e respectivos prazos de 

execução.  

V- os lotes a serem caucionados ou hipotecados como garantia da execução 

das obras especificadas no item anterior.  

Art. 101. A expedição do Alvará de Aprovação é o ato que configura a 

conclusão dos trâmites administrativos necessários à legalização do projeto de 

parcelamento do solo, considerado indispensável para o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis.  

Parágrafo único: Desde a aprovação do parcelamento do solo, as áreas referidas 

no "caput" deste Art. não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, salvo 

nas hipóteses de caducidade do ato de aprovação, cancelamento do registro de 



 

 

 

loteamento ou alteração do loteamento registrado, nos termos dos Art. 18, 23 e 28 

da Lei Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e alterações dadas pela Lei nº 

9.785, de 29 de janeiro de 1999.  

Art. 102. Aprovado o projeto de parcelamento do solo, o interessado deverá 

submetê-lo, acompanhado de toda documentação exigida pela Lei Federal, ao 

Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de 

caducidade.  

Art. 103. Desde a data do registro efetuado pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, passam a integrar o domínio do Município as vias e outros equipamentos 

públicos urbanos e comunitários constantes do projeto e do memorial descritivo.  

Art. 104. O Oficial do Registro de Imóveis comunicará o registro ao Município, 

através de Certidão, para que:  

I- seja efetuado o cadastramento e a atualização da base de dados e da 

cartografia do Cadastro Técnico Municipal;  

II- sejam incorporadas ao patrimônio do Município as áreas doadas;  

III- seja feita a escritura de hipoteca das áreas em garantia das obras de 

infraestrutura;  

IV- seja emitido o Alvará de Licença para execução das obras.  

 

SEÇÃO IV 

DA EXECUÇÃO E ENTREGA DAS OBRAS 

Art. 105. As obras e serviços relacionados nos projetos deverão ser 

construídos pelo empreendedor, num prazo máximo de 2 (dois) anos, a partir da 

data do registro, devendo este prazo ficar especificado no Alvará de Licença de 

implantação do loteamento.  

§1º. O prazo estipulado no “caput” deste Art. poderá ser, excepcionalmente, 

prorrogado por igual período, a critério do Órgão Gestor, desde que o pedido de 

prorrogação se dê na sua vigência, sujeitando-se, o empreendedor, à adequação às 

normas em vigor;  

§2º. Fica obrigado o loteador a não outorgar qualquer escritura definitiva de 

venda de lote, antes de concluídas as obras e cumpridas as demais obrigações 

impostas por Lei ou assumidas no Termo de Compromisso.  

 



 

 

 

SEÇÃO V 

DAS GARANTIAS 

Art. 106. A execução das obras de urbanização será objeto de garantia por 

parte do loteador, segundo as modalidades previstas em regulamentação - garantia 

hipotecária, caução em dinheiro, em títulos da dívida pública, fiança bancária ou 

seguro-garantia, em valor equivalente ao custo orçado das obras - aceitas pelos 

órgãos técnicos municipais, salvo na garantia hipotecária, a qual deverá ser, no 

mínimo, equivalente a 60% (sessenta por cento) da área dos lotes.  

§1º. O valor dos lotes, para efeito da garantia hipotecária de que trata este 

Art., será calculado pelo preço da gleba, sem considerar as benfeitorias previstas no 

projeto aprovado.  

§2º. Não poderão ser dadas em garantia hipotecária as áreas de destinação 

pública constantes do projeto de loteamento.  

§3º. Fica dispensada a prestação de garantia na implantação de loteamentos 

populares nas ZEIS, empreendidos pelo Município – diretamente ou em parceria 

com o setor privado - e pelas Cooperativas Habitacionais Autogestionárias.  

Art. 107. Findos os prazos previstos, caso não tenham sido realizadas as 

obras e serviços exigidos, a Municipalidade executá-los-á, e promoverá a ação 

competente para adjudicar ao seu patrimônio os lotes caucionados, que se 

constituirão em bem público do Município.  

Art. 108. Uma vez realizadas as obras e serviços exigidos, o Órgão Gestor, a 

requerimento do interessado e após vistoria, liberará os lotes caucionados ou 

hipotecados.  

Parágrafo único: A garantia poderá ser liberada à medida que as obras 

forem sendo concluídas, desde que não desfigure a efetiva garantia para o restante 

das obras.  

SEÇÃO VI 

DA FISCALIZAÇÃO E EMBARGOS 

Art. 109. A fiscalização dos loteamentos será exercida em todas as etapas, 

desde as especificações de ordem técnica até as fases de execução e entrega das 

obras de infraestrutura.  

Parágrafo único: Para efeito de fiscalização, o empreendedor deverá manter 

uma cópia completa dos projetos aprovados e do ato de aprovação, no local da 

obra.  



 

 

 

Art. 110. Verificada a infração de qualquer dispositivo desta Lei, a Prefeitura 

por meio do órgão fiscalizador competente expedirá uma intimação ao 

empreendedor para corrigir a falha verificada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) 

dias corridos, contados da data da intimação.  

§1º. A verificação da infração poderá ser feita a qualquer tempo, mesmo após 

o término das obras;  

§2º. No caso do não cumprimento das exigências contidas na intimação 

dentro do prazo concedido será lavrado auto de infração e de embargo das obras, 

às expensas do empreendedor, se estiverem em andamento, e aplicação de multa, 

sem prejuízo de outras penalidades, para obras concluídas ou em andamento;  

§3º. Lavrado o auto de embargo, poderá o Poder Executivo regularizar o 

loteamento para evitar lesões aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na 

defesa dos direitos dos adquirentes de lotes, na forma da legislação federal, 

ressarcindo-se das despesas de implantação de infraestrutura necessária junto ao 

empreendedor, inclusive por via judicial.  

§4º. Da penalidade do embargo ou multa, poderá o interessado recorrer, sem 

efeito suspensivo, ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados da data do recebimento do auto de infração, desde que prove haver 

depositado a multa.  

Art. 111. O Município, através do Órgão Gestor, comunicará o embargo ao 

representante do Ministério Público e ao Cartório de Registro de Imóveis.  

SEÇÃO VII 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

Art. 112. A infração a qualquer dispositivo desta Lei acarretará ao 

responsável pelo parcelamento a aplicação de multas e embargo da execução do 

loteamento ou desmembramento, conforme legislação em vigor, sem prejuízo das 

medidas de natureza civil e criminal previstas na Lei Federal.  

Art. 113. Consideram-se infrações específicas às disposições desta Lei, com 

aplicação das sanções correspondentes:  

I- o loteador que iniciar a execução de qualquer obra de parcelamento do solo 

sem projeto aprovado, em desacordo com o mesmo, ou com as disposições de 

legislação e normas federais, estaduais e municipais, bem como prosseguir com as 

obras depois de esgotados os eventuais prazos fixados;  

II- o loteador que faltar com as precauções necessárias para a segurança de 

pessoas ou propriedades, ou de qualquer forma danificar ou acarretar prejuízo a 

logradouros públicos, em razão da execução de obras de parcelamento do solo;  



 

 

 

III-desrespeitar embargos, intimações ou prazos estipulados pelas 

autoridades competentes;  

IV-anunciar por qualquer meio a venda, promessa ou cessão de direitos 

relativos a imóveis, com pagamento de forma parcelada ou não, sem que haja 

projeto aprovado ou após o término de prazos concedidos e em qualquer caso, 

quando os efeitos formais ou materiais contrariarem as disposições da legislação 

municipal vigente;  

V- o loteador que não executar as obras de infraestrutura previstas no Termo 

de Compromisso firmado perante o Município.  

Art. 114. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo não dispensa o 

atendimento às disposições desta Lei, bem como não desobriga o infrator a ressarcir 

eventuais danos resultantes da infração, na forma da legislação vigente.  

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 115. Fica instituído o 1º PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE 

GESTÃO, PROVISÓRIO, vigorando até que o mecanismo regular de formulação e 

implementação de Planos Estratégicos de Gestão Municipal estabelecido nesta Lei 

esteja operante, contendo os seguintes componentes e seus respectivos objetivos, 

estratégias e ações de curto, médio e longo prazo:  

I- Plano Municipal de Educação;   

II- Plano Municipal de Saneamento Básico;   

III- Plano Local de Habitação de Interesse Social;   

IV- Plano Municipal de Saúde;  

V-  Plano Municipal de Mobilidade Urbana;   

VI- Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

VII- Plano Municipal de Manejo do Refúgio da Vida Silvestre do Molhe Leste;  

VIII- Plano Municipal de Manejo de Dunas Litorâneas e Lagunares;   

IX- Todas as declarações vigentes de zonas especiais de interesse social e 

zonas especiais de regularização fundiária, seus respectivos planos e cronogramas.  

