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LEI N° 2920, DE 15 DE JANEIRO DE 2007.
Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de São José do Rio Pardo,
estabelecendo as diretrizes gerais da política municipal de desenvolvimento territorial, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO,
ESTADO DE SÃO PAULO.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do disposto no art. 48, § 7 0 , da
Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte lei:
Art. 10 As diretrizes e normas fixadas nesta lei constituem o Plano Diretor Participativo do
Município de São José do Rio Pardo, em atendimento ao disposto nos artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, ao Capítulo III da Lei N° 10.257, de 10 de julho de 2001 – "Estatuto da Cidade"
– e à Lei Orgânica do Município.
Art. 2° 0 Plano Diretor Participativo, abrangendo a totalidade do território, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento territorial do Município e integra o processo de planejamento
municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.
TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS GERAIS DA
POLÍTICA URBANA
Capitulo I – Princípios Fundamentais

Art. 3 0 Plano Diretor Participativo tem por objetivo promover o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do
seu território, de forma a assegurar a todos os seus habitantes condições de bem-estar e segurança,
devendo ser observado pelos agentes públicos e privados que atuam na gestão e produção territorial do
município.
0

Art. 4° A política urbana do município deve-se pautar pelos seguintes princípios:
IIIIIIIV-

Função Social da Cidade;
Função Social da Propriedade;
Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental;
Gestão Democrática e Participativa.

Art. 5° A função social da cidade corresponde ao direito á cidade para toda população, o que
compreende:
I-

a oferta de condições adequadas à realização das atividades voltadas para o
desenvolvimento socioeconõmico sustentável e de moradia para seus habitantes;
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o atendimento da demanda de serviços públicos e comunitários da população que habita
e/ou atua no Município, relacionado à segurança, ao transporte coletivo, à mobilidade
urbana e ao acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer e ao esporte;
a preservação e recuperação do meio ambiente e da paisagem, bem como da memória e
do patrimônio cultural, histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico e ambiental do

município.
Parágrafo único. Cabe aos munícipes a co- responsabilidade na produção da cidade, atuando
como agente no desenvolvimento e implementação do Plano Diretor Participativo e de sua revisão.
Art. 6° As funções sociais da propriedade estão condicionadas às funções sociais da cidade,
devendo satisfazer, simultaneamente e segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, no
mínimo os seguintes requisitos:
Iservir de suporte para habitação, especialmente de interesse social, às atividades
econômicas geradoras de emprego e renda, às atividades de convívio e lazer, de
proteção ao meio ambiente e proteção ao patrimônio cultural, histórico, artístico,
arquitetônico, paisagístico e ambiental do município;
II- o uso e a ocupação da propriedade compatível com a capacidade da infra- estrutura
instalada, da oferta de serviços e das condições do meio ambiente, de segurança e da
saúde de seus usuários e das propriedades vizinhas;
IIIrespeitar os limites e indices urbanísticos estabelecidos nesta lei, conforme definições
explicitadas no Anexo II e IlI e nas legislações dela decorrentes;
IVobservar o cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas.
Art. 7° Sustentabilidade econômica, social e ambiental é o desenvolvimento local socialmente
justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para a
presente e para as futuras gerações.
Art. 8° A gestão da política urbana do município se fará de forma democrática, incorporando a
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento.

Capítulo II — Objetivos Gerais do Plano Diretor Participativo
Art. 9° São objetivos gerais da política urbana do município de São José do Rio Pardo:
Ipromover o desenvolvimento econômico local, de forma social e ambientalmente
sustentável, garantindo a melhoria da qualidade de vida;
IIgarantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à propriedade
territorial urbana, aos serviços públicos e aos equipamentos sociais de qualidade;
IIIreverter o processo de segregação socioespacial na cidade por intermédio da oferta de
áreas para produção habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda;
TVbuscar a utilização adequada dos imóveis, promovendo seu aproveitamento através de
regimes específicos, estímulos ou sanções;
V- prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, coibindo o uso
especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor, que resulte na sua subutilização
ou não utilização, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade;
VIincentivar a convivência de múltiplos usos em todas as áreas da cidade, observando -se
as características ambientais e de salubridade;
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VII- realizar a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e serviços de infra-

estrutura urbana e a recuperação, para coletividade, da valorização imobiliária
decorrente de investimentos públicos;
VIlI- racionalizar e adequar o uso da infra-estrutura urbana instalada, evitando-se sua
sobrecarga ou ociosidade;
IXestabelecer o critério de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
imóveis;
Xpreservar, conservar e recuperar os recursos naturais e intervir no ambiente construido,
promovendo a melhoria da qualidade ambiental bem como proteger o patrimônio
natural, paisagístico, histórico, artístico, cultural e arquitetônico, incentivando o
desenvolvimento da atividade turística;
XIassegurar o direito de locomoção dos habitantes mediante a priorização do transporte
coletivo na utilização do sistema viário municipal;
XII- oferecer condições adequadas para circulação de pedestres, em especial aos portadores
de necessidades especiais;
XIII- fortalecer a gestão urbana e ambiental local, visando ao efetivo monitoramento e ao
controle ambiental;
XIV- criar mecanismos de planejamento e gestão participativa nos processos de tomada de
decisão, assegurando à população acesso às informações, bem como sua participação na
gestão da política de desenvolvimento territorial do município.
TÍTULO II – DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS
Art. 10, 0 Plano Diretor Participativo de São José do Rio Pardo é o instrumento básico de
definição do modelo de desenvolvimento do município, estabelecendo estratégias e ações voltadas
para os seguintes temas:
Ihabitação de interesse social;
expansão urbana;
IIIIImobilidade urbana, acessibilidade e infra-estrutura viária;
saneamento ambiental e serviços públicos;
IVespaços públicos, paisagem e ambiente, construído e natural;
Vdesenvolvimento econômico sustentável;
VIVII- inclusão social.

Capítulo I – Da Habitação de Interesse Social
Art. 11. A política municipal de habitação de interesse social tem como objetivos:

IIIIIIIV-

garantir o acesso à terra urbanizada e à moradia, ampliando a oferta e melhorando as
condições de habitabilidade da população de baixa renda;
estimular a produção de Habitação de Interesse Social pelo poder público e pela
iniciativa privada;
implementar programas habitacionais que promovam a sustentabilidade social,
econômica e ambiental, através de ações de desenvolvimento com o envolvimento da
comunidade;
vedar a implantação de novos conjuntos habitacionais de interesse social contíguos aos
já existentes, ao lado dos conjuntos habitacionais implantados no denominado Vale do
Redentor e dos conjuntos habitacionais implantados no denominado Bairro Carlos
Cassucci.
3
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Art. 12. Para a consecução da política municipal de habitação de interesse social, deverão ser
adotadas as seguintes diretrizes:
Iestabelecer uma política habitacional que contemple tanto a produção de novas
moradias como a melhoria das unidades residenciais existentes, bem como promover a
regularização urbanística e fundiária dos aglomerados habitacionais ocupados pela
população de baixa renda;
IIgarantir destino habitacional adequado para a população transferida das áreas de risco
ou áreas decorrentes de programas de recuperação ambiental ou de intervenções
urbanísticas, assim como impedir novas ocupações irregulares com objetivo de
valorizar e proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico
e ambiental do município;
IIIpromover condições de aquisição de imóveis pela população de baixa renda, utilizando
parâmetros urbanísticos compatíveis, assim como o emprego de instrumentos de
política urbana que assegurem a utilização adequada das áreas vazias e subutilizadas;
IVimplantar núcleos habitacionais de pequeno porte, dotados com infra- estrutura, em
áreas incluídas ou contíguas ao tecido urbano, priorizando a ocupação de lotes vagos ou
vazios urbanos;
Vimplantar núcleos habitacionais na zona rural para fixação do homem no campo;
VIassegurar o apoio e o suporte técnico às iniciativas individuais ou coletivas da
população de baixa renda para produzir ou melhorar sua moradia;
VII- garantir o incentivo e o apoio à formação de agentes promotores e financeiros não
estatais, a exemplo das cooperativas e associações comunitárias autogestionárias para a
execução de programas habitacionais;
VIII- estimular a produção para o mercado habitacional de interesse social, concedendo
beneficies e promovendo parcerias entre a iniciativa privada e o poder público;
IXgarantir a implementação de projetos sociais nos programas de habitação de interesse
social, desde as fases de implantação até o pós–uso;
Xprever a criação de um sistema integrado entre a política habitacional com as políticas
de promoção social e de desenvolvimento econômico para inclusão social das famílias
em situação de vulnerabilidade social, em especial as famílias residentes no PROFAST,
no Curtume, nas Unidades do SOS e nas propriedades da FEPASA invadidas.
Art. 13. Com base nos objetivos e diretrizes enunciados nesta lei, o Poder Executivo Municipal
elaborará o Plano Municipal de Habitação - PMH, contendo no mínimo:
Idiagnóstico das condições de moradia no Município, elaborando cadastro atualizado das
habitações precárias situadas no Município, com especial identificação daquelas sem
condições mínimas de salubridade;
IIidentificação das demandas por região e de sua natureza;
IIIelaboração de um cadastro de entidades e empresas interessadas em participar do Plano
Municipal de Habitação;
IVobjetivos, diretrizes e ações estratégicas para a Política Municipal de habitação definida
nesta lei;
Vdefinição de metas de atendimento da demanda, estabelecendo prazos e priorizando as
áreas mais carentes;
VIestabelecimento de critérios e graus de assistência técnica oferecidos para ampliação ou
reforma das habitações de interesse social e sub- habitações;
VII- ações para regularização da posse de terrenos e de loteamentos irregulares;
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VIII- estabelecimento de rotinas de construção e reforma das habitações selecionadas com
tecnologias apropriadas, garantindo a conexão da habitação às redes de água e
esgotamento sanitário;
IXrevisão da legislação habitacional do Município, compatibilizando os parâmetros de
uso, ocupação e parcelamento do solo das Areas Especiais de Interesse Social com as
normas construtivas para habitações de interesse social e ao mercado imobiliário.
Com base nos objetivos e diretrizes enunciados neste Capitulo, o Poder Executivo
elaborará, dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, e mediante projeto de lei, o Plano
Municipal de Habitação.
Art. 14.

Capítulo II– Do Perímetro Urbano e Expansão Urbana
A política municipal de controle do perímetro e expansão urbana tem como objetivos:
impedir a formação de novos vazios urbanos;
controlar a expansão urbana;
definir áreas de transição entre o rural e o urbano.

Art. 15.

IIIIII-

Para a consecução da política municipal de controle do perímetro e expansão urbana
deverão ser adotadas as seguintes diretrizes:
rever o perímetro urbano, reduzindo-o para área efetivamente urbanizada, caracterizada
Ipela existência de construções, arruamentos e intensa ocupação urbana, conforme
Anexo III - Mapa 1 - Macrozoneamento, que é parte integrante desta Lei;
orientar a expansão urbana visando à proteção dos cursos d'água;
IIIIIcriar Zona de Expansão Urbana, onde poderão, segundo critérios definidos por este
Plano Diretor Participativo, ser implementados loteamentos e parcelamentos para fins
urbanos contíguos à malha urbana dotada de infra-estrutura;
definir índices urbanísticos característicos para cada macrozona e vetores de
IVcrescimento para a Zona de Expansão Urbana;
Vrever a legislação em vigor que trata do parcelamento do solo para a implementação de
parcelamentos rurais não contíguos ao perímetro urbano, utilizando parâmetros
urbanísticos que garantam ocupações com menor densidade construtiva e maior
permeabilidade do solo;
VIpromover a regularização dos parcelamentos rurais existentes;
VII- rever a legislação existente de loteamento e de uso e ocupação do solo para a
implementação das Macrozonas, das Areas Especiais e dos respectivos parâmetros
urbanísticos.
Art. 16.

Capítulo III – Da Mobilidade Urbana, Acessibilidade e Infra- Estrutura Viária
Art. 17. A política municipal de mobilidade urbana, acessibilidade e infra-estrutura viária tem
como objetivos:
Ipromover a circulação urbana e a diminuição de tempo de deslocamento dentro dos
principais eixos viários onde se encontram os serviços e equipamentos públicos
urbanos;
IIconsiderar na definição do sistema de transporte integrado percursos de menor impacto
à poluição do ar, evitando trechos com maior declividade onde os veículos tendem a
emitir maior quantidade de gases poluentes;
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privilegiar o deslocamento do pedestre;
adequar os espaços públicos para portadores de necessidades especiais.

Art. 18. Para a consecução da política municipal de mobilidade urbana, acessibilidade e infra-

viária, deverão ser adotadas as seguintes diretrizes:
promover intervenções viárias que proporcionem um fluxo ordenado, com a criação de
Icorredores específicos e hierarquização de vias, com o objetivo de desafogar o tráfego
da área central, desviando -o para os anéis viários e vias radiais tecnicamente definidas,
conforme Anexo VI – Mapa 4– Mobilidade Urbana, que é parte integrante desta Lei;
IIexigir, na revisão da lei de loteamentos, a implementação de Avenidas -parque, dotadas
de ciclovias e canteiros centrais no sistema viário primário a ser implantado nos futuros
loteamentos, conforme Anexo VI – Mapa 4 – Mobilidade Urbana, que é parte
integrante desta Lei;
IIIimplantar, através do Poder Executivo Municipal, em um prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, sistema integrado de transporte coletivo visando à cobrança de tarifa
única, com a criação de pontos finais nos bairros e outros pontos na área central da
cidade ou próximo dela, ficando proibida a construção de terminal central de ônibus em
qualquer área central;
Nregulamentar e definir horários apropriados para a carga e descarga de mercadorias em
vias dentro do perímetro urbano, principalmente na região central da cidade;
reservar uma faixa non aedifieandi de 15 (quinze) metros de cada lado a contar do eixo
Vdas vias que ligam a área urbana á rural, pavimentadas ou não;
VIdefinir um programa de conservação e manutenção de estradas e pontes rurais e
priorizar a construção de novas vias vicinais.

estrutura

Capítulo IV – Do Saneamento e Serviços Públicos
Art. 19. A política municipal de saneamento e serviços públicos tem como objetivos:

IIIIIIIV-

VVI-

investir na qualificação do sistema de disposição de resíduos sólidos;
alcançar a auto- suficiência financeira e operacional do sistema de água e esgoto;
investir na qualidade da água captada para tratamento e distribuição;
priorizar e viabilizar a instalação do sistema de afastamento e tratamento de esgotos
domésticos;
impulsionar o programa de coleta seletiva de lixo, gerenciado pela Secretaria Municipal
de Promoção Social;
implementar um programa preventivo de monitoramento e controle da ocupação das
áreas de risco.