Parágrafo único: A efetiva aplicação dos programas, ações, metas e demais 

medidas correlatas relacionados aos componentes do 1º Plano Estratégico 

Provisório, com exceção do item IX, que ainda não tenham sido aprovados pela 

Câmara Municipal de Vereadores, dependerão de aprovação legislativa e sanção 



 

 

 

do(a) chefe do Executivo, para sua plena e legal aplicação, conforme o Artigo 

19,inciso IV, da Lei Orgânica Municipal de 1990.   

Art. 116. Salvo disposição ou requerimento em contrário, serão examinados 

de acordo com o regime urbanístico vigorante à época de seu requerimento, os 

processos administrativos de:  

I- licenciamento de construção de edificações, que ainda não haja sido 

concedido, desde que no prazo de 12 (doze) meses seja licenciada a construção e 

iniciada a obra;  

II- licenciamento de construção de edificações já concedido, desde que no 

prazo de 6 (seis) meses seja iniciada a obra;  

III- licenciamento de parcelamento do solo que ainda não haja sido concedido, 

desde que no prazo de 12 (doze) meses seja promovido o seu registro ou averbação 

no Registro de Imóveis;  

IV- licenciamento de parcelamento do solo já concedido, desde que no prazo 

de 6 (seis) meses seja promovido o seu registro ou averbação no Registro de 

Imóveis.  

Art. 117. Obra iniciada é aquela cujas fundações estejam concluídas, desde 

que lançadas de forma tecnicamente adequada ao tipo de construção projetada, 

observado o cronograma físico aprovado.   

Art. 118. As obras, cujo licenciamento de construção haja sido concedido 

anteriormente à data de vigência desta Lei Complementar, deverão ser iniciadas no 

prazo de validade do licenciamento, sob pena de caducidade, vedada a revalidação 

do licenciamento de construção ou de aprovação do projeto.  

Art. 119. Esta Lei Complementar aplica-se aos processos administrativos em 

curso nos órgãos técnicos municipais, observado o disposto no Art. 118.  

Art. 120. Serão examinados de acordo com o regime urbanístico vigente 

anteriormente a esta Lei Complementar, desde que seus requerimentos hajam sido 

protocolados, na Prefeitura Municipal, antes da vigência da lei, os processos 

administrativos de:  

I- aprovação de projeto ou de suas modificações, ainda não concedida, desde 

que, no prazo de 12 (doze) meses, seja licenciada a construção e iniciada a obra;  

II- licenciamento de construção ou de suas modificações, ainda não 

concedido, relativo a projeto já aprovado, desde que, no prazo de 6 (seis) meses, 

seja iniciada a obra;  



 

 

 

III- aprovação do projeto e memorial descritivo de loteamento, ou de suas 

modificações, desde que no prazo de 12 (doze) meses, seja promovido o seu 

registro no Registro de Imóveis, e iniciadas as obras referidas no artigo 76, no que 

couber;  

IV- aprovação de projetos de desmembramento ou de remembramento, ou de 

suas modificações, desde que no prazo de 3 (três) meses, seja promovida a sua 

averbação no Registro de Imóveis;  

V- aprovação de estudo de viabilidade, equiparados a projetos, para os 

efeitos desta Lei Complementar, desde que no prazo de 6 (seis) meses, seja 

também requerida a aprovação do projeto que lhe corresponder.  

§1º. Não será concedida revalidação da aprovação de projetos e do 

licenciamento de construção, referidos neste artigo, quando requerida na vigência 

desta Lei Complementar.  

§2º.  As obras cujo início ficar, comprovadamente, na dependência de ação 

judicial para retomada do imóvel ou para a sua regularização jurídica, desde que 

propostas nos prazos dentro do qual deveriam ser iniciadas as mesmas obras, não 

se aplica o disposto no § 1º, podendo ser revalidado o licenciamento de construção 

tantas vezes quantas forem necessárias.  

Art. 121. Aplica-se o disposto no Art. 120 aos processos administrativos de 

modificação do projeto ou de construção, cujos requerimentos hajam sido 

protocolados, na Prefeitura Municipal, antes da vigência desta Lei Complementar, os 

quais são equiparados aos processos administrativos de aprovação de projetos ou 

de licenciamento de construções, respectivamente.  

Art. 122. Os processos administrativos de modificação de projetos ou de 

construções, com aprovação ou licenciamento já concedido, respectivamente, serão 

examinados de acordo com o regime urbanístico vigorante à época em que· houver 

sido protocolado, na Prefeitura Municipal, o requerimento da modificação, observado 

o disposto nos Artigos 123 e 124.  

Art. 123. Os processos administrativos de modificação de projetos ou de 

construções, cujos requerimentos hajam sido protocolados, na Prefeitura Municipal, 

na vigência desta Lei Complementar, relativos a processos administrativos em curso 

nos órgãos técnicos municipais, poderão ser examinados de acordo com o regime 

urbanístico vigorante à época do requerimento de aprovação de projeto.  

Parágrafo único. Exclui-se do disposto neste artigo, para o efeito de ser 

aplicado o regime urbanístico estabelecido por esta Lei Complementar, as 

modificações pretendidas que impliquem em agravamento das condições constantes 

do regime urbanístico estabelecido por esta Lei, ainda que com base em legislação 



 

 

 

vigente à época da aprovação de projeto e licenciamento de construção, 

nomeadamente os que se originem de:  

I- adequação do projeto ao traçado e ao regime dos equipamentos urbanos, 

existentes ou previstos à época do requerimento de aprovação de projeto;  

II- adequação do projeto às dimensões das glebas ou lotes de terreno, sobre 

o qual devam aceder as edificações projetadas.  

Art. 124. Para os efeitos do Art. 123, serão também consideradas 

modificações de projeto as que decorram do exame detalhado dos seus elementos 

pelos órgãos técnicos municipais.   

Art. 125. Ficam revogadas as disposições em contrário, e em especial as 

seguintes Leis e suas respectivas alterações:   

I- Lei Municipal nº 456/2006.  

II- Lei Municipal nº 10/1989.     

Art. 126. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DA PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO NORTE, 10 DE MAIO DE 2019. 
                                                                                               
                            
 
           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1   

 

MAPA DO PERÍMETRO URBANO E LIMITES DOS DISTRITOS  

 

 

COORDENADAS X e Y 

Perímetro Urbano Central. 

 

 

Perímetro 

Urbano  

1  400861.0710  6459592,5939  

2  401247.4633  6459776,613  

3  401927.1733  6459942.7017  

4  401972.8902  6460250.6081  

5  402168.6702  6460600.7081  

6  402451.9202  6460523.3981  

7  402522.5702  6460730.9081  

8  402617.6502  6460773.7981  

9  403201.6265  6459978.3244  

10  404698.3299  6461489.8473  

11  405341.7802  6460871.2381  

12  403926.4413  6459503.9204  

13  404237.5502  6459300.3081  

14  404270.5660  6459274.5379  

15  404292.2933  6459240.3565  

16  404300.3418  6459202.3492  

17  404302.4221  6459169.6865  

18  404299.5702  6459124.8181  

19  403829.5402  6458303.3481  

20  403722.3102  6458062.0681  

21  403720.4002  6458006.9581  

22  403667.6102  6457922.9781  

23  403416.5102  6457668.6681  

24  403122.6002  6457515.3081  

25  402811.7021  6457131.8426  

26  406462.2100  6454915.9500  



 

 

 

27  407346.7200  6454449.3100  

28  405587.1040  6452271.3893  

29  404570.2024  6451145.6759  

30  402926.8500  6452664.2900  

 31  403103.1200  6452928.4600  

32  402867.7300  6453161.0400  

33  403254.3063  6453576.6821  

34  403174.0100  6453685.9300  

35  402776.5500  6453835.9600  

36  403267.3188  6454532.6345  

37  403390.4486  6454708.4363  

38  402955.6711  6455382.2519  

39  402505.3909  6455766.3604  

40  402478.9158  6455803.0106  

41  402457.5755  6455841.3987  

42  402439.5046  6455888.1289  

43  402375.1509  6456129.5242  

44  402362.3996  6456155.7411  

45  402223.8394  6456354.3762  

46  401825.3709  6456094.8470  

47  401466.6922  6457178.8541  

48  401333.9821  6457619.3552  

49  401436.3650  6457638.6778  

50  401417.5134  6457764.2725  

51  401407.0700  6458022.8900  

52  401482.0387  6458043.3689  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2   

 

ÁREAS DE INTERESSE DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA 

BIO DIVERSIDADE (Mapa) ANEXO 2.1   

 

MAPA DO USO DO SOLO URBANO  

 

 

COORDENADAS X e Y 

Zonas.  