Art. 20. Para a consecução da política municipal de saneamento e serviços públicos deverão
ser adotadas as seguintes diretrizes:
Iimplementar sistema de queima do gás e tratamento do "chorume" no aterro sanitário,
de acordo com os dispositivos legais;
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ter criado, pelo Poder Executivo Municipal, em um prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, um programa para "Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde"
(PGRSS), conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ISBN 85334-1176-6, Ministério da Saúde/2006, adequando a Lei Municipal n° 1.544, de 11 de
outubro de 1990 e respectivas alterações, às novas exigências do Plano Diretor e à
evolução técnica na área.
impulsionar a coleta seletiva de lixo no município através de programas de educação
IIIformal e não-formal, assim como promover a utilização do lixo coletado para
fabricação de produtos que possam gerar renda para a população menos favorecida;
orientar a captação de recursos junto a órgãos federais e estaduais para a construção do
NSistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos;
investir no abastecimento de água, tendo como diretriz a capacidade de fornecimento
Vatual, a capacidade da rede existente e a taxa de crescimento da demanda;
implantar programa para controle e tratamento de resíduos de atividades agrícolas, a ser
VIelaborado em conjunto com o governo do Estado, Ministério Público e Prefeitura
Municipal, celebrando Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – com os produtores
para implementação de sistemas de disposição e tratamento;
VII- promover o saneamento ambiental na zona rural do município, orientando o
proprietário, morador e o produtor rural sobre procedimentos adequados em relação aos
sistemas de utilização da água, coleta e destino de resíduos (esgoto, lixo e agrotóxicos)
e drenagem pluvial;
VIII- assegurar sistema de drenagem pluvial, por meio de sistemas fisicos naturais e
construídos, em toda a área ocupada do município, de modo a propiciar a recarga dos
aqüíferos e a segurança da população;
criar um Núcleo de Defesa Civil (NUDEC) para implementação de programa
IXpreventivo de ocupação urbana em áreas de risco geológico, assim como para atuar no
combate ás queimadas ou quaisquer outras ocorrências ligadas ao meio fisico do
município;
controlar a ocupação das margens dos córregos, ribeirões, rios e dos reservatórios das
Xusinas hidrelétricas;
elaborar e implementar, através do Poder Executivo Municipal, no prazo de 450
XI(quatrocentos e cinqüenta) dias, um plano de recuperação da área do antigo aterro
sanitário localizado entre o Distrito Industrial e conjuntos habitacionais Cassucci e
Servidor, de acordo com as normas técnicas, com a finalidade de implantar área de
lazer para a população residente na região;
XII – Com base nos objetivos e diretrizes enunciados nesta lei, o Poder Executivo Municipal,
em um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, elaborará o Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos.
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a) A Lei para alienação da parte pertencente ao município de São José do Rio Pardo da
EPIR – Empresa Pública Intermunicipal de Gestão de Resíduos S/C Ltda. –, ou a
compra das partes dos outros municípios também proprietários da empresa, só será
aceita, quando apresentada à Câmara Municipal acompanhada do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
b) O referido Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos deverá ser
elaborado pelo Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas – CETAE –, do
Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo – IPT –, através do programa
PATEM, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de São
Paulo, ou em convênio com centro universitário que comprovadamente possua, em seus
quadros, pesquisadores na área de resíduos sólidos ou em outros órgãos
governamentais.
Parágrafo único. Caso o município não consiga, no prazo de 5 (cinco) anos, implementar o
Sistema de Abastecimento e Tratamento de Esgotos já projetado por equipe especializada, e no prazo
de 12 (doze) anos encerrar os trabalhos, caberá à municipalidade, com anuência da equipe gestora do
Plano Diretor, buscar outros projetos e soluções que possam ser executados em curto prazo.
Capítulo V – Dos Espaços Públicos, Paisagem e Ambiente Natural e Construído
Art. 21. A política municipal de espaços públicos, paisagem e ambiente natural e construído

tem como objetivos:
Ivalorizar a identidade local, preservando e recuperando a paisagem e o meio ambiente
natural e construído, especificamente o Rio Pardo, seus afluentes e os reservatórios das
usinas hidrelétricas, o relevo, o solo, a vegetação e o ambiente urbano;
IIbuscar a manutenção da morfologia natural dos cursos d'água, evitando a sua
canalização;
IIIresgatar valores históricos, culturais, arquitetônicos, artísticos e naturais, visando
reforçar a identidade local;
IVurbanizar, revitalizar e qualificar os espaços públicos, priorizando a utilização de áreas
localizadas nas margens dos cursos d'água e em regiões com índices de alta
vulnerabilidade social, promovendo o convívio e a integração social;
Vpreparar as novas gerações para o processo de conhecimento da cidade.
Art. 22. Para a consecução da política de espaços públicos, paisagem e ambiente natural e
construído, deverão ser adotadas as seguintes diretrizes:
Iter instalado, pelo Poder Executivo Municipal, em um prazo de 450 (quatrocentos e
cinqüenta) dias, o Sistema Integrado de Parques (SIP), que visa propiciar áreas
adequadas para atividades físicas necessárias ao desenvolvimento humano, promovendo
o convívio e a integração social;
IIocupar e reorganizar as áreas marginais dos cursos d'água segundo o Sistema Integrado
de Parques (SIP), definindo os usos e formas de ocupação, considerando a sua
importância paisagística e suas funções de drenagem;
IIIdefinir, na legislação de loteamentos, a implantação de ciclovias e pistas para
caminhadas, de acordo com o Plano de Intervenções Viárias, conforme disposto no
anexo VI– Mapa 4 - Mobilidade Urbana, que é parte integrante desta lei;
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ter implantado, pelo Poder Executivo Municipal, em um prazo de 450 (quatrocentos e
cinqüenta) dias, a ciclovia e a pista para caminhada ao longo da Avenida Maria
Apparecida Salgado Braghetta, da Ilha São Pedro até o corte de pedra, integrando–as,
no futuro, ao Sistema Integrado de Parques (SIP) e a outras ciclovias e pistas de
caminhadas que possam vir a existir;
definir critérios, com variáveis e pesos, para estabelecer um processo transparente de
escolha das áreas de fundo de vale que receberão prioritariamente intervenções
qualitativas do SIP, definindo para as mesmas os usos e as formas de ocupação;
definir áreas de proteção ambiental e paisagística, conforme disposto no Anexo IV e V
– Macrozoneamento, que é parte integrante desta lei, para preservar o relevo, o solo e a
vegetação, considerando a capacidade de suporte do solo às atividades humanas, a
composição paisagística, a manutenção do ciclo hidrológico, a qualificação climática e
a manutenção da fauna;
incentivar a criação de RPPN's (Reservas Privadas de Proteção Natural) nas áreas
urbanas e rurais, instituídas pela Lei Federal N.° 9.985, de 18/07/2000, que regulamenta
o art. 225, § 1 , incisos I,II,III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza;
oferecer incentivos fiscais a proprietários que promoverem a recuperação de matas,
principalmente quando localizadas junto às margens e nascentes dos cursos d'água;
criar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA – e de um Fundo
Municipal de Meio Ambiente, visando á proteção do ambiente e da paisagem natural e
ao mesmo tempo promover gestões para o seu efetivo funcionamento;
criar o Núcleo Gestor do Rio Pardo como parte do CODEMA;
ter adequado, pelo Poder Executivo Municipal, em um prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, a Lei n° 1.904, de 16 de dezembro de 1994, que 'cria o CONDEPHAC Conselho de Defesa e Estudos do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de São José
do Rio Pardo, regula o tombamento de bens no município e dá outras providências', às
novas exigências deste Plano Diretor;
criar um Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio (FMPP), a fim de garantir a
implementação e a manutenção de programas de recuperação de bens culturais,
históricos, artísticos e arquitetônicos valorizando a identidade local;
potencializar e integrar os roteiros históricos, turísticos e culturais apontados pelo
CONDEPHAC – Conselho de Defesa e Estudos do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural de São José do Rio Pardo, pelo CONTUR – Conselho de Turismo – e pela
Secretaria Municipal de Turismo;
estabelecer, em lei municipal específica, os imóveis de interesse paisagístico, cultural,
histórico, artístico e arquitetônico, definindo-lhes critérios específicos para uso e
ocupação do solo;
elaborar um inventário turístico e cultural de bens tangíveis, intangíveis, móveis,
imóveis e intelectuais;
construir áreas de lazer próximo aos conjuntos habitacionais articuladas com o Sistema
Integrado de Parques (SIP), tendo como prioritária a construção da área de lazer do
Cassucci, no local do antigo aterro;
implementar programas de manutenção dos espaços públicos existentes, estimulando a
participação de empresas privadas através de incentivos fiscais;
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XVIII- implementar e ao mesmo tempo incentivar ações de educação ambiental formal e nãoformal, no âmbito das bacias hidrográficas, com base em situações vivenciadas, de
forma que a própria participação faça parte das ações educativas, visando solucionar
problemas e provocar mudanças sociais;
XIX- ter elaborado, pelo Poder Executivo Municipal, em um prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, material didático a ser utilizado nas ações de educação formal e não
formal, que contemple o levantamento da realidade municipal e as propostas das
diversas políticas públicas;
XX- elaborar estudos para adaptação ou construção de espaço fisico adequado para a
centralização de bares, lanchonetes, restaurantes, eventos culturais, recreativos e
esportivos.
Capítulo VI — Do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Art. 23. A política municipal de desenvolvimento econômico sustentável tem como objetivos:

promover o aumento da oferta de emprego e renda, através do estímulo ao
desenvolvimento de atividades compatíveis com a potencialidade do município;
IIimplementar a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento dos vários setores da
economia (agropecuária, comércio, serviços, indústria e turismo), através de parcerias
com as entidades locais, faculdades e instituições especializadas, promovendo o
desenvolvimento social e econômico;
incentivar a implantação de indústrias e agroindústrias de pequeno e médio porte, que
IIIcomplementem as cadeias produtivas locais e regionais, bem como a criação de
"clusters" e pólos de fomento para que se atinja, satisfatoriamente, tais propósitos;
N- promover a capacitação técnica prevendo a geração de emprego e renda;
V- potencializar o desenvolvimento turístico e a identidade local, conscientizando
intensivamente a população e integrando os vários setores para que ocorra um
desenvolvimento sustentável.
I-

Art. 24. Para a consecução da política de desenvolvimento econômico sustentável deverão ser

adotadas as seguintes diretrizes:
Iviabilizar e organizar novo distrito industrial, conforme Anexo IV e V - Mapa 2 e 3 Macrozoneamento, que é parte integrante desta lei;
IIcriar um programa de cursos de capacitação técnica para trabalhadores do setor
comercial, de serviços, turístico, produtores e mão-de-obra do setor rural, incentivando
a abertura de cursos para atividades noturnas (garçons, balconistas, seguranças, guardas
municipais, guarda mirim);
IIIincentivar a qualificação e capacitação técnica, produtiva e inclusão social, oferecendo
incentivos fiscais para as empresas vinculadas ao Programa de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, priorizando a inserção no mercado de trabalho dos jovens e de
pessoas acima dos 40 anos;
Ninserir nos conteúdos curriculares das escolas públicas e privadas o tema turismo, para
dele serem gerados programas continuados de conscientização;
Vcriar parcerias com órgãos e organismos que possam fomentar o turismo;
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VI - implementar um programa de desenvolvimento do turismo com as seguintes ações:
melhoramentos nos pontos ou áreas de potencial turístico, implantação de sinalização
turística no município, instalação de mobiliário urbano adequado (lixeiras, telefones
públicos, bancos, abrigos de ônibus, lugares de convívio social), padronização das
calçadas da área central, instalação de quiosques de informação turística, tratamento
paisagístico dos principais acessos à cidade, sensibilização da população e estímulo à
criação de novos pontos e/ou atividades turísticas;
VII - incentivo à iniciativa privada para a construção de abatedouro municipal.
Capitulo VII – Da Inclusão Social
Art. 25. A política municipal de inclusão social tem como objetivos:

III-

promover a inclusão das famílias em condição de vulnerabilidade social;
potencializar o acesso efetivo das classes menos favorecidas à educação básica, aos
programas de geração de emprego e renda, aos programas relacionados à educação
ambiental e geração de renda a partir da coleta seletiva do lixo residencial, além de
atividades outras que possibilitem a qualidade de vida para este segmento da
comunidade.