 

ZONA 

CENTRO 

HISTÓRICO  

1  401466.6922  6457178.8541  

2  401416.8314  6457285.4796  

3  401333.9821  6457619.3552  

4  401436.3650  6457638.6778  

5  401417.5134  6457764.2725  

6  401683.7823  6457819.5503  

7  401813.1472  6457333.3046  

8  401625.6303  6457310.2781  

9  401641.7931  6457137.9814  

10  401499.4223  6457195.9079  

11  401486.5067  6457196.3042  

 

ZONA 

CENTRAL 

EXTENDIDA  

1  401641.7931  6457137.9814  

2  401625.6303  6457310.2781  

3  401813.1472  6457333.3046  

4  401683.7823  6457819.5503  

5  401417.5134  6457764.2725  

6  401407.0700  6458022.8900  

7  401790.6620  6458121.4331  

8  401793.8256  6458095.9988  

9  401832.6862  6458062.6933  

10  401891.1611  6458173.5317  

11  401964.2165  6458112.4974  

12  401978.9146  6458096.4743  

13  402013.4474  6458014.3128  

14  402030.3527  6457964.4945  

15  402044.1341  6457896.2923  



 

 

 

16  402180.2785  6457928.6877  

17  402223.2544  6457820.4578  

18  402264.9479  6457602.3094  

19  402101.3135  6457575.8327  

20  402137.4694  6457378.3656  

 21  402021.6672  6457360.4910  

22  401917.1182  6457349.6150  

23  401925.0552  6457322.2801  

24  401942.8145  6457309.1102  

25  401921.0403  6457180.0512  

26  401777.2982  6457204.0623  

27  401743.8235  6457142.2864  

28  401717.0953  6457093.8698  

 

ZONA DE  

EXPANSÃO  

URBANA 1 - 

NORTE  

1  405371.5120  6453587.8173  

2  403492.6008  6454736.6923  

3  403031.6847  6455448.8504  

4  402579.4233  6455834.6488  

5  402563.4432  6455856.7706  

6  402548.3451  6455883.9299  

7  402469.2937  6456164.5960  

8  402448.9624  6456206.3975  

9  402313.8032  6456401.3378  

10  402457.4672  6456501.8198  

11  403134.0534  6455882.2575  

12  403018.0262  6455739.9405  

13  403184.5056  6455582.0473  

14  403632.1709  6454890.3631  

15  405496.8546  6453741.6499  

ZONA DE  

EXPANSÃO  

URBANA 1 -

SUL  

1  405907.9426  6452902.8256  

2  403267.3188  6454532.6345  

3  403390.4486  6454708.4363  

4  403419.6501  6454663.3174  

5  406035.8713  6453058.9792  

 

ZONA DE  1  404570.2024  6451145.6759  



 

 

 

EXPANSÃO  

URBANA 2  

2  402926.8500  6452664.2900  

3  403103.1200  6452928.4600  

4  402867.7300  6453161.0400  

5  403254.3063  6453576.6821  

6  403174.0100  6453685.9300  

7  402776.5500  6453835.9600  

8  403267.3188  6454532.6345  

9  405907.9426  6452902.8256  

10  405479.9476  6452377.3932  

11  405587.1040  6452271.3893  

 

ZONA DE  1  405496.8546  6453741.6499  

EXPANSÃO 

URBANA 3  

2  403632.1709  6454890.3631  

3  403184.5056  6455582.0473  

4  403018.0262  6455739.9405  

5  403134.0534  6455882.2575  

6  402457.4672  6456501.8198  

7  402673.7178  6456831.1233  

8  402811.7021  6457131.8426  

9  406462.2100  6454915.9500  

 

ZONA DE  

OCUPAÇÃO  

EXTENSIVA 

1  

1  402811.7021  6457131.8426  

2  402515.9453  6458856.8619  

3  402302.9101  6458935.0729  

4  403287.1188  6459922.3394  

5  403926.4413  6459503.9204  

6  404237.5502  6459300.3081  

7  404270.5660  6459274.5379  

8  404292.2933  6459240.3565  

9  404300.3418  6459202.3492  

10  404302.4221  6459169.6865  

11  404299.5702  6459124.8181  

12  403829.5402  6458303.3481  

13  403722.3102  6458062.0681  

14  403720.4002  6458006.9581  

15  403667.6102  6457922.9781  



 

 

 

16  403416.5102  6457668.6681  

17  403122.6002  6457515.3081  

 

ZONA DE  

OCUPAÇÃO  

EXTENSIVA 

2  

1  402137.8132  6458994.2476  

2  401788.9644  6459358.6458  

3  401927.1733  6459942.7017  

4  401972.8902  6460250.6081  

5  402168.6702  6460600.7081  

6  402451.9202  6460523.3981  

7  402522.5702  6460730.9081  

8  402617.6502  6460773.7981  

9  403201.6265  6459978.3244  

10  402278.9041  6459059.2796  

11  402241.9395  6459018.7426  

12  402213.9003  6458984.0160  

13  402205.2097  6458971.7746  

 

ZONA DE 

OCUPAÇÃO  

1  401825.3709  6456094.8470  

2  401466.6922  6457178.8541  

INTENSIVA 

1  

3  401486.5067  6457196.3042  

4  401499.4223  6457195.9079  

5  401641.7931  6457137.9814  

6  401717.0953  6457093.8698  

7  401685.8870  6457053.5858  

8  401744.5018  6457014.3186  

9  401788.5144  6456968.5794  

10  402223.8394  6456354.3762  

 

ZONA DE  

OCUPAÇÃO  

INTENSIVA 

2  

1  402313.8032  6456401.3378  

2  401866.1424  6457032.1854  

3  401830.1061  6457069.2754  

4  401743.8235  6457142.2864  

5  401777.2982  6457204.0623  

6  401921.0403  6457180.0512  

7  401942.8145  6457309.1102  

8  401925.0552  6457322.2801  



 

 

 

9  401917.1182  6457349.6150  

10  402021.6672  6457360.4910  

11  402137.4694  6457378.3656  

12  402101.3135  6457575.8327  

13  402264.9479  6457602.3094  

14  402223.2544  6457820.4578  

15  402180.2785  6457928.6877  

16  402044.1341  6457896.2923  

17  402030.3527  6457964.4945  

18  402013.4474  6458014.3128  

19  401978.9146  6458096.4743  

20  401964.2165  6458112.4974  

21  401891.1611  6458173.5317  

22  402233.5295  6458835.9154  

23  402262.2281  6458882.8338  

24  402302.9101  6458935.0729  

25  402515.9453  6458856.8619  

26  402811.7021  6457131.8426  

27  402673.7178  6456831.1233  

28  402457.4672  6456501.8198  

 

ZONA DE  

OCUPAÇÃO  

INTENSIVA 

3  

1  401482.0387  6458043.3689  

2  400861.0710  6459592,5939  

3  401247.4633  6459776,613  

4  401927.1733  6459942.7017  

5  401788.9644  6459358.6458  

 6  402137.8132  6458994.2476  

7  402205.2097  6458971.7746  

8  402169.9049  6458922.4325  

9  402146.6253  6458885.5868  

10  401778.2961  6458174.9851  

11  401790.6620  6458121.4331  

 

ZONA DO  

CORREDOR 

NORTE  

1  401832.6862  6458062.6933  

2  401793.8256  6458095.9988  

3  401790.6620  6458121.4331  



 

 

 

4  401778.2961  6458174.9851  

5  402146.6253  6458885.5868  

6  402169.9049  6458922.4325  

7  402205.2097  6458971.7746  

8  402213.9003  6458984.0160  

9  402241.9395  6459018.7426  

10  402278.9041  6459059.2796  

11  403201.6265  6459978.3244  

12  403287.1188  6459922.3394  

13  402302.9101  6458935.0729  

14  402262.2281  6458882.8338  

15  402233.5295  6458835.9154  

16  401891.1611  6458173.5317  

 

ZONA DO  

CORREDOR 

VERDE  

1  406035.8713  6453058.9792  

2  403419.6501  6454663.3174  

3  403390.4486  6454708.4363  

4  402955.6711  6455382.2519  

5  402505.3909  6455766.3604  

6  402478.9158  6455803.0106  

7  402457.5755  6455841.3987  

8  402439.5046  6455888.1289  

9  402375.1509  6456129.5242  

10  402362.3996  6456155.7411  

11  402223.8394  6456354.3762  

12  401788.5144  6456968.5794  

13  401744.5018  6457014.3186  

14  401685.8870  6457053.5858  

15  401717.0953  6457093.8698  

16  401743.8235  6457142.2864  

17  401830.1061  6457069.2754  

18  401866.1424  6457032.1854  

19  402313.8032  6456401.3378  

 20  402448.9624  6456206.3975  

21  402469.2937  6456164.5960  

22  402548.3451  6455883.9299  



 

 

 