Art. 26. Para a consecução da política de inclusão social deverão ser adotadas as seguintes

diretrizes:
I-

garantir os direitos sociais básicos através da implantação de benefícios, serviços,
programas e projetos;
IIviabilizar a construção de espaços fisicos adequados para o desenvolvimento dos
programas e projetos da Secretaria de Promoção Social, regionalizados ou setorizados
conforme a demanda de famílias em condição de vulnerabilidade;
IIIpromover a criação de programas de fixação do homem no campo, como criação de
Vilas Rurais com o desenvolvimento de atividades primárias, contemplando ações que
promovam: habitações de interesse social, educação, saúde, transporte, infra-estrutura e
saneamento ambiental;
IVgarantir que as ações da assistência estejam em consonância com as políticas estaduais
e nacionais;
Vinterligar os programas da Secretaria de Promoção Social com as diretrizes do
desenvolvimento econômico através de um sistema integrado de informações visando à
implementação e integração das propostas que contemplem a inclusão social;
VIcriar um programa de apoio à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais para
promover sua inclusão na comunidade;
VII- melhorar a frota de ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de
oferecer transporte de qualidade aos pacientes da área urbana e rural;
VIII- melhorar o atendimento aos portadores de problemas psicossomáticos com espaços
fisicos adequados, facilitando ainda seu acesso às áreas de lazer e espaços de integração
social e cultural existentes;
IXpotencializar o acesso da comunidade às especialidades da rede pública de saúde,
através da adequada distribuição dos equipamentos de saúde e da disponibilização de
transporte adequado para tal finalidade, em horários e rotas determinadas;
11
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implantar programas voltados para a qualidade nutricional, alimentação alternativa e
educação alimentar nos programas escolares;
estimular programas educacionais de melhoria dos índices de vulnerabilidade e
XIexclusão social;
XII- divulgar amplamente à população os beneficios, programas e projetos em andamento;
XIII- atendimento à demanda de instalações educacionais e de assistência nos bairros ou
regiões desprovidos ou deficitários, de acordo com definições estabelecidas pelas
Secretarias Municipais de Educação e Promoção Social;
XIV- atender à demanda de instalações de atendimento da saúde nos bairros ou regiões
desprovidas ou deficitárias, de acordo com definições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde.
XX-

TÍTULO III – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL
Capítulo I – Do Macrozoneamento
Art. 27. 0 macrozoneamento é a base para a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade,
definindo em base cartográfica, conforme Anexo IV e V - Macrozoneamento, que é parte integrante
desta lei, o destino específico que se pretende dar às diferentes regiões do município.
Art. 28.0 município será dividido em Macrozonas, sendo:
Macrozona Urbana da Area Central (MU-C);
IMacrozona Urbana de Adensamento Diversificado (MU-AD);
IIMacrozona Urbana de Adensamento Controlado (MU-AC);
IIIMacrozona Urbana de Adensamento Restrito (MU-AR);
IVMacrozona Urbana Não-Aden sável (MU-NA);
VMacrozona Urbana dos Corredores Viários (MU-CV);
VIVII- Macrozona Urbana Industrial (MU-I);
VIII- Macrozona de Proteção Ambiental (MZ-PA);
Macrozona Multifuncional Rural (MZ-MR).
IXArt. 29. A Macrozona Urbana da Área Central (MU–C) corresponde à área delimitada pelo
perímetro formado pela Rua São Vicente, desde o seu inicio junto à Avenida Belmonte até o
cruzamento da Rua Francisco Glicério; desta até a Avenida João Batista Junqueira; desta até a
Avenida José Gabriel dos Santos; desta até a Avenida José Ovídio Figueiredo; desta até a Rua Santa
Teresmha; desta até a Rua José Bertocco; desta seguindo o Córrego das Macaúbas até o início da
Avenida Prefeito Antonio Pereira Dias; desta até a Avenida Euclides da Cunha; desta até a Avenida
Maria Apparecida Salgado Braghetta; desta até a Avenida dos Lírios; desta até a Avenida Belmonte;
desta até a Rua São Vicente, onde teve início o perímetro, tendo como diretrizes:
preservar o entorno do centro histórico de fundação da cidade e do cenário urbano
Ifundamental à valorização da identidade local;
incentivar a convivência do uso residencial e não-residencial, condicionada à qualidade
IIe salubridade ambiental;
estabelecer o princípio de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
IIIimóveis, determinado pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 1,5 (um
inteiro e cinco décimos), com Taxa de Ocupação (TO) de 80% e Taxa de
Permeabilidade (TP) de 10%;
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N- limitar o gabarito a uma altura máxima de 16 m (dezesseis metros) a partir do nível do
meio-fio da rua defronte à entrada principal até o elemento construtivo mais alto, com o
máximo de 4 (quatro) pavimentos, e os demais recuos conforme determina o Código de
Obras do Município e o Código Sanitário do Estado;
V- permitir, no entorno da MU-C, a aplicação do instrumento urbanístico de Outorga
Onerosa do Direito de Construir de acordo com o cap. VII constante desta lei, podendo
atingir o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA) de 3,0 (três).
Art. 30. A Macrozona Urbana de Adensamento Diversificado (MU -AD) corresponde às áreas
dentro do perímetro urbano com grande número de lotes vagos ou em áreas de expansão onde o
adensamento populacional é possível, em função da infra-estrutura existente, tendo como diretrizes:
Iincentivar a convivência do uso residencial e não-residencial, condicionada à qualidade
e salubridade ambiental;
IIestabelecer o princípio de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
imóveis, determinado pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 1,5 (um
inteiro e cinco décimos), com Taxa de Ocupação (TO) de 70% e Taxa de
Permeabilidade (TP) de 15%;
estabelecer o recuo frontal mínimo obrigatório nesta zona igual a 3 m (três metros) e os
IIIdemais conforme o Código de Obras do Município e o Código Sanitário do Estado;
N- permitir, nas macrozonas MU-AD, a aplicação do instrumento urbanístico de Outorga
Onerosa do Direito de Construir de acordo com o cap. VII constante desta lei, podendo
atingir o Coeficiente de Aproveitamento máximo (CA) igual a 4,0 (quatro).

Art. 31. A Macrozona Urbana de Adensamento Controlado (MU-AC) corresponde às áreas
dentro do perímetro urbano ou às áreas de expansão urbana onde o adensamento populacional deve ser
controlado em função da infra-estrutura existente, tendo como diretrizes:
Iincentivar a convivência do uso residencial e não-residencial, condicionada à qualidade
e salubridade ambiental;
IIestabelecer o princípio de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
imóveis, determinado pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 1,5 (um
inteiro e cinco décimos), com Taxa de Ocupação (TO) de 70% e Taxa de
Permeabilidade (TP) de 15%;
IIIestabelecer o recuo frontal mínimo obrigatório nesta zona igual a 3 m (três metros) e os
demais conforme o Código de Obras do Município e o Código Sanitário do Estado.
Art. 32. A Macrozona Urbana de Adensamento Restrito (MU -AR) corresponde às áreas dentro
do perímetro urbano ou às áreas de expansão onde o adensamento populacional deve ser contido em
função das condições ambientais, configurando como zonas de recarga de aqüífero, tendo como
diretrizes:
Iincentivar a convivência do uso residencial e não-residencial, condicionada a qualidade
e salubridade ambiental;
IIadotar medidas para recuperação ambiental;
IIIestabelecer o princípio de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
imóveis, determinado pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 1,5 (um
inteiro e cinco décimos), com Taxa de Ocupação (TO) de 50% e Taxa de
Permeabilidade (TP) de 30%;

13

CÂMARA MU

3Ai DE SÃO JOSÉ DO RO FARDO
São Pauk

IV- adotar para os novos loteamentos o lote mínimo com área igual a 600 m 2 (seiscentos
metros quadrados), e o gabarito deverá ser limitado a uma altura máxima de 12 m (doze
metros) a partir do nível do meio–fio da rua defronte à entrada principal, até o elemento
construtivo mais alto, não ultrapassando o limite de 3 (três) pavimentos, com recuo
frontal de no mínimo 5 m (cinco metros), e os demais recuos conforme determinam o
Código de Obras do Município e o Código Sanitário do Estado.
Art. 33. A Macrozona Urbana Não-Adensável (MU-NA) corresponde às áreas onde é
necessário conter e desestimular a expansão da área urbanizada e o adensamento populacional e adotar
medidas de recuperação da qualidade ambiental, tendo como diretrizes:
Ipromover a contenção da expansão urbana;
IIincentivar a manutenção e o incentivo à ampliação da permeabilidade do solo e da
cobertura vegetal;
IIIpromover a contenção de processos erosivos;
IVpromover a recuperação das áreas degradadas, notadamente através da minimização dos
impactos decorrentes da urbanização às nascentes e cursos de águas;
Vestabelecer o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 0,8 (oito décimos), com
Taxa de Ocupação (TO) de 50% e Taxa de Permeabilidade (TP) de 40%;
VIestabelecer o recuo frontal mínimo de 5,0 metros (cinco), o recuo lateral mínimo de 2,0
(dois) metros e o recuo de fundos mínimo de 5 (cinco) metros;
VII- adotar, para os novos loteamentos, o lote mínimo com área igual a 1.000 (um mil) m2
limitando-se o gabarito a uma altura máxima de 8 (oito) metros até o elemento
construtivo mais alto, não ultrapassando o limite de 2 (dois) pavimentos, com os recuos
frontal e de fundo de no mínimo 5 (cinco) metros, e os demais recuos laterais e de
fundos nos termos do que determina este Plano Diretor.

Art. 34. A Macrozona Urbana de Corredores Viários (MU -CV) compreende as áreas lindeiras
aos eixos viários do sistema primário existentes e a implementar, conforme Anexo IV – Mapa 2:
Mobilidade Urbana, tendo como diretrizes:
Ipermitir o desenvolvimento de atividades de comércio, serviços de médio e grande
porte e indústrias de pequeno porte, condicionada à qualidade e à salubridade
ambiental;
IIestabelecer o principio de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
imóveis, determinado pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 3,0 (três),
com Taxa de Ocupação (TO) de 70% e Taxa de Permeabilidade (TP) de 10%;
IIIestabelecer o recuo frontal mínimo obrigatório nesta zona igual a 5 m (cinco metros), e
os demais conforme o Código de Obras do Município e o Código Sanitário do Estado;
IV-

permitir, nas macrozonas MU-CV, a aplicação do instrumento urbanístico de Outorga
Onerosa do Direito de Construir de acordo com o cap. VII constante desta lei, podendo
atingir o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA) de 4,0 (quatro).
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Parágrafo único. Os logradouros definidos neste plano de zoneamento como MU - CV são:
Av. Maria Apparecida Salgado Braghetta (Av. Perimetral), desde o seu inicio, na rotatória do Bairro
Paula Lima até a Rotatória de acesso à SP-207 I Av. dos Lírios; Av. Maria Apparecida Salgado
Braghetta (Av. Perimetral), desde a rotatória de acesso à Av. Antonio Pereira Dias até o seu final na
ponte metálica; Av. Ten. Ismael de Souza Dias; Av. Benedito dos Reis Sigliani; Av. José Ovídio
Figueiredo; Rua D. Pedro II; Rua Siqueira Campos, entre a Rua Santa Rita e o inicio da Rodovia
Prefeito Lupércio Torres; Rodovia Prefeito Lupércio Torres; Rua Campos Salles, do Viaduto Moacyr
de Avila Ribeiro até a Rua Agnaldo Machado Pourrat; Rua Agnaldo Machado Pourrat, do seu inicio
junto à Rua Campos Salles até a Rua Dona Olinda Ralston; Av. Marechal Mascarenhas de Moraes;
Av. Brasil; Av. Waldemar Poggio; Av. Belmonte; Av. dos Lírios; Av. Santos Dumont, no seu lado de
numeração ímpar; Av. José Gonçalves dos Santos, no seu lado de numeração impar; Rua Herostrato
Dias Pinheiro; Rua dos Paulistas; Rua Cap. João Teodoro Nogueira; Rua Anhangüera; Rua Henry
Nestlé; Rua Gabriel Braghetta, entre as ruas São Vicente e João Gonçalves.
Art. 35. A Macrozona Urbana Industrial (MU-I) compreende as áreas destinadas à

implantação de indústrias de médio e grande porte, e tem como diretrizes:
estabelecer o recuo frontal mínimo obrigatório nesta zona igual a 10 m (dez metros),
Ionde deverá ser obrigatoriamente executado tratamento paisagístico, com o objetivo de
minimizar o impacto visual das construções de grande porte junto das principais vias de
acesso da cidade, sendo os demais recuos conforme o Código de Obras do Município e
o Código Sanitário do Estado;
definir que as indústrias já existentes fora desta zona passarão a integrá-la e serão, no
IIcaso de ampliação ou outras alterações, objeto de análise com critérios específicos para
cada caso, através do poder público e do CODEMA.
Art. 36. A Macrozona de Proteção Ambiental (MZ-PA) compreende as áreas que se
caracterizam por reunirem atributos naturais e paisagísticos de relevante interesse ambiental em
espaços contínuos, onde não serão admitidos novos parcelamentos do solo para fins urbanos, com
rigoroso controle das intervenções antrópicas, fixando a exigência de Estudo de Impacto Ambiental,
tendo como diretrizes:
Iincentivar a conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais e a proteção
dos mananciais, através do manejo sustentável;
IIdefinir a integração das ocupações já existentes às margens do Rio Pardo à Macrozona
de Preservação Ambiental, e estabelecer a exigência de autorizações do Executivo e do
CODEMA, nos casos de ampliação ou quaisquer outras alterações, sujeitos a critérios
específicos para cada caso.
Parágrafo único. A implantação de qualquer empreendimento na Macrozona de Preservação
Ambiental (MZ-PA) deverá, obedecendo ás normas e padrões urbanísticos previstos neste Plano
Diretor e sem prejuízo das demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, atender às
diretrizes fornecidas pelo órgão municipal responsável pela gestão ambiental e pelo Conselho de
Desenvolvimento do Meio Ambiente (CODEMA), através de análise especial.
Art. 37. A Macrozona Multifuncional Rural (MZ-MR) compreende todas as demais áreas
restantes no território do município, nas quais deverão ser incentivadas e induzidas a instalação e
desenvolvimento de atividades primárias, valorizando e incentivando a fixação do homem no campo,
tendo como diretrizes:
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I-