23  402563.4432  6455856.7706  

24  402579.4233  6455834.6488  

25  403031.6847  6455448.8504  

26  403492.6008  6454736.6923  

27  405371.5120  6453587.8173  

28  406100.1122  6453136.8862  

 

ZONA 

INDUSTRIAL  

1  403926.4413  6459503.9204  

2  403287.1188  6459922.3394  

3  403201.6265  6459978.3244  

4  404698.3299  6461489.8473  

5  405341.7802  6460871.2381  

 

ZONA 

PRAIA DO 

MAR 

GROSSO  

1  405587.1040  6452271.3893  

2  405479.9476  6452377.3932  

3  405907.9426  6452902.8256  

4  406035.8713  6453058.9792  

5  406100.1122  6453136.8862  

6  405371.5120  6453587.8173  

7  405496.8546  6453741.6499  

8  406462.2100  6454915.9500  

9  407346.7200  6454449.3100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.2   

 

MAPA DO USO DO SOLO DOS DISTRITOS  

 

 

COORDENADAS X e Y  

Sedes Distritais  

 

 

Estreito  

1  429235.24  6478904.34  

2  429627.94  6479169.07  

3  429983.31  6478535.10  

4  431183.48  6479201.73  

5  431414.76  6478820.08  

6  430337.49  6478195.14   

7  431177.86  6476874.87   

8  431005.68  6476757.26  

9  430134.96  6478078.50   

10  429590.70  6477822.05  

11  429361.39   6478160.15  

12  429785.55  6478419.49  

13  429598.49  6478707.06  

14  429414.53   6478605.21  

 

 

Bujuru  

1  459551.48   6500360.77  

2  460393.13  6501081.27   

3  461137.04  6500151.85  

4  460392.61  6499429.93  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2.3 

 

MAPA DO USO DO SOLO DAS ÁREAS FUNCIONAIS  

 

COORDENADAS X e Y 

Áreas Funcionais  

 

Retiro  

1  401377.25  6461931.41  

2  401475.13  6461695.40  

3  401994.88  6461919.19  

4  402051.71  6461742.87  

5  402925.52  6462021.14  

6  402844.05  6462325.80  

Passinho  

1  401213.62  6470506.43   

2  401321.27  6470591.45  

3  401353.48  6470937.99  

4  401667.50   6471209.53  

5  401545.87  6471462.57  

6  401386.66   6471380.57  

7  401423.46  6471289.43   

8  400979.95  6471087.85  

Capivaras  

1  400468.25  6471583.06  

2  400869.21  6471992.85  

3  400453.26  6472374.75  

4  399810.74  6472485.02  

5  399690.49  6472328.83  

Varzea  

1  398194.20  6478548.47  

2  398228.37  6478493.40  

3  398543.79  6478433.17  

4  398760.50  6478534.63  

5  399032.58   6478445.13  

6  399448.76  6478530.90  

7  399398.93  6479274.11  

8  399736.24   6479391.61   

9  399702.62  6479508.39  



 

 

 

Barranco  
1  411123.14  6475259.28  

2  411033.76   6475141.49  

 3  411694.41  6474728.67  

4  411649.36  6474393.93  

 5  412110.54  6474293.50  

6  411872.72  6473188.09  

 7  411433.23  6473285.01  

8  411367.67  6473045.86  

 9  412262.29  6472784.05  

10  412446.42   6472891.53  

 11  412059.87  6473142.04  

12  412199.56  6473849.86  

 13  412711.17  6473953.86  

14  412999.76  6474197.38  

Capão do 

Meio  

1  446249.84  6490662.15  

2  446429.39  6490847.84  

3  446797.28  6490585.06  

4  447131.08  6490979.04   

5  447320.77   6490793.41  

6  446841.16  6490228.85  

Praia de 

Bujuru  

1  461353.87  6495609.89  

2  461817.20  6495924.44  

3  462074.80  6495581.44  

4  461633.05  6495280.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO E USO DO SOLO  

 

ZCH –  ZONA CENTRO HISTÓRICO  

 

DESCRIÇÃO  

O Centro Histórico tem e deverá manter um padrão urbanístico fundado no 

sistema viário e demais espaços públicos, parcelamento do solo e forma 

construída existentes, obedecendo ao que estabelece o decreto de 

tombamento respectivo. O seu sistema de espaços públicos poderá ser 

acrescido de novos elementos à beira da Laguna, visando melhorar a qualidade 

espacial, o turismo e a paisagem urbana. A sua edilícia poderá ser renovada, 

exceto as edificações tombadas, mantendo, entretanto, a granulometria da 

edilícia existente. O uso dos imóveis é e deverá continuar a ser misto, 

combinando residências, comércio, indústria manufatureira de pequeno porte 

(precedido de estudo de impacto de vizinhança), e serviços. Será incentivado o 

uso dos térreos para atividades comerciais, está proibida a produção de novas 

garagens, assim como a aglutinação de mais do que três (3) imóveis 

adjacentes para uma mesma atividade.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Os elementos protegidos nesta zona são os enumerados em seu tombamento, 

podendo a esses serem acrescidos novos, cumpridos os requisitos 

estabelecidos no nesta Lei.  

 

DIRETRIZES    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, 

serviços, manufatureiras de 

pequeno porte, institucionais 

e equipamentos.  

Potencial construtivo  Básico, regenerativo*  1  

 complementar  1  

Ind. aproveitamento   2  



 

 

 

Bonificação 1  I. Aproveitamento livre**  2  

Restrição 1  Novas Garagens  proibidas  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de 

impacto  

 

* regeneração dos potenciais construtivos em 20 anos, vinculado à restauração 

do imóvel no período.  

** Lotes reconstruídos com mesma área construída não consomem índice de 

aproveitamento.  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO   

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias   Largura mín.  -  -   

Passeio 

pedestres  

 Largura mín.  -  -   

Novas 

quadras 

 Extensão máx.  -  -   

Novas 

quadras 

 Área máx.  -  -   

Novos lotes   Área mín.  -  125 m²  125 m²  

Novos lotes   Testada mín.  -  5 m   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZCE - CENTRO COMERCIAL ESTENDIDO  

DESCRIÇÃO  

O Centro Comercial estendido é a extensão do Centro Histórico, com 

características de uso comercial e estendido. Terá um padrão urbanístico 

baseado no sistema viário existente, no parcelamento do solo existente, porém 

com incentivo para o remembramento de lotes, e uma forma construída densa. 

Seu conjunto de atividades é misto, contemplando habitação, comércio, 

serviços, industria manufatureira de pequeno porte (precedida de estudo de 

impacto de vizinhança), e equipamentos. Será incentivado o uso comercial dos 

térreos, será controlada a produção de garagens.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Nesta zona estão protegidos os imóveis listados e/ou tombados pelo 

patrimônio.  

 

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

manufatureiras de pequeno porte, 

institucionais e equipamentos.  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  2  

Ind.  

aproveitamento  

 3  

Bonificação 1  Uso comercial do 

térreo  

Não computável até 5m de 

profundidade  

Bonificação 2  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 3  Lotes remembrados  + 0,25 de I. Aprov.  

Bonificação 4  Equipamentos e 

garages subterrâneas  

100% da área não computável  



 

 

 

Restrições 1  Garagens  Max. 1 vaga por lote ou apartamento  

Restrições 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

Restrições 3  Atividades industriais 

de médio e grande 

porte.  

proibidas  

 

 

 

 PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000m²  -   

Novos lotes  Área mín.  200 m²  125 m²  125 m²  

Novos lotes  Testada mín.  10 m  5 m   

 

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 



 

 

 

ZOI1 – ZONA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA 1  

DESCRIÇÃO  

A zona de ocupação intensiva 1 tem e deverá manter padrão urbanístico 

baseado no sistema viário e parcelamento do solo existentes, sendo tolerado o 

remembramento de lotes, nas áreas já urbanizadas. Nas áreas novas, o 

parcelamento deverá atender aos parâmetros estabelecidos abaixo. Sua forma 

construída poderá evoluir para um padrão de habitação coletiva, com livre 

inserção de edificações comerciais e de serviço, assim como edificações 

mistas. O uso será predominantemente residencial, com livre inserção de 

atividades comerciais, de serviço, manufatureiras, equipamentos, atividades 

institucionais. Também poderá manter as atuais atividades pesqueiras e 

correlatas até que sua natural evolução requeira relocalização. As margens da 

Laguna deverão priorizar a criação de novos espaços públicos, a atividade 

turística, comercial e de serviços.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Além dos imóveis listados e/ou tombados já identificados, assim como os novos 

que venham a ser incluídos, a zona deverá buscar a proteção das margens da 

Laguna, através de usos urbanos não agressivos.  

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, pequenas industrias 

pesqueiras, institucional e 

manufaturas.  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  



 

 

 

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

 

    PARCELAMENTO DO SOLO  

ELEMENTO  Característica  Loteamento Desmembramento Condomínio  

Novas vias   Largura mín.  12m -  

Passeio 

pedestres  

 Largura mín.  2 m -  

Novas quadras  Extensão máx.  150 m 150 m  

Novas quadras  Área máx.  12.000 m² -  

Novos lotes  Área mín.  170m² 125m² 125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m 5 m  

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 

 

 

 



 

 

 

ZOI2 - ZONA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA 2  

DESCRIÇÃO  

A zona de ocupação intensiva 2 tem e deverá manter padrão urbanístico 

baseado no sistema viário e parcelamento do solo existentes, sendo tolerado o 

remembramento de lotes, nas áreas já urbanizadas. Nas áreas novas, o 

parcelamento deverá atender aos parâmetros abaixo. Sua forma construída 

poderá evoluir para um padrão de habitação coletiva, com livre inserção de 

edificações comerciais e de serviço, assim como edificações mistas. O uso será 

predominantemente residencial, com livre inserção de atividades comerciais, de 

serviço, manufatureiras, institucional e equipamentos de pequeno porte.   

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Além dos imóveis listados e/ou tombados já identificados, assim como os novos 

que venham a ser incluídos, a zona deverá buscar o manejo correto e 

conversão urbana de áreas de dunas eventualmente existentes em seu interior.  

 

REGIME 

URBANÍSTICO 

   

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufatureiras de 

pequeno porte e institucional  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  



 

 

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

ZOI3 – ZONA DE OCUPAÇAO INTENSIVA 3  

 

DESCRIÇÃO  

A zona de ocupação intensiva 1 tem e deverá manter padrão urbanístico 

baseado no sistema viário e parcelamento do solo existentes, sendo tolerado o 

remembramento de lotes, nas áreas já urbanizadas. Nas áreas novas, o 

parcelamento deverá atender aos parâmetros especificados abaixo. Sua forma 

construída poderá evoluir para um padrão de habitação coletiva, com livre 

inserção de edificações comerciais e de serviço, assim como edificações 

mistas. O uso será predominantemente residencial, com livre inserção de 

atividades comerciais, de serviço, manufatureiras e equipamentos de pequeno 



 

 

 

porte. Também poderá manter as atuais atividades pesqueiras e correlatas até 

que sua natural evolução requeira relocalização. As margens da Laguna 

deverão priorizar a criação de novos espaços públicos, a atividade turística, 

comercial e de serviços.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Além dos imóveis listados e/ou tombados já identificados, assim como os novos 

que venham a ser incluídos, a zona deverá buscar a proteção das margens da 

Laguna, através de usos urbanos não agressivos.  

 

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufatureiras de 

pequeno porte, pesqueira e 

institucional  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

 

 

 

 



 

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

CN – CORREDOR NORTE (BR101 TRECHO NORTE)  

DESCRIÇÃO  

O Corredor Norte é a zona urbana constituída pela BR101 trecho Norte,  desde 

a esquina da rua Ramiro Barcelos até o ponto situado a 1930 metros (final da 

zona industrial), e todos os terrenos que lhe são adjacentes. Esta zona se 

divide em três segmentos distintos, sendo o primeiro, mais central, aquele 

compreendido entre a esquina da rua Ramiro Barcelos até a esquina do Beco 

da Cerraria, o segundo, daí até a rótula da Perimetral, e o terceiro daí até o final 

da zona industrial. O primeiro trecho mostra padrão urbano baseado em via 

larga, lotes de tamanhos variados e edificações de diferentes tipos, comerciais, 

industriais, depósitos e residenciais. Uso misto, associado às tipologias edilícias 

citadas. Deverá evoluir para uso misto comercial, serviço e residencial de alta 



 

 

 

densidade. Este trecho ainda possui várias glebas por urbanizar, as quais 

deverão ser configuradas segundo o mesmo padrão preconizado para o 

restante do corredor. O segundo trecho tem urbanização ocasional esparsa, de 

tipo variado, predominando residencial de baixa densidade e industrial. Deverá 

evoluir para um padrão semelhante ao prescrito para o primeiro trecho, com 

densidade média. O terceiro trecho deverá adquirir caráter industrial, com lotes 

grandes. A via pública, nos primeiro e segundo trechos, deverá ocupar toda a 

faixa de domínio da atual rodovia, constituindo uma grande avenida. O terceiro 

trecho deverá contar com via de tráfego local paralela à atual BR101, separada 

desta por canteiro.  

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Estarão protegidos os imóveis listados e/ou tombados já identificados, assim 

como os novos que venham a ser listados. Eventuais áreas de proteção serão 

consideradas, a critério do Órgão Gestor.  

 

PRIMEIRO TRECHO  

(Ramiro Barcelos <> Beco 

da Serraria)  

  

Regime Urbanístico   
 

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, uso institucional  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  2  

Ind.  

aproveitamento  

 3  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição   Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  



 

 

 

SEGUNDO TRECHO (Beco  

da Serraria <> rótula da 

Perimetral)  

  

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, indústria de pequeno  
porte, logística, outros  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição   Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   



 

 

 

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000  m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

CV – CORREDOR VERDE (BR101 TRECHO SUL) 

DESCRIÇÃO  

O Corredor Verde é a zona urbana constituída pela Av. Presidente Vargas - 

BR101 trecho Sul, e Estrada Petroni, desde a esquina da Rua Delfina da Cunha 

até a Praia do Mar Grosso, e todos os terrenos que lhe são adjacentes. Esta 

zona se divide em três segmentos distintos, sendo o primeiro, mais central, 

aquele compreendido entre a esquina da Rua Delfina da Cunha até a esquina 

da Perimetral (Arroio Laracha), o segundo, daí até a intercessão com a Estrada 

do Petroni, e o terceiro, daí até a Praia do Mar Grosso. O primeiro trecho 

apresenta uma ocupação alternada de trechos loteados e ocupados com 

edificação de pequeno porte e outros virtualmente vazios, constituídos de 

terrenos institucionais e glebas ainda não urbanizadas. Esta ocupação deverá 

evoluir para a urbanização completa das glebas, lotes novos com dimensões 

maiores dos existentes e edificação de maior porte, mista e variada. O segundo 

trecho constitui o eixo da zona de expansão urbana (ZEU1), encontra-se ainda 

desocupada, exceto pelo estaleiro da EBR; neste segmento a urbanização 

prescrita é semelhante à própria zona de expansão, com parcelamento de 

padrão residencial, forma construída variada e uso misto. O terceiro trecho é a 

área adjacente à estrada Petroni, também ainda desocupada, para a qual 

prescreve-se um padrão igual ao segmento anteriormente descrito. A partir do 

segundo trecho, a via deverá ter uma largura mínima de 30 metros, larga o 

suficiente para conter pistas segregadas para veículos e transporte público, 

ciclovia, passeios para pedestres e uma área arborizada linear de 10 metros de 

largura. No primeiro trecho deverá manter o alinhamento predial existente no 

lado Norte, e incorporar tantos trechos de áreas verdes nas testadas do lado 

Sul quanto possíveis.  



 

 

 

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Estarão protegidos os imóveis listados e/ou tombados já identificados, assim 

como os novos que venham a ser listados. Eventuais áreas de proteção serão 

consideradas, a critério do Órgão Gestor.  

PRIMEIRO TRECHO  

(Delfina da Cunha <> 

Perimetral)   

 

Regime Urbanístico    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, indústria de pequeno  
porte, logística, outros  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  2  

Ind.  

aproveitamento  

 3  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

SEGUNDO TRECHO  

(Perimetral<><>Intercessão 

com E. Petroni)  

  

Regime Urbanístico   
 

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, indústria de pequeno  
porte, logística, outros  



 

 

 

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Restrição  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

TERCEIRO TRECHO    

(ESTRADA PETRONI)    

Regime Urbanístico   
 

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, indústria de pequeno  
porte, logística, outros  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Restrição  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m² 

(trecho 1)  

 

200 m²  

(trechos 2 e  

3)  

125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PADRAO URBANO  

ZOE1 – ZONA DE OCUPAÇÃO EXTENSIVA 1 

A zona de ocupação extensiva 1 deverá manter padrão urbanístico baseado no 

sistema viário e parcelamento do solo definidos a partir da diretriz geométrica 

da BR101. O parcelamento deverá atender aos parâmetros especificados 

abaixo. Sua forma construída poderá evoluir para um padrão de habitação 

indiviaual, com livre inserção de edificações comerciais e de serviço, assim 

como edificações mistas e habitação coletiva de média densidade. O uso será 

predominantemente residencial, com livre inserção de atividades comerciais, de 

serviço, manufatureiras e equipamentos de pequeno porte.   