II-

IIIIV-

VVI-

orientar suas especificações segundo regulamentação que se dará através da elaboração
do Zoneamento Ambiental a ser elaborado por órgãos competentes e sob a coordenação
do poder público municipal, com anuência do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (CODEMA);
incentivar as atividades agropecuárias, devendo obedecer a critérios de manejo
ambientalmente adequados, assim como respeitar os limites mínimos para o
parcelamento do solo estabelecido pelo INCRA, de forma a manter densidade de
ocupação compatível com o meio rural;
incentivar a implantação de empreendimentos voltados ás atividades relacionadas com
o turismo rural;
permitir a execução de loteamentos destinados à implantação de chácaras de recreio,
com área mínima do lote de 1500 (mil e quinhentos) m2, taxa de ocupação máxima de
40%, coeficiente de aproveitamento de 0,5 (meio), taxa de permeabilidade do solo
mínima de 60%, estabelecendo-se que a aprovação dos loteamentos estará condicionada
aos pareceres do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) e da
Secretaria Municipal de Agricultura;
aplicar o Estudo de Impacto de Vizinhança para aprovação da implantação das
ocupações rurais em áreas isoladas;
estabelecer, nestas áreas, a utilização de critérios para uso do solo rural em atividades
que gerem incômodos ou a poluição do ar, prejudicando a saúde dos cidadãos, em que
deve ser proibido o uso do fogo, mesmo sob a forma de queima controlada, para queima
de vegetação ou de qualquer espécie, contida numa faixa de 1.000 (mil) metros a partir
do perímetro urbano, ou das áreas com implantação de atividades relacionadas com o
turismo rural, delimitada a partir do seu perímetro.
Capitulo II— Das Áreas Especiais

As áreas especiais compreendem as porções do território que exigem tratamento
especial devido às suas especificidades, cumprindo funções especiais e complementando o
macrozoneamento.
Art. 38.

Art. 39. As Áreas Especiais são as seguintes:
IArea Especial do Centro Histórico (AE-CH);
IIArea Especial do Vale do Rio Pardo (AE-VP);
IIIArea Especial de Proteção Ambiental (AE-PA);
IVArea Especial de Interesse Social (AE-IS);
VArea Especial do Transporte Aéreo (AE-TA).
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Art. 40. A Área Especial do Centro Histórico (AE-CH) corresponde aos imóveis situados em
terrenos cuja testada esteja voltada para as seguintes ruas: Rua Benjamin Constant, inteira; Rua
Tarcílio Siqueira, do inicio junto à Rua Cel. Honório Dias até o cruzamento com a Rua Dr. Costa
Machado; Rua Francisco Glicério, desde o cruzamento com a Rua Dr. Costa Machado até a Rua José
Andreoli; Rua Francisquinho Dias, desde a Rua José Andreoli até o cruzamento com a Rua Dr. Costa
Machado; Rua Treze de Maio, inteira; Av. Dep. Eduardo Vicente Nasser, desde o seu início, no final
da Rua Treze de Maio, até o cruzamento com a Rua Dr. Costa Machado; Rua Mal. Deodoro, desde a
Praça Cap. Mário Rodrigues até a Praça Prudente de Morais; Rua Ananias Barbosa, do seu inicio no
cruzamento com a Rua Campos Salles até o cruzamento com a Rua Silva Jardim; Rua Mal. Floriano,
do seu inicio no cruzamento com a Rua Campos Salles até o cruzamento com a Rua Silva Jardim; Rua
Dr. João Gabriel Ribeiro, do cruzamento com a Rua Campos Salles até o cruzamento com a Rua Silva
Jardim; Rua Rui Barbosa, do cruzamento com a Rua Campos Salles até o cruzamento com a Rua Silva
Jardim; Rua Cel. Marçal, do cruzamento com a Rua Campos Salles até o cruzamento com a Rua Silva
Jardim; Rua Júlio de Mesquita, do cruzamento da Rua Campos Salles até o cruzamento com a Rua
Silva Jardim; Rua Cel. Honório Dias, inteira; Rua Dr. Costa Machado, do cruzamento com a Rua
Campos Salles até o cruzamento com a Rua Tarcilio Siqueira, tendo como diretrizes:
proteger e preservar bens que possuam qualidade estéticas e históricas, significados
Iculturais e afetivos, ou que constituem referenciais urbanos, ambientais e de memória, a
fim de se evitar a perda ou o desaparecimento das características que lhe confiram
peculiaridade;
IIassegurar a vista da cadeia montanhosa que forma o vale do Rio Pardo, imprimindo
restrições à verticalização para a preservação de ambiência e cenário;
lIIincentivar a utilização dos imóveis, inclusive em atividades que gerem emprego e
renda;
incentivar a divulgação e inclusão dos imóveis de interesse no roteiro Turístico e
IVCultural do município e região;
Vincentivar a preservação dos imóveis de Interesse Paisagístico, Histórico, Artístico e
Cultural, que poderão ser beneficiados com a redução do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), desde que atendidos os requisitos expressos em legislação municipal
específica;
VIdefinir que os projetos em edificações de valor paisagístico, histórico, artístico,
arquitetônico e cultural, ou quaisquer outras intervenções nestas áreas, deverão
obrigatoriamente passar pelo CONDEPHAC- Conselho de Defesa e Estudos do
patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de São José do Rio Pardo, que emitirá parecer
específico;
VII- permitir a transferência do potencial construtivo, que poderá ser alienado total ou
parcialmente para imóveis inseridos na Macrozona Urbana da Area Central (MIT-AC),
Macrozona Urbana de Adensamento Diversificado (Mil-AD), Macrozona Urbana de
Corredores Viários (MU-CV) e na Macrozona Urbana Industrial (MU-I);
VIII- estabelecer o critério de isonomia na fixação do potencial de aproveitamento dos
imóveis, determinado pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA) de 1,5 (um
vírgula cinco), com Taxa de Ocupação (TO) de 80% e Taxa de Permeabilidade (TP) de
10%;
IXlimitar o gabarito a uma altura máxima de 12 m (doze metros) a partir do nível do
meio-fio da rua defronte à entrada principal até o elemento construtivo mais alto, não
ultrapassando o limite de 3 (três) pavimentos;
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X- qualquer construção nova, de ampliação, ou de reforma no entorno de um imóvel
tombado ou em processo de tombamento pelo Poder Municipal, numa área a partir de
um raio de 100 m (cem metros) cujo centro se localize no centro do imóvel, além do
projeto aprovado pelo Poder Executivo deverá ter também a aprovação do
CONDEPHAC — Conselho de Defesa e Estudos do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural de São José do Rio Pardo.
Art. 41. A Área Especial do Vale do Rio Pardo (AE-VP) compreende as áreas marginais do
Rio Pardo, desde a região a montante da Ilha São Pedro até a foz do Rio Fartura, na usina Hidrelétrica
Santa Alice até a ponte da Av. Maria Apparecida Salgado Braghetta (Av. Perimetral), com grande
potencial paisagistico e turístico, tendo como diretrizes:
I - proteger e preservar bens que possuam qualidades estéticas, e históricas, significados
culturais e afetivos, ou que constituam referências urbanas, ambientais e de memória, a
fim de se evitar a perda ou o desaparecimento das características que lhe confiram
peculiaridade, comprometendo a valorização da identidade local;
II - estabelecer uma política de preservação, manutenção e valorização para os imóveis e
monumentos de interesse Paisagístico, Histórico, Arquitetônico, Artístico e Cultural;
III - definir que as intervenções em edificações, monumentos ou espaços públicos de valor
paisagístico, histórico, artístico, arquitetônico e cultural, ou quaisquer intervenções
nestas áreas deverão obrigatoriamente passar pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
que emitirá um parecer específico sobre a questão num prazo máximo de 1 (um) mês
a contar da data de entrada do processo, utilizando critérios definidos em lei
específica;
IV - definir que os imóveis de Interesse Paisagístico, Histórico, Arquitetônico, Artístico e
Cultural poderão ser beneficiados com a redução do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), desde que atendidos os requisitos expressos em legislação municipal
especifica.
V — definir as áreas citadas no caput como prioritárias para implantação de parques municipais,
por iniciativa do Poder Executivo ou através de parcerias com o setor privado,
direcionando para estes locais os investimentos em lazer e entretenimento público.
Parágrafo único. O beneficio de que trata este artigo deverá ser avaliado, monitorado e
reavaliado anualmente pelos órgãos competentes da Administração Pública Municipal.
Art. 42. A Área Especial de Proteção Ambiental (AE-PA) compreende as faixas marginais dos
cursos d'água (córregos, ribeirões e rios) e dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principalmente as
localizadas dentro do perímetro urbano, tendo como diretrizes:
Ipromover a manutenção, conservação ou a recuperação de vegetação de interesse
ambiental, assim como a implementação do sistema integrado de parques;
IIpermitir usos compatíveis com as características fisico-ambientais, de acordo com o
Código Florestal e a resolução N.° 369 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA);
IIIdefinir que as propriedades particulares com áreas recobertas, total ou parcialmente, por
vegetação de interesse ambiental deverão ser beneficiadas com a redução do Imposto
Predial e Territorial Urbano, proporcional à área preservada, nos termos de legislação
específica.
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Art. 43. A Área Especial de Interesse Social (AE-IS) compreende as áreas destinadas à
implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS) e programas de
reurbanização, tendo como diretrizes:
incentivar a produção de habitações de interesse social e a regularização de ocupações
Ihabitadas pela população com alto grau de vulnerabilidade social;
definir que os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS) são
IIdestinados à produção de habitações de interesse social, atendendo a moradores
cadastrados na Secretaria Municipal de Promoção Social, com valores que não
ultrapassem o comprometimento de renda mensal adotados pelos agentes financiadores
para faixa de menor renda;
estabelecer que as áreas especificadas no Anexo IV e V - Macrozoneamento, estão
IIIsujeitas à aplicação de normas de parcelamento diferenciados, com critérios
estabelecidos previamente pela Secretaria de Planejamento e Obras, através de um
Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS);
estabelecer que as Areas Especiais de Interesse Social serão dadas ao conhecimento
IVpúblico a fim de se estabelecerem parcerias entre o poder público municipal e
empreendedores cadastrados na Secretaria responsável pela implementação da Política
Habitacional, com objetivo de promover a implantação de núcleos habitacionais,
preferencialmente de pequeno porte.
Art. 44. As Áreas Especiais de Interesse Social (REIS), onde serão aplicados Programas de
Reurbanização, contemplarão a regularização urbanística e fundiária, buscando a:
Imanutenção, sempre que possível, das edificações e acessos existentes, consideradas as
condições geotécnicas e de saneamento ambiental;
IIalocação de todos os moradores inicialmente instalados, mesmo que em outro local;
IIIcompatibilidade das obras propostas com o sistema viário, redes de drenagem, de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
IVmelhoria da qualidade ambiental através da arborização, da ampliação das áreas
permeáveis e da recuperação das áreas ambientalmente frágeis;
Vdefinição de parâmetros específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Art. 45. Os empreendimentos em Áreas Especiais de Interesse Social deverão ser precedidos
de um Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS) e anuência do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano (CMDU) e estabelecido por lei de iniciativa do Poder Executivo.
Art. 46.0 Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS) deverá prever:

I-

parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e ocupação do solo, respeitando as
normas estabelecidas nesta Lei;
IIa forma de participação da população na implementação e gestão das intervenções
previstas;
IIIa fonte de recursos para implementação das intervenções;
IVo plano de ação social no qual esteja presente a qualificação profissional, a geração de
emprego e renda e o resgate da auto-estima e da cidadania.
Parágrafo único. Deverão ser constituídos Núcleo Gestores compostos por representantes dos
atuais ou futuros moradores e do Poder Executivo, que participarão de todas as etapas do Plano de
Urbanização de Interesse Social (PUIS) e de sua implementação.
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Art. 47. 0 Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS) deverá definir e estabelecer, no
mínimo, os seguintes parâmetros técnicos:
dimensão da edificação, do lote mínimo e do lote padrão, em função da especificidade
Ida ocupação já existente;
largura, declividades e dimensionamento das vias de circulação internas do
IIassentamento, garantindo a circulação de veículos, de transporte coletivo e de carga em
pelo menos uma via, com distância compatível para acesso dos moradores;
dimensionamento das áreas publicas em consonância com o Sistema Integrado de
IIIParques (SIP);
IVindices e parâmetros urbanísticos de ocupação do solo;
o empreendedor cadastrado poderá ter redução no pagamento das taxas de acordo com
Vcritérios previstos pelo Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS) e com
anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU).
Parágrafo único. Poderão ser criadas novas Areas Especiais de Interesse Social por meio de lei
específica, podendo solicitar delimitação das áreas: o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as
Associações Habitacionais, Associações de Moradores, ou os proprietários de vazios urbanos ou lotes
vagos contíguos, desde que haja anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
(CMDU).
Art. 48. A Área Especial do Transporte Aéreo (AE-TA) compreende as áreas do entorno do
Aeroporto, tendo com diretrizes:
Iestabelecer tratamento diferenciado quanto a sua ocupação e quanto à instalação de
usos, visando à segurança aeroviária, e sua compatibilização com a normatização
estadual e federal específicas;
IIdefinir que as atividades exercidas no entorno do Aeroporto dependerão de prévia
autorização do órgão municipal competente, além do parecer favorável do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Capítulo III – Do Uso e Ocupação do Solo
Art. 49. 0 uso do solo será controlado conforme o grau de incomodidade da atividade
implantada, exigindo, conforme padrões a serem estabelecidos, medidas mitigadoras, que considerem
a sobrecarga da infra-estrutura instalada, a alteração da paisagem, a geração de ruídos, a poluição
atmosférica, a geração de efluentes líquidos, a emissão de resíduos sólidos, a manipulação de materiais
com alta periculosidade e a geração de tráfego.
§ 1° Os graus de incomodidade e as restrições de implantação de atividades incômodas estão
relacionados na tabela do Anexo III – Quadro 2 – Padrões de Incomodidades.
§ 2° Ficam classificados os graus de incomodidade em:
I – Não Incômodos (NI): atividades que não causam impacto nocivo ao meio ambiente urbano,
por não se enquadrarem nas situações de incomodidade a que se refere a tabela definida no § 1 0 deste
artigo;
II – Incômodos 1 (Ii): atividades geradoras de impacto nocivo ao meio ambiente urbano,
compatíveis com o uso residencial;
III – Incômodos 2 (12): atividades geradoras de impacto nocivo ao meio ambiente urbano,
incompatíveis com o uso residencial.
§ 3 0 - Para fins de análise do grau de incomodidade, deverão ser observados os seguintes
critérios, com padrões estabelecidos no Anexo III – "Quadro 2 – Padrões de Incomodidade" desta lei:
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I – Impacto Urbanístico: sobrecarga na capacidade de suporte da infra-estrutura instalada e/ou
alteração negativa da paisagem urbana;
II – Poluição Sonora: geração de impacto sonoro no entorno próximo pelo uso de máquinas,
utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, ou concentração de pessoas ou animais em recinto
fechado;
III– Poluição Atmosférica: uso de combustíveis nos processos de produção e/ou lançamento de
material particulado inerte na atmosfera acima do admissível, incluindo a poluição;
IV – resultante da queimada da cana-de-açúcar;
V – Poluição por Resíduos Líquidos: geração de efluentes líquidos incompatíveis ao
lançamento na rede hidrográfica e/ou sistema coletor de esgotos, e/ou poluição do lençol freático;
VI – Poluição por Resíduos Sólidos: produção, manipulação e/ou estocagem de resíduos
sólidos, com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;
VII – Vibração: uso de máquinas ou equipamentos que produzam choque ou vibração sensível
além dos limites da propriedade;
VIII – Periculosidade: atividades que apresentam risco ao meio ambiente e à saúde, em função
da comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos, compreendendo explosivos, Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP), inflamáveis e tóxicos, conforme normas técnicas que tratam do
assunto;
IX – Geração de Tráfego: pela operação ou tração de veículos pesados, tais como caminhões,
ónibus, e/ou geração de tráfego intenso, em razão do porte do estabelecimento, da concentração de
pessoas e do número de vagas de estacionamentos criados.
§ 4 0 Os usos e atividades poderão ser enquadrados de forma isolada ou cumulativa nos
parâmetros de incomodidade.
§ 5° 0 estabelecimento das medidas mitigadoras será baseado nas legislações e normas técnicas
pertinentes, não isentando o empreendimento da aprovação pelo órgão estadual de saneamento
ambiental – CETESB -, no caso das atividades licenciáveis por este órgão e do Estudo de Impacto
Ambiental estabelecido nesta lei.
Art. 50. Os usos e atividades com grau de incomodidade alto deverão se localizar em vias do
sistema viário primário (corredores), conforme o Plano de Hierarquização Viária, exigindo-se Estudos
de Impacto de Vizinhança (EN e RN).
Parágrafo único. Nas edificações concluídas, poderão ser instaladas as categorias de uso que
gerem incômodos, desde que sejam adotadas as medidas mitigadoras indicadas pelo Poder Executivo
Municipal, incluindo-se as adaptações da edificação.
Art. 51. Um mesmo imóvel poderá ser utilizado por mais de um tipo de atividade,

configurando Uso Misto, devendo atender cumulativamente as exigências para cada um dos usos que
coexistam no imóvel.
Art. 52. 0 uso e ocupação do solo deverá observar os parâmetros de densidade e ocupação
estabelecidos no Anexo II - Quadro 1 - Parâmetros Urbanísticos, integrante desta lei.
Art. 53. Os parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo são: Coeficiente Máximo
de Aproveitamento (CA), Taxa de Ocupação Máxima (TO), Taxa Mínima de Permeabilidade do Solo
(TP), recuos mínimos obrigatórios, gabarito máximo de altura e dimensões mínimas dos lotes.
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Art. 54.0 Coeficiente de Aproveitamento Básico para usos residenciais e não-residenciais em
todos os terrenos contidos no perímetro urbano e nas áreas de expansão urbana é igual a 1,5 (um
vírgula cinco), exceto em casos especiais estabelecidos nesta lei, apresentados no Anexo II– Quadro 1
– Parâmetros Urbanísticos, e nos Anexos IV e V – Macrozoneamento.
Art. 55. Os parâmetros estabelecidos nesta lei poderão ser ultrapassados somente na
Macrozona Urbana da Area Central (MU-AC), Macrozona Urbana de Adensamento Diversificado
(MU-AD), Macrozona Urbana de Corredores Viários (MU-CV) e na Macrozona Urbana Industrial
(MU-I), mediante a aquisição de Transferência do Direito de Construir ou da utilização da Outorga
Onerosa do Direito de Construir.
Parágrafo único. A implantação de presídios, penitenciárias ou unidades de recuperação de
menores deverá ser discutida em audiências públicas, acompanhadas de estudos e pareceres realizados
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, prevendo a aplicação do Estudo de Impactos
de Vizinhança, e se localizar nas áreas limítrofes do município.
Capítulo 11V - Do Parcelamento do Solo

Art. 56. 0 parcelamento do solo urbano será feito através de loteamentos, desmembramentos,
implantação de condomínios, empreendimentos de interesse social, desdobro e remembramento de
lotes.
Parágrafo único. A forma de parcelamento do solo urbano será regida por lei municipal em
consonância com as demais leis estaduais e federais em vigor.
Art. 57. Loteamento é caracterizado pela subdivisão da gleba em lotes, com aberturas de vias
de circulação, logradouros públicos e prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes.
Art. 58. 0 desmembramento é caracterizado pela subdivisão em lotes desde que não implique
a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já
existentes.
Art. 59. Condomínios são conjuntos horizontais e/ou verticais, regidos pela Lei Federal n.°
4.591, de 16 de dezembro de 1964 e respectivas alterações.
Art. 60. Os empreendimentos de interesse social são os parcelamentos do solo destinados à
produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e deverão atender aos moradores cadastrados na
Secretaria de Promoção Social.
Art. 61. Os loteamentos, desmembramentos, conjuntos em condomínio e empreendimentos de
interesse social e turísticos deverão ser projetados e executados em consonância com o Plano de
Urbanização de Interesse Social (PUIS) e com anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano (CMDU), de maneira a assegurar:
o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o fornecimento de energia elétrica,
Iconforme as normas das empresas concessionárias;
a terraplenagem, drenagem e circulação, segundo diretrizes e normas fornecidas pelo
IIPoder Executivo Municipal;
o paisagismo de todos os espaços livres e vias, conforme diretrizes fornecidas pelo
IIIPoder Executivo Municipal;
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que:
a) as áreas loteadas ou desmembradas deverão prever a destinação de áreas públicas,
totalizando, no mínimo, 20% (vinte por cento) da gleba loteada, estabelecendo um
coeficiente mínimo de 4,5 m2 (quatro metros meio quadrados) por habitante
previsto para as áreas institucionais ou de equipamento público, com, no mínimo
600m2 (seiscentos metros quadrados) em terreno único;
b) a somatória das áreas verdes e de sistema de lazer deve perfazer, no mínimo, 10%
(dez por cento) da área da gleba loteada, que preferencialmente deverão estar
localizadas ao longo das áreas de proteção permanente (APP);
a construção de interceptores de esgoto ao longo das margens dos cursos d'água e a
Varborização e pavimentação dos espaços livres de uso público;
VI- que os condomínios não poderão ultrapassar a área máxima de 10.000 (dez mil) m 2 para
uso residencial e 50.000 (cinqüenta mil) m z para uso não-residencial, e que áreas com
mais de 10.000 (dez mil) m 2 deverão destinar 10% da área total da gleba para a
implantação de áreas institucionais e/ou espaços livres de uso público;
VII- que para fins desta lei, a área mínima do lote padrão admitido no parcelamento do
território do município é de 250 (duzentos e cinqüenta) m2, com testada minima de 10
(dez metros), não aplicável aos Empreendimentos Especiais de Interesse Social.
Parágrafo único. Os Empreendimentos Especiais de Interesse Social poderão ter a área mínima
do lote padrão revista, obedecendo ao Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS).
Art. 62. 0 Poder Executivo Municipal, através da Certidão de Diretrizes, considerando o
adensamento do empreendimento e necessidades específicas do local, definirá a localização das áreas
de Equipamentos Comunitários e Espaços Livres de Uso Público, bem como eventual alteração ou
majoração de seus percentuais, respeitando-se o mínimo de 10% (dez por cento), para os espaços
livres de uso público.
§ 1 0 As áreas destinadas aos Equipamentos Comunitários e Espaços Livres de Uso Público
deverão ter acesso por via pública, e configuração que permita a implantação de equipamento de uso
público e declividade máxima de, respectivamente, 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento).
§ 2° Excluem-se do disposto no caput deste artigo os desmembramentos de imóveis com área
inferior a 5.000 (cinco mil) m2.
Art. 63. As vias principais do loteamento serão defmidas pelo Poder Executivo Municipal
através de Certidão de Diretrizes, de modo a estabelecerem as ligações com o sistema viário municipal
existente ou projetado, assim como organizarem o espaço interno do loteamento, atendendo as regras
de hierarquização viária, segurança no trânsito, e capacidade de suporte geotécnico do sitio.
Art. 64. Os loteamentos, desmembramentos, conjuntos em condomínio e empreendimentos de
interesse social deverão obter Certidão de Diretrizes para adequar a implantação do empreendimento
às condicionantes urbanísticas locais e às necessidades dos usuários, em observância às normas
estabelecidas por esta lei, assim como pelas legislações municipal, estadual e federal.
Art. 65. A expedição do Alvará de Aprovação e Execução, com validade de 04 (quatro) anos,
será condicionada à aprovação, pelo Poder Executivo Municipal, dos projetos previstos no caput deste
artigo e de apresentação de cronograma atualizado de execução das obras.
Parágrafo único. Findo o prazo de validade estabelecido no parágrafo anterior, e no caso de
não terem sido cumpridas 70% (setenta por cento) das etapas previstas no cronograma apresentado
pelo interessado, o Alvará de Aprovação e Execução estará imediatamente revogado.
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Art. 66. Para os empreendimentos de interesse social poderão ser aceitos parâmetros

urbanísticos diferenciados, conforme o Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS).
TÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA
Capitulo I – Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória

Art. 67. 0 parcelamento, edificação ou utilização compulsória, de acordo com o art. 182, § 4°
da Constituição Federal, os artigos 5 0 e 6° da Lei Federal n°10257, de julho de 2001, e a Lei Orgânica
do Município, deverá ser aplicado nos imóveis não-edificados, subutilizados ou não utilizados
inseridos no perimetro urbano, identificados em lei específica pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Para aplicação desta lei, consideram-se:
a) imóvel não-edificado: é aquele que pressupõe a inexistência de qualquer construção sobre o
terreno;
b) imóvel não utilizado: é aquele sem qualquer tipo de aproveitamento, ou seja, literalmente
abandonado, sem correr sobre ele a ação humana, esteja parcelado ou não, edificado ou
não, ou em caso de construção paralisada, sem nenhum proveito social, exceto quando tiver
função social a demandar ausência de edificação, ou sérias restrições quanto às ações
humanas, ou impossibilidades jurídicas resultantes de pendências judiciais sobre o imóvel;
c) imóvel subutilizado: é aquele onde as atividades efetivamente estão abaixo da intensidade
esperada.
Art. 68. Serão identificados e delimitados em lei específica os imóveis não-edificados,
subutilizados ou não utilizados.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, em prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
identificará por lei específica os imóveis inseridos no perímetro urbano não-edificados, subutilizados
ou não utilizados.
Art. 69. Serão passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsória os imóveis

não-edificados, subutilizados ou não utilizados contíguos de um mesmo proprietário cuja área total
ultrapasse a área mínima prevista para cada Macrozona, ou com o Coeficiente de Aproveitamento
(CA) utilizado no imóvel inferior a 20 % (vinte por cento) do Coeficiente de Aproveitamento
(CA) permitido para a referida Macrozona, identificados em lei especifica.
§ 1° As áreas mínimas para cada Macrozona e Areas Especiais são as seguintes:
I – qualquer imóvel situado na Macrozona Urbana da Area Central (MU-C) e Area Especial
do Centro Histórico (AE-CH), independente da sua área quadrada;
II – nas demais Macrozonas Urbanas e Areas Especiais a área mínima será de 500 m2
(quinhentos metros quadrados).
§ 2° Para cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (CA) do referido imóvel, considera-se
a somatória das áreas construídas existentes.
§ 3° Não serão consideradas para efeito de cálculo das áreas subutilizadas as porções do
imóvel recobertas por vegetação de interesse ambiental, conforme análise dos órgãos competentes
da Administração Municipal ou imóveis localizados nas seguintes macrozonas: Macrozona
Urbana Não-Adensável (UM-NA), Macrozona de Preservação Ambiental (MA-PA) ou em Areas
Especiais de Preservação Ambiental (AE-PA).
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§ 4° A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis posterior à data da
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsória, sem
interrupção de quaisquer prazos previstos no caput.
Art. 70. Para aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória o Poder
Executivo Municipal expedirá notificação averbada no Cartório de Registro de Imóveis exigindo o
cumprimento da função social da propriedade, observando os seguintes prazos:
I1 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão
municipal competente;
II2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para se iniciarem as obras do
empreendimento.