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Haverá proteção aos sistemas de dunas e banhados, podendo haver conversão 

ao uso urbano de terras de pequenas dimensões hoje ocupadas por dunas e 

banhados isolados.  

 

REGIME 

URBANÍSTICO 

    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 



 

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170 m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 

 

ZOE2 – ZONA DE OCUPAÇÃO EXTENSIVA 2 

 

A zona de ocupação extensiva 2 deverá manter padrão urbanístico baseado no 

sistema viário e parcelamento do solo definidos a partir da diretriz geométrica 

da BR101. O parcelamento deverá atender aos parâmetros especificados 

abaixo. Sua forma construída poderá evoluir para um padrão de habitação 

individual, com livre inserção de edificações comerciais e de serviço, assim 

como edificações mistas e habitação coletiva de média densidade. O uso será 

predominantemente residencial, com livre inserção de atividades comerciais, de 

serviço, manufatureiras e equipamentos de pequeno porte.   



 

 

 

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Haverá proteção aos sistemas de dunas e banhados, podendo haver conversão 

ao uso urbano de terras de pequenas dimensões hoje ocupadas por dunas e 

banhados isolados.  

 

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   



 

 

 

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 

ZI1 – ZONA INDUSTRIAL 

DESCRIÇÃO  

Esta zona deverá desenvolver um padrão urbanístico baseado em sistema 

viário perpendicular ao eixo da BR101, espaçadas entre si não mais do que 300 

metros e parcelamento conforme anexo 3.  Seu uso será preferencialmente 

industrial, com livre inserção de atividades logísticas, de depósito e comércio 

atacadista.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

A zona deverá buscar o correto manejo e conversão urbana das áreas de 

dunas e mangues eventualmente ali existentes.  

 

REGIME 

URBANÍSTICO 

   

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas 

   



 

 

 

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  15m  -  15m  

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -  -  

Novas 

quadras  

Extensão máx.  200 m  200 m  200m  

Novas 

quadras  

Área máx.  40.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  750 m²  750 m²  750m²  

Novos lotes  Testada mín.  15 m  15 m  15 m  

 



 

 

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

PADRÃO URBANO  

ZPMG – ZONA DA PRAIA DO MAR GROSSO 

DESCRIÇÃO  

Esta zona abrange as terras adjacentes à faixa de praia, definida pela 

ocupação hoje existente. Deverá manter o padrão urbanístico hoje ali 

verificado, de sistema viário local, parcelamento residencial, ocupação de baixa 

densidade e uso residencial predominante.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

A ocupação deverá respeitar as áreas apontadas pelo Órgão Gestor como 

passíveis de proteção, assim como a faixa de praia.  

 

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas.  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  



 

 

 

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 

ZEU1 – EZONA DE EXPANSÃO URBANA 1 

 

DESCRIÇÃO  

Esta zona abrange as áreas adjacentes à Av. Presidente Vargas (BR101 trecho 

sul) e Estrada Petroni, e se destinam à expansão da cidade na direção da zona 

portuária e balneário Mar Grosso. Deverá constituir um padrão de ocupação do 



 

 

 

solo com características urbanas. Não é possível antever qualquer padrão de 

uso do solo, mesmo que assumindo uma predominância de uso residencial.  

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

A zona deverá incluir em sua urbanização faixas verdes de amortecimento ao 

longo dos trechos da BR101 que a secciona. Também deverá prover 

tratamento adequado a áreas eventualmente identificadas como de proteção 

ambiental.  

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   



 

 

 

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 
1: fixação de padrões de uso do solo serão feitas no momento da aprovação de 

cada novo loteamento ou desmembramento realizado na zona  

2: este potencial será dado caso a área urbanizada seja anexa ao corpo 

principal da cidade ou outra área já urbanizada de maior porte.  

ZEI1 – ZONA DE EXPANSÃO URBANA 2 

 

DESCRIÇÃO  

 

Esta zona abrange o restante da área pública, mais especificamente áreas da 

união (Ministério da Defesa), existente à margem sul da Estrada Petroni e está 

reservada para futura expansão urbana.   

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

A zona deverá incluir em sua urbanização via de tráfego local paralela e 

adjacente ao trecho da estrada que a margeia. Também deverá prover 

tratamento adequado a áreas eventualmente identificadas como de proteção 

ambiental.  

 

 



 

 

 

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial  Não computável  

 residencial   

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   



 

 

 

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 
1: fixação de padrões de uso do solo serão feitas no momento da aprovação de 

cada novo loteamento ou desmembramento realizado na zona  

ZE1 – ZONA DE EXPANSÃO URBANA 3 

 

DESCRIÇÃO  

 

Esta zona abrange o restante da área existente à margem norte da Estrada 

Petroni e está reservada para futura expansão urbana da parte norte da Praia 

do Mar Grosso entre a via denominada interpraias e o extremo sul do desvio 

periférico da BR 101 (perimetral).   

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

A zona deverá incluir em sua urbanização via de tráfego local paralela e 

adjacente ao trecho da estrada que a margeia. Também deverá prover 

tratamento adequado a áreas eventualmente identificadas como de proteção 

ambiental 

 

REGIME URBANÍSTICO    

Uso  Misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, manufaturas  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  



 

 

 

 Complementar  1  

Ind.  

aproveitamento  

 2  

Bonificação 1  Área condominial 

residencial  

Não computável  

Bonificação 2  Sacadas de frente  Não computáveis até 12 m2 total  

Restrição 1  Garagens  Max. 1 vaga por unidade 

habitacional  

Restrição 2  Atividades de impacto  Sujeitas a verificação de impacto  

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas quadras  Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas quadras  Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 



 

 

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

Restrição   Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente  

 

 

ZP – ZONA PORTUÁRIA 

 

DESCRIÇÃO 

  

Esta zona terá padrão de ocupação e uso determinados pela autoridade 

portuária correspondente, após anuência do órgão gestor, que inclui sistema 

viário, parcelamento e forma construída próprios, assim como atividades de 

logística, industriais e correlatas.   

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

A progressiva ocupação da zona portuária deverá observar e proteger os 

assentamentos urbanos hoje existentes, particularmente nas proximidades da 

Barra.  

 

PADRÃO URBANO  

PADRÕES ESTABELECIDOS PELO ORGÃO GESTOR MUNICIPAL, APÓS 

ANUÊNCIA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA.  

* O REGIME URBANÍSTICO E O PARCELAMENTO DE SOLO SERÃO  

ANALISADOS TENDO COMO REFERENCIA AS ZONAS DE EXPANÇÃO 

URBANA.   

 

SD1 – SEDE DISTRITAL ESTREITO 

DESCRIÇÃO  

Esta sede de distrito constitui-se num povoamento de padrão urbano 

baseado em morfologia temática regular, baixa densidade e uso 

diversificado, com predominância residencial. Deverá evoluir mantendo o 

mesmo padrão, e desenvolvendo alguma centralidade de formação 

espontânea. As novas áreas urbanizadas deverão seguir os parâmetros 

aqui especificados. Contém duas zonas distintas, a zona mista e o corredor 

BR101  

 



 

 

 

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Deverão ser protegidas as áreas de mata no interior do perímetro da zona.  

Regime Urbanístico – 

zona mista  

  

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

Regime Urbanístico – 

corredor BR101  

  

Uso  misto  
Habitação, comércio, serviços, 

equipamentos, indústria de 
pequeno porte, logística, outros 

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Adicionado  0,2  

Ind.  

aproveitamento  

 1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 P ARCELAMENTO DO SOLO.   

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas quadras  Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas quadras  Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SD2 – SEDE DISTRITAL BUJURU 

DESCRIÇÃO 

Esta sede de distrito constitui-se num povoamento de padrão urbano baseado 
em morfologia temática regular, baixa densidade e uso diversificado, com 
predominância residencial. Deverá evoluir mantendo o mesmo padrão, e 
desenvolvendo alguma centralidade de formação espontânea. As novas áreas 
urbanizadas deverão seguir os parâmetros aqui especificados. Contém duas 
zonas distintas, a zona mista e o corredor BR101 Bujuru.  

ELEMENTOS PROTEGIDOS 

Deverão ser protegidas as áreas de mata no interior do perímetro da zona.  

 

Regime Urbanístico – zona mista   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind. 

aproveitamento  

 1  

Regime Urbanístico – corredor BR101   

Uso  misto  
Habitação, comércio, serviços, 
equipamentos, indústria de 
pequeno porte, logística, outros  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Adicionado   0,2  

Ind. 

aproveitamento  

 1,2  

 



 

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AF-1 – ÁREA FUNCIONAL DA BARRA 

DESCRIÇÃO  

 

Esta zona abrange a Povoação da Barra, a Quinta Secção da Barra, e áreas 

vizinhas. Mostram padrão de urbanização rarefeita, morfologia irregular e uso 

misto. Deverá manter sua baixa densidade e uso misto, as novas áreas 

urbanizadas deverão seguir os parâmetros de parcelamento aqui especificados. 

Contém duas zonas distintas, a zona mista e o corredor BR101 Barra.  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Estão protegidas as áreas de marisma, dunas, edificações listadas e sítios de 

interesse paisagístico e arqueológico, salvaguardando o manejo de dunas para 

desobstrução de vias já consolidadas, acesso à Unidade de Conservação Revis 

Molhe Leste e acesso a pontos de atracação de embarcações pesqueiras, 

balsas e/ou lanchas de transporte e turismo.  

 

Regime Urbanístico – 

Zona Mista  

   

Uso   Misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

 Básico  1  

  Adicionado  0  

Ind.  

aproveitamento  

  1  

Regime Urbanístico –  

Corredor BR101 Barra  

   

Uso   Misto  
Habitação, comércio, serviços, 
equipamentos, indústria de pequeno  
porte, logística, outros  



 

 

 

Potencial 

construtivo  

 Básico  1  

  Adicionado  0,2  

Ind.  

aproveitamento  

  1,2  

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  



 

 

 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

 

 

AF2- ÁREA FUNCIONAL DO RETIRO 

DESCRIÇÃO  

Esta área funcional está composta de vários pequenos povoamentos, todos de 

padrão urbano esparso, morfologia irregular e uso misto, com forte 

predominância residencial. Deverão manter as características de uso misto e 

densidade baixa. Novas áreas urbanizadas deverão seguir os parâmetros aqui 

especificados ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Estão protegidos as áreas de mangue, as dunas e eventuais áreas de proteção 

ambiental que vierem a ser definidas.  

 

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   



 

 

 

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2   

Novos loteamentos nesta zona não podem 

estar à uma distância maior que 500 metros 

de qualquer área já urbanizada 

 

 
 

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

AF3- ÁREA FUNCIONAL PASSINHO-CAPIVARAS 

DESCRIÇÃO  

 

Esta área funcional está composta de 2 povoamentos, ambos de padrão urbano 

esparso, morfologia irregular e uso misto, com forte predominância residencial. 

Deverão manter as características de uso misto e densidade baixa. Novas 

áreas urbanizadas deverão seguir os parâmetros aqui especificados  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Estão protegidas as áreas de mangue, as dunas e eventuais áreas de proteção 

ambiental que vierem a ser definidas, salvaguardando o manejo de dunas para 

desobstrução de vias já consolidadas e acesso a pontos de atracação de 

embarcações pesqueiras, balsas e/ou lanchas de transporte e turismo.  



 

 

 

 

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

 

 PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 



 

 

 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

AF4 – ÁREA FUNCIONAL DA VÁRZEA 

DESCRIÇÃO  

Esta área funcional contém povoamento  de padrão urbano esparso, morfologia 

irregular e uso misto, com forte predominância residencial. Deverão manter as 

características de uso misto e densidade baixa. Novas áreas urbanizadas 

deverão seguir os parâmetros aqui especificados. 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Estão protegidas as áreas de mangue, as dunas e eventuais áreas de proteção 

ambiental que vierem a ser definidas.  

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  



 

 

 

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

AF5- ÁREA FUNCIOANL DO BARRANCO 

DESCRIÇÃO  

Esta área funcional está composta de duas pequenos povoações, sendo uma à 

praia, ambas de padrão urbano esparso, morfologia irregular e uso misto, com 

forte predominância residencial. Deverão manter as características de uso 

misto e densidade baixa. Novas áreas urbanizadas deverão seguir os 

parâmetros aqui especificados  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Estão protegidas as áreas de mangue, as dunas e eventuais áreas de proteção 

ambiental que vierem a ser definidas.  



 

 

 

 

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas quadras  Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas quadras  Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 



 

 

 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

 

AF6- ÁREA FUNCIONAL DO CAPÃO DO MEIO 

DESCRIÇÃO  

Esta área funcional contém povoamento esparso, ao longo da BR101, de 

padrão urbano esparso, morfologia irregular e uso misto, com forte 

predominância residencial. Deverá manter as características de uso misto e 

densidade baixa. Novas áreas urbanizadas deverão seguir os parâmetros aqui 

especificados  

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

Estão protegidas as áreas de mangue, as dunas e eventuais áreas de proteção 

ambiental que vierem a ser definidas.  

 

Regime 

Urbanístico  
   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial  Básico  1  

construtivo    

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

 

 



 

 

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas 

quadras  

Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas 

quadras  

Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

 

AF7- ÁREA FUNCIOANL DA PRAIA DO BUJURU 

DESCRIÇÃO  

 

Esta área funcional consiste em um pequeno povoamento, de padrão urbano 

esparso, morfologia irregular e uso misto, com forte predominância residencial. 

Deverão manter as características de uso misto e densidade baixa. Novas 

áreas urbanizadas deverão seguir os parâmetros aqui especificados  



 

 

 

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Estão protegidas as áreas de mangue, as dunas e eventuais áreas de proteção 

ambiental que vierem a ser definidas.  

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  misto  
Residencial, comercial, serviços, 

manufaturas, equipamentos  

Potencial 

construtivo  

Básico  1  

 Complementar  0  

Ind.  

aproveitamento  

 1  

 

  PARCELAMENTO DO SOLO.  

ELEMENTO  Característica  Loteamento  Desmembramento  Condomínio  

Novas vias  Largura mín.  12m  -   

Passeio 

pedestres  

Largura mín.  2 m  -   

Novas quadras  Extensão máx.  150 m  150 m   

Novas quadras  Área máx.  12.000 m²  -   

Novos lotes  Área mín.  170m²  125m²  125m²  

Novos lotes  Testada mín.  7 m  5 m   

 



 

 

 

Restrição 1   

Novas vias devem manter continuidade com 

sistema viário existente 

  
 

Restrição 2  Novos loteamentos nesta zona não podem estar 

à uma distância maior que 500 metros de 

qualquer área já urbanizada  

Bonificação   Áreas de regularização fundiária terão padrões 

definidos pelo estudo de viabilidade urbanística 

correspondente  

 

ZA/P- ZONA AGRÍCOLA E/OU PESQUEIRA 

DESCRIÇÃO  

 

Destinada as atividades da Zona Rural, exceto as portuárias, contendo o 

restante da área e do município, incluindo as demais localidades não 

classificadas como funcionais e urbanas, destina-se ao uso agrícola 

(agricultura, pecuária, florestamento), industrial (geração de energia), 

pesqueira, turística e de extrativismo. 

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS  

 

Deverão ser protegidas todas as áreas de proteção permanente e ambiental 

existente e que vierem a ser identificadas pelo Órgão Gestor. Também serão 

protegidas áreas de valor paisagístico e histórico, apontadas pelo Órgão 

Gestor.  

Regime 

Urbanístico  

   

Uso  misto  
Agrícola, agroindustrial, industrial, 

turismo, pesqueiro e extrativismo 

Ind. 

aproveitamento  

Construções especiais sob licença 

caso a caso  

 

Parcelamento do Solo   

Parcelamento proibido   



 

 

 

desmembramento  Novos lotes  

 

Módulo rural  

 

 

                                                 ANEXO 4 

        MAPA DO SISTEMA VIÁRIO  

SISTEMA VIÁRIO 

 

RODOVIAS  

DESCRIÇÃO  
Vias de ligação entre distritos e com outros municípios, 

de domínio federal, estadual ou municipal.  

RECUO DE  

ALARGAMENTO  

Faixas de domínio definidas pelos órgãos gestores  

RESTRIÇÃO DE USO  -   

 

ESTRUTURAIS - CORREDOR NORTE  

DESCRIÇÃO  Via de distribuição inter e intraurbana. Grande 

capacidade, tráfego segregado, nos trechos ainda por 

urbanizar.  

LARGURA  Largura definida pela atual rodovia ou via urbana 

adicionada à faixa de domínio respectiva, onde ela ainda 

existe.  

RECUO DE 

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  -  

 

ESTRUTURAIS - CORREDOR VERDE  

DESCRIÇÃO  Via de distribuição intraurbana. Grande capacidade, 

ciclovia e passeios. Área verde linear ao longo de todo o 

percurso  



 

 

 

LARGURA  30m nos trechos 2 e 3, variável no trecho 1  

RECUO DE 

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  -  

 

ESTRUTURAIS - PERIMETRAL  

DESCRIÇÃO  
Via de distribuição intraurbana. Grande capacidade, 

ciclovia e passeios.   