Art. 71 A notificação será feita por servidor municipal competente, na seguinte conformidade:
Ipessoalmente ao proprietário do imóvel, no endereço constante do cadastro imobiliário
municipal, ou no caso de o proprietário ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de
gerência geral ou administração;
IIpor edital, quando frustradas, por três vezes, as tentativas de notificação na forma
prevista no inciso I.
§ 1° Os empreendimentos de grande porte, excepcionalmente, poderão ser executados em
etapas, em prazo superior ao previsto no inciso II do caput deste artigo, desde que o projeto seja
aprovado na íntegra, juntamente com o cronograma de execução de todas as etapas.
§ 2° A paralisação das obras ou o não atendimento do cronograma de obras previsto no
parágrafo anterior, sem justificativa aceita pelo Poder Executivo Municipal, implicará a imediata
caracterização do imóvel como não-edificado, subutilizado ou não utilizado, sujeitando o proprietário
às cominações legais aplicáveis à espécie, nos termos do disposto nesta lei e na legislação federal.
§ 3° Serão aceitos como formas de aproveitamento de imóveis não edificados, subutilizados ou
não utilizados a construção de equipamentos comunitários ou espaços livres arborizados, desde que
seja previsto o uso público e garantida a melhoria da qualidade ambiental, conforme diretrizes
fornecidas pelo Poder Executivo Municipal e análise e anuência do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (CODEMA).
Capitulo II– Do IPTU Progressivo no Tempo
Art. 72. Em caso do descumprimento das condições e prazos do parcelamento, edificação ou
utilização compulsória previstos nesta lei, o Poder Executivo Municipal procederá à aplicação do
Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo, mediante o aumento da aliquota durante
cinco exercícios fiscais consecutivos.
§ 1° A aliquota a ser aplicada a cada ano será fixada em lei especifica - respeitada a alíquota
máxima de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo - e o valor do imposto não excederá a duas
vezes o valor referente ao ano anterior.
§ 2° Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 (cinco) anos, o
município manterá a cobrança através da alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação,
garantida a prerrogativa de proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida
pública.
§ 3° E vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que
trata este artigo.
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Capítulo III– Da Desapropriação com Pagamento de Títulos da Dívida Pública
Art. 73. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário
tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.
§ 1° Os títulos da dívida pública, previstos no § 2° do artigo anterior, terão prévia aprovação
pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização, nos termos do § 2°, do art. 8°, da Lei Federal N°
10.257, de 10 de julho de 2001, e juros legais de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 2° A partir da incorporação do imóvel ao patrimônio público, o Poder Executivo Municipal
procederá ao seu adequado aproveitamento no prazo máximo de 5 (cinco) anos, diretamente ou por
meio de alienação ou concessão a terceiros, observado nesses casos o devido procedimento licitatório.
§ 3° 0 valor real da indenização:
refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em
Ifunção de obras realizadas pelo Poder Público, após a notificação, na área onde o
imóvel se localiza;
IInão comportará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
§ 4° Os títulos de que trata esse artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 5° Para o adquirente do imóvel nos termos do parágrafo anterior, ficam mantidas as mesmas
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 67 desta lei, mantendo-se
todos os prazos já decorridos com o proprietário anterior.

Capítulo IV – Do Consórcio Imobiliário
O Poder Executivo Municipal poderá facultar ao proprietário de imóvel o
requerimento para o estabelecimento de Consórcio Imobiliário, como forma de viabilizar a
urbanização, edificação ou recuperação ambiental do imóvel.
§ 1 0 Para os fins desta lei considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos
de urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Executivo Municipal
seu imóvel e, após a realização das intervenções, recebe como pagamento parte das unidades
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
§ 2°. 0 valor da parcela do imóvel a ser entregue ao proprietário será correspondente ao valor
do imóvel antes da execução das intervenções, observado o § 2°, do artigo 8°, da Lei Federal N°
10.257, de 10 de julho de 2001.
Art. 74.

Art. 75. As condições para execução do Consórcio Imobiliário serão fixadas por lei municipal
e contrato firmado entre as partes envolvidas, contendo, no mínimo:
Iinteresse público para aplicação do instrumento, com descrição das melhorias que serão
executadas, o valor do imóvel, índices e critérios utilizados para a avaliação do
empreendimento, bem como da repartição e descrição das partes correspondentes ao
Poder Executivo Municipal e ao proprietário do imóvel após a urbanização;
IIdestinação que será dada à parcela do imóvel que passará a ser de propriedade pública;
IIIprojeto de urbanização e/ou edificação da área;
IVcronograma fisico-financeiro das obras.
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Capitulo V – Do Direito de Preempção
Art. 76. 0 Direito de Preempção confere ao Poder Executivo Municipal preferência na
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, pelo prazo de vigência não
superior a 5 (cinco) anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.
Parágrafo único. O Direito de Preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado
neste artigo, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.
Art. 77. 0 direito de preempção poderá ser exercido sempre que o Poder Executivo Municipal
necessitar de áreas prioritariamente para:
Icriação de espaços de lazer e áreas verdes;
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
IIexecução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
Illcriação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental,
IVhistórico, cultural ou paisagístico;
regularização fundiária.
VParágrafo único. Lei municipal, baseada nesta lei, deverá enquadrar cada área em que incidirá
o Direito de Preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.
Art. 78. 0 proprietário de imóvel incluído nos termos do caput do art. 76 deverá, antes de
proceder à alienação, notificar o Poder Executivo Municipal sobre sua intenção, juntamente com as
informações sobre preço, condições de pagamento, prazo de validade e proposta de compra assinada
por terceiro para a aquisição do imóvel.
§ 1° A partir do recebimento da notificação prevista neste artigo o Poder Executivo Municipal
terá 30 (trinta) dias para se manifestar por escrito sobre a aceitação da proposta, devendo publicar em
pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida e
da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.
§ 2° Transcorridos 30 (trinta) dias da notificação prevista no caput sem manifestação do Poder
Executivo Municipal, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições
da proposta apresentada.
§ 3° Concretizada a venda a terceiros, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Poder
Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do instrumento público de alienação do
imóvel.
§ 4° A alienação a terceiros processada em condições diversas da proposta apresentada poderá
ser considerada nula de pleno direito, nos termos do disposto no § 5 0 , do art. 27, da Lei Federal N°
10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 5° Na ocorrência da hipótese prevista no § 4 0, deste artigo, o Poder Público poderá adquirir o
imóvel pelo valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou pelo valor
indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.
Capítulo VI – Da Transferência do Direito de Construir
Art. 79. Lei municipal específica autorizará o proprietário de imóvel urbano, privado ou
público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito básico de construir
previsto nesta lei ou em legislação urbanística dela decorrente, quando o referido imóvel for
considerado necessário para fins de:
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implantação de equipamentos urbanos e comunitários, definidos pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras com anuência do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano;
IIpreservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental,
paisagístico, social, cultural e arquitetônico, conforme parecer e definições do Conselho
de Defesa do Patrimônio Cultural, Histórico, Artístico, Arquitetônico (CONDEPHAR);
IIIservir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda e habitação de interesse social conforme estudos da Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras e Secretaria de Promoção Social, com anuência do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
§ 1° A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da
Transferência do Direito de Construir definindo:
Ias áreas da cidade aptas a oferecer e a receber o potencial construtivo a ser transferido;
IIas formas de registro e de controle administrativo;
IIIas formas e mecanismos de controle social;
IVa previsão de avaliações periódicas das áreas em questão.
§ 2° A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu
imóvel, ou parte dele, para fms previstos nos incisos I e III do caput.
Art. 80. 0 potencial construtivo decorrente da Transferência do Direito de Construir apenas

poderá ser utilizado, conforme as determinações da municipalidade, com anuência do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano, na Macrozona Urbana da Area Central (MU-AC), na
Macrozona Urbana de Adensamento Diversificado (MU-AD), na Macrozona Urbana de Corredores
Viários (MU-CV) e na Macrozona Urbana Industrial (MU-I), mediante prévia autorização do Poder
Executivo Municipal, a pedido do proprietário do imóvel, e desde que sejam:
Irespeitados os limites estabelecidos pelo Anexo II – Quadro 1 – Parâmetros
Urbanísticos, integrante desta lei;
IIobservados os requisitos para a preservação nos termos desta lei e demais leis
complementares e leis estaduais ou federais relacionadas.
Parágrafo único. Fica vedada nova transferência no imóvel que foi beneficiado com o
potencial construtivo já anteriormente transferido.
Art. 81. 0 potencial construtivo a ser transferido da Área Especial de Interesse Histórico será
calculado com base na metragem quadrada resultante da diferença entre a área da edificação existente,
que não poderá ser alterada devido à conservação do imóvel, e o potencial não utilizado,
considerando-se o CA igual a 3 (três).
Art. 82. A Transferência de Potencial será efetuada mediante autorização especial a ser
expedida pelo Poder Executivo Municipal, ouvidos os órgãos competentes e obedecidas as demais
condições desta lei e demais leis complementares, através da expedição de:
ICertidão de Potencial, onde a Transferência de Potencial é garantida ao proprietário do
imóvel localizado na Macrozona Não-Adensável (MU-NA), Macrozona de Proteção
Ambiental (MZ-PA), na Area Especial do Centro Histórico (AE-CH), na Area Especial
do Vale do Rio Pardo (AE-VP), na Area Especial de Proteção Ambiental (AE-PA);
IIAutorização Especial para a utilização do potencial transferido, previamente à emissão
do alvará de construção, especificando a quantidade de metros quadrados adquiridos e o
Coeficiente de Aproveitamento (CA) utilizado.
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Art. 83. A Transferência de Potencial será averbada no Registro Imobiliário competente, á
margem das matriculas dos imóveis que cedem e recebem o Potencial, devendo no primeiro conter
adicionalmente as condições de proteção, preservação e conservação da vegetação de interesse
ambiental ou imóvel de interesse.
Parágrafo único. A não observação das condições de proteção, preservação e conservação

aludidas no caput deste artigo acarretará ao proprietário do imóvel sanções previstas em legislação
municipal específica.
Capítulo VII– Da Outorga Onerosa do Direito de Construir

Art. 84. Nas zonas adensáveis o Poder Público Municipal outorgará, de forma onerosa,
autorização para construir área superior àquela destinada pelo Coeficiente de Aproveitamento (CA)
Básico, até o Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo.
Art. 85. A Macrozona Urbana da Área Central (MU-AC), a Macrozona Urbana de
Adensamento Diversificado (MU-AD) e a Macrozona Urbana de Corredores Viários (MU-CV) são
passíveis de utilização do potencial construtivo proveniente da Outorga Onerosa do Direito de
Construir.
Art. 86. 0 Poder Executivo Municipal poderá autorizar a Outorga Onerosa do Direito de
Construir para imóveis edificados irregularmente, como medida de regularização do imóvel, desde que
garantidas as condições de salubridade e estabilidade da edificação e a salubridade das edificações do
entorno.
Art. 87. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a
implementação da Outorga Onerosa do Direito de Construir, determinando, dentre outras, as seguintes
condições:
Ia fórmula de cálculo para a cobrança;
IIos casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
ia contrapartida do beneficiário.
Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá solicitar a apresentação de laudo assinado por
profissional devidamente habilitado para atestar as condições previstas no caput deste artigo.
Art. 88. Os recursos financeiros auferidos com a contrapartida da outorga onerosa serão
destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano a ser criado, devendo ser aplicados nas
finalidades previstas nos incisos I a VIII, do art. 26 da Lei Federal N° 10.257, de 10 de julho de 2001
e, preferencialmente, canalizados na recuperação urbana e ambiental dos assentamentos habitacionais
precários e de baixa renda.
Art. 89. 0 valor da outorga onerosa mencionada neste artigo será de 5% (cinco por cento) do
valor do empreendimento, conforme orçamento apresentado quando do seu pedido, compatível com o
Custo Unitário Básico - CUB, fornecido pelo Sindicato da Construção Civil (SINDUSCON-SP).
Art. 90. A outorga onerosa do direito de construir poderá ser paga com imóveis, sendo
avaliados de acordo com a Planta Genérica de Valores do município.
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Parágrafo único. A utilização dos imóveis recebidos corno pagamento da outorga onerosa será
analisada e definida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, responsável pelo
gerenciamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Capítulo VIII– Do Direito de Superfície
Art. 91. 0 proprietário urbano poderá conceder a outrem o Direito de Superfiicie do seu
terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no Cartório de
Registro de Imóveis.
§ 1° 0 Direito de Superficie abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo
relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística e as
recomendações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
§ 2° A concessão do Direito de Superficie poderá ser gratuita ou onerosa.
§ 3 0 0 superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a
propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com
os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do Direito de Superficie, salvo disposição em
contrário do contrato respectivo.
§ 4° 0 direito de superficie pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato
respectivo.
§ 5° Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.
Art. 92. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o
proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de
terceiros.

Extingue-se o direito de superficie:
pelo advento do termo do contrato;
pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.

Art. 93.