LARGURA  30 m  

RECUO DE 

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  -  

 

ESTRUTURAIS – AV. GENERAL 

OSÓRIO 

 

DESCRIÇÃO  
Via de distribuição intraurbana. Grande capacidade, 

comercial  

LARGURA  25 m no trecho novo  

RECUO DE 

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  Indústria, habitação unifamiliar  

 

VIAS PRINCIPAIS  

DESCRIÇÃO  Vias de ligação centro-bairros e interbairros   



 

 

 

LARGURA  20 metros nos trechos novos  

RECUO DE  

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  Garagens proibidas nos trechos mais estreitos que 20 

metros  

 

VIAS SECUNDÁRIAS  

DESCRIÇÃO  Vias de escoamento de tráfego no interior dos bairros  

LARGURA  18 metros nos trechos novos  

RECUO DE 

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  -  

 

VIAS LOCAIS   

DESCRIÇÃO  Demais vias de acesso à habitação e serviços  

LARGURA  Para novos parcelamentos, conforme a zona  

RECUO DE 

ALARGAMENTO  

-  

RESTRIÇÃO DE USO  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO – 5 – AIV/U 

  

ANEXO – 5 

AIV/U 
 

 FORMULÁRIO AIV/U 

   

 

ITEM 
 

SUB-ITEM CRITÉRIO PESO ESCORE 

Estrutura 

urbana 

 Acessibilidade 
Hierarquia, 

distância relativa 

 

 

  Centralidade Concentração, 

efeito sobre 

outras 

atividades 

 
 

  Polarização  Atração de 

viagens, 

circulação 

 

 

  Ambiente Proteção dos 

recursos 

naturais 

 

 

Infraestrutura  Saneamento  
Modificação da 

demanda 

 

 

  Transporte  
Modificação da 

demanda 

 

 

  Serviços 

públicos 
Modificação da 

demanda 

 

 

Vida pública 
 

Convivência  
Qualidade de 

vida 
 

 
  

Segurança 
Ambientes 

seguros  

 

 

Demanda social 
 

Valor imobiliário 
Agregação de 

valor 
 

 
  Oportunidade  Emprego, 

renda, perfil 

fiscal 

 

 

  Tradição  
Modo de vida, 

valores 

 

 



 

 

 

Qualidade 

espacial 
 Patrimônio 

Edificações e 

lugares 
 

 

 
 

Espaço Público Calçadas, rua  
 

  Privacidade 
Interior de lotes e 

edificações 

 

 

 

 

ANEXO 6 

DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO DO SOLO - REGIME URBANÍSTICO  

 

REGIME URBANÍSTICO   

CH – CENTRO HISTÓRICO 

Terá Regime urbanístico definido caso-a-caso, conforme portarias 32 e 33/04 

SEDACIPHAE, com anuência do Órgão Gestor Municipal  

ZCE - ZONA CENTRAL ESTENDIDA 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Livre  -   

Taxa de ocupação  Térreo comercial  90%  

 Térreo residencial  60%  

Taxa de impermeabilização   80% 1 

Recuo de frente  Livre  - 

Afastamentos laterais  Livre  - 

 

 

 

 

                                                           
1
 : pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

ZOI1 – ZONA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA 1 



 

 

 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70% 1 

Recuo de frente   4,00 m*2  

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav.  4 m  

1: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

2: condicionado ao estudo prévio de entorno.  

ZOI2 – ZONA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA 2 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de 

impermeabilização  

máxima  70% 2 

Recuo de frente   4,00 m*3 

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 

pavimentos  

4 m  

                                                           
2
 : pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

3
 : condicionado ao estudo prévio de entorno.  

ZOI3 – ZONA DE OCUPAÇAO INTENSIVA 3 



 

 

 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de 

impermeabilização  

máxima  70% 1 

Recuo de frente   4,00 m*2 

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 

pavimentos 

4 m  

1: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

2: condicionado ao estudo prévio de entorno.  

ZOE1 – ZONA DE OCUPAÇÃO EXTENSIVA 1 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70% 4 

Recuo de frente   4,00 m*5 

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav.  4 m  

                                                           
4
 : pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

5
 : condicionado ao estudo prévio de entorno.  

ZOE2 – ZONA DE OCUPAÇÃO EXTENSIVA 2 



 

 

 

   

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70% 1 

Recuo de frente   4,00 m*2 

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav.  4 m  

1: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

2: condicionado ao estudo prévio de entorno.  

ZEU1 – ZONA DE EXPANSÃO URBANA 1 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  80% 6 

Recuo de frente   4,00m  

Afastamentos laterais   1,5m  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav.  4 m  

                                                           

6: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

ZEU2 – ZONA DE EXPANSÃO URBANA  



 

 

 

   

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  80% 1 

Recuo de frente   4,00m  

Afastamentos laterais   1,5m  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav.  4 m  

1: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

ZEU3 – ZONA DE EXPANSÃO URBANA 3 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 6 pavimentos  20m   

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  80% 1 

Recuo de frente  opcional  -  

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav.  4 m  

1: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  

 

 

 

 



 

 

 

CN – CORREDOR NORTE (BR101) 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações   livre  

Taxa de ocupação  máxima  75%  

Taxa de impermeabilização  máxima  80% 1 

Recuo de frente  Opcional 2 -  

Afastamentos laterais  Livre até 4 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 4 pav. 3 ¼ da altura  

1: pode ir até 90% se houver sistema de retardo de descarga  
2 : áreas de recuo de frente em edificações com térreo comercial deverão ser 
pavimentadas e incorporadas às calçadas públicas  

3 : térreos, sobrelojas e pavimentos de garagens estão isentos de afastamentos laterais  

 

CV– CORREDOR VERDE 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações   livre  

Taxa de ocupação  máxima  70%  

Taxa de impermeabilização  máxima  75% 1 

Recuo de frente   4 m  

Afastamentos laterais  Livre até 3 pavimentos  -  

Afastamentos laterais  Para edificações com + de 3 pav. 2 ¼ da altura  

1 : pode ir até 80% se houver sistema de retardo de descarga  
2: Térreos e sobrelojas estão isentos de afastamento laterais  

          



 

 

 

        ZI-ZONA INDUSTRIAL 

Item   Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações    livre  

Taxa de ocupação  Máxima.   70%  

Taxa de 

impermeabilização  

Máxima.   90%  

Recuo de frente   6 m  

Afastamentos laterais   -  

 

ZPMG– ZONA DA PRAIA DO MAR GROSSO 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  Máxima.  70%  

Taxa de impermeabilização  Máxima.  80%  

Recuo de frente   4,00m1  

Afastamentos laterais   1,5m  

1 : condicionado ao estudo prévio de entorno.  

 

ZP – ZONA PORTUÁRIA 

Item  Especificação  Parâmetro  

Terá regime urbanístico definido caso-a-caso pelo Órgão Gestor Municipal, com 

anuência da Autoridade Portuária.  

 



 

 

 

SD1– SEDE DISTRITAL ESTREITO. 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

SD2– SEDE DISTRITAL BUJURU 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

AF1– ÁREA FUNCIONAL DA BARRA 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  80%  

Taxa de impermeabilização  máxima  90%  



 

 

 

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

AF2– ÁREA FUNCIONAL DO RETIRO 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação   máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

AF3– ÁREA FUNCIONAL PASSINHO-CAPIVARAS 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

 

 



 

 

 

AF4– ÁREA FUNCIONAL DA VÁRZEA 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

AF5– ÁREA FUNCIONAL DO BARRANCO 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

AF6– ÁREA FUNCIONAL DO CAPÃO DO MEIO 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  



 

 

 

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

AF7– ÁREA FUNCIONAL PRAIA DE BUJURU. 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 3 pavimentos  10 m  

Taxa de ocupação  máxima  60%  

Taxa de impermeabilização  máxima  70%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

T1...Tn – TRECHOS DE OCUPAÇÃO FUNCIONAL – PRIMEIRA BANDA 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 2 pavimentos  7 m  

Taxa de ocupação  máxima  45%  

Taxa de impermeabilização  máxima  65%  

Recuo de frente   6 m  

Afastamentos laterais   -  

 

 

 



 

 

 

T1...Tn – TRECHOS DE OCUPAÇÃO FUNCIONAL – SEGUNDA BANDA 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Até 2 pavimentos  7 m  

Taxa de ocupação  máxima  25%  

Taxa de impermeabilização  máxima  65%  

Recuo de frente   -  

Afastamentos laterais   -  

 

T1...Tn – TRECHOS DE OCUPAÇÃO FUNCIONAL – TERCEIRA BANDA 

Item   Especificação Parâmetro  

Altura das edificações  Caso-a caso  
 

 

Taxa de ocupação  Caso-a-caso    

Taxa de impermeabilização  Caso-a-caso    

 

ZA/P – ZONA AGRICOLA E/OU PESQUEIRA. 

Item  Especificação  Parâmetro  

Altura das edificações  Caso-a-caso   

Taxa de ocupação  Caso-a-caso   

Taxa de impermeabilização  Caso-a-caso   

 