III-

Art. 94. Extinto o Direito de Superficie, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno,
bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se
as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.
§ 1 0 Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o Direito de Superficie se o superficiário
der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedido.
§ 2° A extinção do Direito de Superficie será averbada no Cartório de Registro de Imóveis.

Capítulo IX – Do Estudo de Impacto de Vizinhança
Art. 95. Os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana ou rural que
possam durante a execução da obra e durante seu funcionamento produzir incômodos à vizinhança ou
sobrecarregar a infra-estrutura, terá a aprovação do projeto, alvará de construção e alvará de
funcionamento, ou qualquer outro tipo de documento emitido pelo Poder Executivo, condicionada à
elaboração e aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EN), a ser apreciado pelos órgãos
competentes da Administração Municipal, com anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano, além do cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística.
§ 1° 0 Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá ser realizado:
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I – necessariamente por um responsável técnico ou equipe técnica que desenvolverá um
conjunto de estudos, pesquisas, análises e conclusões sobre os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou da atividade quanto à saúde, ao conforto ambiental (acústico, térmico, visual,
odores, qualquer tipo de poluição) e à qualidade de vida da população residente nas áreas vizinhas e
em suas proximidades;
II – por técnico independente sem vínculo empregatício aos quadros públicos, mesmo quando o
empreendedor for o Poder Público.
§ 2° 0 Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá apresentar soluções para os possíveis
problemas detectados no projeto do empreendimento em análise, baseando-se em normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na legislação existente, em planilhas de cálculos e
outros estudos, se necessários, apresentando o relatório final ao Poder Executivo que deve emitir
parecer e enviar aos Conselhos Municipais competentes para apreciação.
§ 3 0 A exigência do EIV não substitui a necessidade dos empreendimentos sujeitos ã
elaboração de documentação específica e sua aprovação pelos órgãos competentes conforme
determina a legislação ambiental, como os Estudos Preliminares de Impacto Ambiental (EPAD),
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA), conforme o
disposto na Resolução CONAMA – 001, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 96. Para efeito desta lei, consideram-se empreendimentos que necessitam do Estudo

Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) aqueles que apresentem uma das seguintes características:
projetos de parcelamento do solo que resultem mais de 200 (duzentos) lotes ou que
Isuperem 10.000,00 (dez mil) m2 de área;
edificação ou equipamento com capacidade para reunir mais de 100 (cem) pessoas
IIsimultaneamente;
empreendimentos resultantes da aplicação dos instrumentos urbanísticos como
IIITransferência do Direito de Construir, as Outorgas Onerosas ou as Operações Urbanas
Consorciadas;
geração de tráfego pesado, com mais de 3 (três) viagens/dia ou 90 (noventa)
IVviagens/mês de frotas de caminhões, ônibus ou similares;
empreendimentos com área construída útil ou área e atividade acima de 2.000 (dois mil)
Vm2;
empreendimentos com guarda de veículos que comportem mais de 100 (cem) vagas ou
VIgaragens comerciais com mais de 50 (cinqüenta) vagas;
VII- empreendimentos que demandem alterar o perimetro urbano, delimitações das zonas,
modalidade de coeficientes ou que apresentem normas próprias de uso do solo
diferentes daquelas admitidas nesta lei;
VIII- empreendimentos que coloquem em risco a preservação do Patrimônio Cultural,
Artístico, Histórico, Paisagístico e Arqueológico, desde que tombados ou em processo
de tombamento ou que haja interesse manifesto de conselho específico.
empreendimentos
causadores de modificações estruturais do sistema viário;
IXempreendimentos geradores de qualquer tipo de poluição (sonora, visual, do ar, do solo,
Xe outras) prejudicial à saúde, ao conforto ambiental e à qualidade de vida da população
residente nas áreas vizinhas e suas proximidades.
Art. 97. Além das características relacionadas no artigo 96 desta lei, serão considerados

empreendimentos de impacto os que envolvam a implementação dos seguintes equipamentos urbanos:
aterros sanitários e usinas de reciclagem de resíduos sólidos;
Iautódromos, hipódromos e estádios esportivos,
II31
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cemitérios e necrotérios;
matadouros e abatedouros;
presídios, quartéis, Corpo de Bombeiros;
terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários;
terminais de carga;
hospitais e unidades de pronto atendimento e atendimento emergencial;
escolas, teatros e ginásios esportivos.
bares, boates, salão de dança, restaurante, clubes e templos religiosos.

Art. 98. A Prefeitura Municipal, para eliminar ou minimizar impactos gerados pelo
empreendimento, deverá solicitar, como condição para sua aprovação, projeto do qual constem as
alterações e as complementações, bem como a execução de obras e serviços de melhorias de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, tais como:
melhoria ou ampliação das redes de infra-estrutura;
Iárea de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em
IIpercentual compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada
pelo empreendimento;
ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de ónibus,
IIIfaixa de pedestres, e instalação de semáforos necessários à mitigação do impacto
provocado pelo empreendimento;
proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem os impactos da
IVatividade;
manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais
Vconsiderados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, desde que
tombadas ou em processo de tombamento ou desde que haja interesse manifesto de
conselho específico, bem como recuperação ambiental da área, caso os mesmos sejam
danificados pela construção do empreendimento;
possibilidade
de construção de equipamentos sociais, comunitários e mobiliários
VIurbanos em locais a serem definidos pela Administração Municipal.
Art. 99. A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de

Compromisso pelo interessado, que deverá publicá-lo em órgão oficial, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da sua assinatura, e posteriormente, registrá-lo no Cartório de Registro de Imóveis,
comprometendo-se a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras e serviços necessários
à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências,
antes da finalização do empreendimento.
Art. 100. Os empreendimentos e as proposições para a eliminação de impactos sugeridos pelo
EN deverão ser aprovados pelo Poder Executivo Municipal mediante apreciação dos Conselhos
Municipais competentes.
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV antes da aprovação
do empreendimento, que ficarão disponíveis para consulta e manifestação junto ao órgão competente
do Poder Executivo Municipal, por qualquer interessado, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
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Capítulo X — Da Operação Urbana Consorciada
Art. 101. Considera-se Operação Urbana Consorciada o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação dos proprietários, moradores,
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área específica
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

A aplicação da Operação Urbana Consorciada será definida por lei municipal
específica, que deverá conter o Plano de Operação Urbana Consorciada, incluindo, no mínimo:
definição da área a ser atingida e influência do projeto, com descrição da situação de
Ipropriedade e posse dos imóveis, indicação das condições de uso e ocupação do solo
existentes e condições da infra-estrutura e equipamentos comunitários;
programa básico de ocupação da área;
IIprograma
de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela
IIIoperação;
finalidades da operação;
IVestudo prévio de Impacto de Vizinhança - EIV;
Vplano de operacionalização, contendo orçamento, cronograma fisico-financeiro do
VIprojeto e fontes de financiamento;
VII- contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores
privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do artigo
103 desta Lei;
VIII- forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação na
sociedade civil.
§ 1° 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano acompanhará a implementação das
Operações Urbanas Consorciadas e apreciará os relatórios acerca da aplicação dos recursos e da
implementação de melhorias urbanas.
§ 2° A partir da publicação da lei de que trata o caput, perderão a eficácia as licenças e
autorizações a cargo da Prefeitura Municipal expedidas em desacordo com o Plano de Operação
Urbana Consorciada.
Art. 102.

Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, entre outras medidas:
a modificação de coeficientes e características de parcelamento, uso e ocupação do solo
e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental
delas decorrente;
a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com
a legislação vigente.

Art. 103.

III-

Art. 104. A proposta de Operação Urbana Consorciada deverá ser submetida a parecer prévio
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano para posterior envio ao Legislativo Municipal.

A lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a
emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de
construção (CEPAC's), que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das
obras necessárias à própria operação.
§ 1° Os certificados de potencial adicional de construção (CEPAC) serão livremente
negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação.
Art. 105.
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§ 2° Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional
(CEPAC) será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela
legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei especifica que aprovar a Operação
Urbana Consorciada.
§ 3° Os recursos obtidos na forma do inciso VII do caput, e § 1 0 deste artigo serão destinados
ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e aplicados exclusivamente na própria Operação
Urbana Consorciada.
Capitulo XI - Dos Instrumentos de Regularização Fundiária
Art. 106. A regularização fundiária compreende um processo de intervenção pública, sob os
aspectos jurídico, fisico e social, que objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de
áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, para fins de habitação, implicando melhorias
no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população
beneficiária.

A regularização fundiária pode ser efetivada através dos seguintes instrumentos:
concessão de direito real de uso, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei N° 271,
de 20 de fevereiro de 1967;
concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da Medida Provisória
2.220/01;
autorização de uso, nos termos da Medida Provisória 2.220/01;
da cessão de posse para fins de moradia, nos termos da Lei Federal N° 6.766/79;
do usucapião especial de imóvel urbano;
direito de preempção;
direito de superfície.

Art. 107.

IIIIIIIVVVIVII-

Art. 108. 0 Executivo deverá articular os diversos agentes envolvidos no processo de
regularização, como representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Cartório de Registro
de Imóveis, dos Governos Estadual e Federal, bem como dos grupos sociais envolvidos, visando
equacionar e agilizar os processos de regularização fundiária.
Art. 109. 0 Executivo poderá outorgar àquele que, até 30 de junho de 2001, residia em área
urbana de até 250m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade pública, por 5 (cinco)
anos, ininterruptamente e sem oposição, titulo de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia,
em relação à referida área ou edificação, desde que não seja proprietário ou concessionário de outro
imóvel urbano ou rural, de acordo com o art. 1° da Medida Provisória N° 2.220/01.
§ 1° É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de concessão de uso especial
para fins de moradia, individual ou coletivamente, em local diferente daquele que gerou esse direito,
na hipótese de ocupação de imóvel:
localizado em área de risco, cuja condição não possa ser equacionada e resolvida por
Iobras e outras intervenções;
propriedade destinada ao bem de uso comum do povo;
IIIIIlocalizado em área destinada a projeto de urbanização;
de comprovado interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção
IVdos ecossistemas naturais;
reservado
à construção de represas e obras congéneres;
V-
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situado em via de comunicação.
VI§ 2° Extinta a concessão de uso especial para fins de moradia, o Poder Público recuperará o
domínio pleno do imóvel.
§ 3° É dever do Poder Público promover as obras de urbanização nas áreas onde foi obtido
titulo de concessão de uso especial para fms de moradia.
Art. 110. Ao dar a autorização de uso prevista no art. 9° da Medida Provisória N° 2.220/01, o
Poder Público poderá respeitar, quando de interesse da comunidade, as atividades econômicas locais
promovidas pelo próprio morador, vinculadas à moradia.
Art. 111. 0 Executivo poderá promover plano de urbanização com a participação dos
moradores de áreas onde for aplicado o usucapião coletivo para fins de moradia, para a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento ambiental nas áreas habitadas por população de baixa renda,
nos termos da Lei Federal N° 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

TÍTULO V – DO SISTEMA DE GESTÃO

Fica criado o Sistema de Gestão Participativa do município de São José do Rio
Pardo como um processo continuo, dinâmico, democrático e participativo, que tem como objetivos:
articular políticas de investimentos públicos;
Iacompanhar a implantação do Plano Diretor Participativo e propor melhorias quando de
IIsua revisão;
criar mecanismos de rotina e procedimentos que promovam a participação popular a
IIIfim de se produzir o sentido de cidadania na gestão pública;
criar formas de participação da sociedade civil, do Legislativo e do Executivo para a
IVimplementação do Plano Diretor Participativo;
buscar a modernização da máquina administrativa;
VVI- promover reuniões, seminários, fóruns, conferências, audiências e consultas públicas
sobre as políticas urbanas.
Art. 112.

Art. 113. 0 Sistema de Gestão Participativa terá uma coordenadoria exercida por profissional
capacitado, pertencente ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, subordinado diretamente
ao Secretário de Planejamento, Obras e Serviços, que tem como função precipua assessorar o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano no que for preciso para o seu bom funcionamento e
na organização da participação dos seguintes segmentos da sociedade:
representantes da Administração Pública Municipal direta e indireta;
Irepresentantes da sociedade civil organizada;
IIrepresentantes dos Conselhos Municipais existentes;
IIIrepresentantes das Faculdades e órgãos de pesquisas.
IV-

Sistema de Gestão Participativa tem como função:
elaborar, desenvolver e compatibilizar planos e programas que envolvam a participação
conjunta de órgãos, empresas e autarquias da Administração Municipal e de outros
níveis de governo;
desenvolver, analisar, reestruturar, compatibilizar e revisar, periodicamente, as
diretrizes estabelecidas neste Plano Diretor Participativo e na legislação vigente

Art. 114.0

III-
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mediante a proposição de leis, decretos e normas, visando à constante atualização e
adequação dos instrumentos legais de apoio à Administração Pública Municipal;
supervisionar e participar do processo de definição das diretrizes para a formulação do
PPA - Plano Plurianual - e da LDO - Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Art. 115. A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, responsável pela
aplicação das normas urbanísticas e de implantação do Sistema de Gestão Participativa, terá as
seguintes competências.
Iconsolidar, atualizar e divulgar as informações municipais, principalmente no que se
refere aos dados fisico-territoriais, cartográficos e socioeconõmicos de interesse do
Município, inclusive aqueles de origem externa à Administração Municipal, sendo
fundamental realizar o levantamento cadastral planialtimétrico, o geoprocessamento do
município, assim como utilizá-los para as bases cadastrais de todos os setores da
administração municipal;
IIdisponibilizar para a população os levantamentos, análises, propostas e toda legislação
urbana e ambiental;
IIImedição de edificações, promovendo a atualização do cadastro de contribuintes e a
cobrança justa do tributo devido, de acordo com a dimensão e classificação de cada
imóvel;
Nacompanhar a aplicação do Plano Diretor, articulando os diversos setores privados de
todos os segmentos da sociedade na produção do espaço urbano;
analisar e/ou implementar programas e projetos de aplicação dos instrumentos de
Vpolítica urbana definidos nesta lei;
gerenciar a aplicação e revisão da legislação de uso e ocupação do solo, revisando o
VIPlano Diretor, no mínimo a cada 08 (oito) anos, com a participação da população
através de audiências públicas;
VII- criar uma estrutura de gestão com autonomia na área de saneamento ambiental a fim de
que sejam possíveis elaborar estudos especializados, diagnósticos, fiscalizar e aplicar
punições, visando à melhoria ambiental do município;
VIII- criar o "Arquivo Municipal" para abrigar documentos de guarda permanente, de longa e
de curta duração, com detalhes técnicos necessários, bem como a perfeita conservação
do material tombado;
IXrealizar cursos de capacitação aos servidores, com respectivas reciclagens, para que
possam alcançar o conhecimento necessário para obtenção de melhor produtividade,
eliminação do re-trabalho e melhor atendimento ao público interno e externo,
dinamizando e dando eficiência a estrutura municipal;
Xestabelecer penalidades e melhorar a estrutura de fiscalização, seja no setor de
expedição dos alvarás de funcionamento, ou em quaisquer setores em que sejam
necessárias denúncias, fiscalizações e penalidades, quando direitos de toda a
comunidade estiverem em risco;
XIconstruir, em terrenos da municipalidade ou a serem adquiridos, edificios que possam
abrigar o maior número possível de secretarias, visando reduzir despesas com aluguéis
e centralizar o atendimento à população, diminuindo custos.

Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por lei específica, o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano, contemplando a participação do poder público e da sociedade civil como
um órgão de caráter consultivo, fiscalizador, de acompanhamento e de assessoramento em relação às
políticas urbanas.
Art. 116.
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Art. 117. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) caberá estabelecer,
no mínimo, as seguintes atribuições:
monitorar a gestão do Plano Diretor;
elaborar propostas, examinar e emitir pareceres nos temas afetos à política urbana ou
quando solicitado;
acompanhar
a elaboração e a regulamentação da legislação urbana e analisar, quando
IIInecessário, casos específicos;
colaborar na elaboração da política de infra-estrutura e desenvolvimento do Município;
Nsupervisionar a aplicação dos instrumentos de indução da política urbana descritos nesta
Vlei;
colaborar na política de saneamento e de preservação ambiental em conjunto com o
VICODEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
VII- controlar e fiscalizar os usos incômodos, no âmbito do município;
VIII- definir a localização dos equipamentos sociais e coletivos no âmbito do território do
município;
controlar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação e
IXDesenvolvimento Urbano;
X – demais medidas anteriormente relacionadas por esta Lei.

III-

Art. 118. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por lei específica, o Fundo Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Urbano, que será destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à
consecução da política municipal de desenvolvimento urbano e habitação de interesse social,
organização e capacitação, o repasse e aplicação de recursos, provenientes das seguintes fontes:
I - recursos próprios do Município;
11- transferéncias intergovernamentais;
III- transferências de instituições privadas;
IV -transferências do exterior;
V - transferências de pessoa fisica;
VI -receitas provenientes de Outorga Onerosa do Direito de Construir;
VII - receitas provenientes da Concessão do Direito de Superficie;
VIII - rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios;
IX - doações;
X - outras receitas que lhe sejam destinadas por lei.
Art. 119. A lei de criação do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

deverá prever as seguintes condições:
a constituição das receitas;
Ia destinação dos recursos;
IIa definição dos órgãos de gestão, operacionalização e fiscalização.
IIIArt. 120. Fica assegurada a participação da população em todas as fases do processo de gestão

democrática da política urbana, mediante as seguintes instâncias:
Conferência Municipal de Política Urbana;
Iassembléias territoriais de política urbana;
IIaudiências públicas;
III37
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iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
plebiscito e referendo popular;
conselhos municipais relacionados à política urbana.

Art. 121. Anualmente, o Conselho Municipal de Política Urbana emitirá um relatório do
exercício e um plano de ação para o próximo período, que o Executivo enviará à Câmara Municipal e
dará publicidade, em jornal local.

TÍTULO VI— DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 122. As normas referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo estabelecidas nesta lei
têm aplicação imediata.
§ 1° O prazo de validade das Certidões de Uso do Solo, expedidas até a data de publicação
desta lei, será de 6 (seis) meses contados da expedição.
§ 2° Os processos de aprovação em trâmite, protocolizados com data anterior à entrada em
vigência desta lei, serão apreciados segundo o que determinava a legislação anterior, salvo pedido
expresso em sentido contrário do interessado.
Art. 123. Ficam as áreas públicas abaixo descritas reservadas para a instalação de atividades de
ensino superior desenvolvidas por instituições públicas municipais de São José do Rio Pardo e para a
construção de edificações para a mesma finalidade:
I — um terreno contendo 2.998,00 mz (dois mil novecentos e noventa e oito metros quadrados),
pertencente ao imóvel denominado Macaúbas da Fartura, conforme transcrição n° 15179, no Cartório
de Registro de Imóveis de São José do Rio Pardo;
II — um terreno contendo 9.538,75 m 2 (nove mil quinhentos e trinta e oito, setenta e cinco
metros quadrados), pertencente ao imóvel denominado Macaúbas da Fartura, conforme transcrição n°
15180, no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Pardo;
III — um terreno contendo 7.400,00 m 2 (sete mil quatrocentos metros quadrados), pertencente
ao imóvel denominado Macaúbas da Fartura, conforme transcrição n° 15181, no Cartório de Registro
de Imóveis de São José do Rio Pardo;
N — um terreno contendo 10.945,00 m 2 (dez mil novecentos e quarenta e cinco metros
quadrados), pertencente ao imóvel denominado Macaúbas da Fartura, conforme transcrição n° 15179,
no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Pardo.

Art. 124.0 uso não conforme:
Iserá tolerado desde que compatível com as normas da legislação urbanística anterior,
cessando a tolerância quando ocorrer mudança de atividade;
IIpoderá ser ampliado desde que não agrave as condições de incompatibilidade com os
usos do entorno.
Poderão ser edificados os terrenos regularizados anteriormente à aprovação da
presente lei, ainda que possuam dimensões mínimas inferiores às especificadas nos Parâmetros
Urbanísticos, integrante nos anexos desta lei.
Art. 125.

Art. 126. A regularização de parcelamentos implantados irregularmente deverá ser feita a
partir de ações de recuperação e compensação ambiental.
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Art. 127. São partes integrantes desta lei:
IGlossário;
IIQuadro 1 – Parâmetros Urbanísticos;
IIIQuadro 2 – Padrões de Incomodidade;
Mapa 1 – Perímetro Urbano;
IVMapa 2 – Macrozoneamento – Município;
VVIMapa 3 – Macrozoneamento – Area Urbana;
VII- Mapa 4– Mobilidade Urbana.
Art. 128. A regulamentação e gestão deste Plano Diretor deverá ser feita através das leis e
decretos municipais abaixo indicados, obedecendo, quando couber, aos prazos especificados:
revisão e adequação da Legislação de Uso e Ocupação do Solo Urbano, legislação de
IParcelamento do Solo, Código de Obras Municipal e Código de Posturas Municipais:
12 (doze) meses;
IIinstalação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: 18 (dezoito) meses;
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU): 6 (seis) meses;
IIIIVinventário dos Imóveis de Interesse Paisagístico, Histórico, Artístico e Cultural
(IPHAC): 12 (doze) meses;
criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA): 12 (doze)
Vmeses;
criação do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano: 12 (doze)
VImeses;
VII- criação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio (FMPP): 12 (doze) meses;
VIII- criação do Núcleo de Defesa Civil (NUDEC): 18 (dezoito) meses;
IXcriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CONDES): 24 (vinte e
quatro) meses;
XInstrumentos de Política Urbana (normas especificas quando couberem).
Art. 129. 0 Plano Diretor deverá ser revisto no prazo máximo de 8 (oito) anos, podendo ser

realizado em prazo inferior e, imediatamente após a entrada em vigor desta lei o Poder Executivo
tomará as providências para a atualização e substituição dos quadros e anexos influenciados pelas
modificações incorporadas ao projeto de lei em questão.
Art. 130. A aplicação do direito de preempção terá a vigência de até 12 (doze) meses, devendo
neste período o Poder Executivo Municipal elaborar lei específica delimitando imóveis onde será
aplicado o instrumento da preempção pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Art. 131. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 132. Revogam-se as Leis N° 624, de 02/10/1968, e N° 631, de 25/11/1968.

São José do Rio Pardo, 15 de janeiro de 2007.
Marco Antonio Gi feri Valério
Presidente da Cd ara Municipal
Publicada no quadro de editais e no Jo rnal Gazeta do Rio Pardo, em 20-1-2007
Fátima da S. Meirelles
Diretora Adm e Legislativa

Maria de
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ANEXO I
GLOSSÁRIO
IIIIIINVVI-

VIIVIII-

IXXXIXIIXIII-

XIV-

Adensamento - efeito de aumento da densidade populacional ou edificada, a partir da
intensificação da ocupação de áreas urbanas ei ou de expansão urbana;
Alteração do uso do solo – é um instrumento urbanístico que permite, para as áreas
especificadas no Plano Diretor, a alteração do uso do solo, mediante o cumprimento de
contrapartida pelo beneficiário;
Area Edificada ou Construída - a soma das áreas de todos os pavimentos de uma
edificação;
Área Especial - porção do território municipal delimitada por lei, que se sobrepõe ás
zonas, em função de peculiaridades que exigem tratamento especial;
Áreas de expansão urbana - porção do território, instituida por lei, programada para
absorver o crescimento urbano do município;
Áreas não-edificáveis (non aedificandi) - são áreas públicas ou privadas, sujeitas à
vedação do direito de construir, definidas em lei municipal, estadual ou federal, localizadas
nas zonas urbana, de expansão urbana ou rural, tais como margens de rodovias, ferrovias e
corpos d'água;
Área Ocupada da Edificação - é a soma da área construída e da área de terreno
efetivamente utilizada por atividades que não necessitem de área construída significativa
para seu funcionamento, tais como estacionamentos comerciais ou lava-rápidos;
Areas de recarga - são áreas de uma bacia hidrográfica cujas características topográficas e
geológicas permitem a maior infiltração das águas pluviais, recarregando lençóis freáticos.
Em áreas montanhosas, normalmente as áreas de recarga são os topos de morros. São áreas
protegidas pelo Código Florestal, que determina a preservação do terço superior dos
morros;
Área urbana - porção do território, instituída por lei, definida para fins de loteamento,
desmembramento, destinação e utilização de imóveis. Incide sobre esta área o IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
Area rural - toda área fora do perímetro urbano e da área de expansão urbana, cuja
ocupação seja de uso agro-pecuário ou agro-industrial. Incide sobre esta área o ITR –
Imposto Territorial Rural;
Area útil - a área construída do lote utilizada para o desenvolvimento das atividades
predominantes do uso;
Certificado de Potencial Construtivo Adicional (CEPAC) - é uma forma de
contrapartida financeira da Outorga Onerosa do Potencial Construtivo Adicional para uso
específico nas Operações Urbanas Consorciadas;
Clusters - agrupamento de empresas e instituições que, atuando sinergicamente, visam
atender, de forma eficiente, determinado mercado de bens e serviços. Este apóia-se numa
base econômica constituída por elementos que oferecem suporte à produção, numa rede de
fornecedores de fatores de produção e serviços e completa-se na conexão desses
componentes com empresa(s) líder(es) encarregada(s) de comercializar os produtos e
serviços, em nível de atacado, nos diferentes mercados;
Coeficiente de Aproveitamento (CA) - este índice é obtido dividindo-se a área construída
pela área do terreno, não sendo computado, no seu cálculo, a área de garagem, desde que
não exceda 25% da área destinada ao uso principal do empreendimento. O coeficiente de
aproveitamento afeta diretamente a densidade edificada das áreas urbanas;
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Coeficiente de Aproveitamento Básico – é a relação entre a área edificada e a área do
lote, outorgado gratuitamente;
Coeficiente de Aproveitamento Máximo - é a relação entre a área edificada e a área do
XVIlote, outorgado onerosamente.
Coeficiente de Aproveitamento Mínimo - é a relação entre a área edificada e a área do
XVIIlote, abaixo do qual ele será considerado subutilizado;
Conjunto em Condomínio - é a edificação, verticalizada ou não, de unidades autônomas,
XVIIIsem parcelamento do solo em lotes, cabendo a cada unidade uma fração ideal do terreno e
áreas de uso comum;
XIXDesdobro - é o parcelamento do solo através da subdivisão de lote;
XXDesmembramento - é o parcelamento do solo através da subdivisão de gleba em lotes,
com o aproveitamento do sistema viário existente;
XXII- Desapropriação com pagamento em títulos - é a desapropriação efetivada pelo
Município, pagando-se o proprietário com títulos da dívida pública, quando decorridos 5
(cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que ele tenha cumprido a obrigação de
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios em seu terreno;
Desenvolvimento sustentável - garantia de que todo o processo de desenvolvimento se
XXIIrealizará sob as premissas de equilíbrio ecológico, preservação e restauração ambiental,
legando às gerações futuras um meio-ambiente em melhores condições do que as atuais e
maior justiça social, nos termos da Agenda 21, sintetizada no lema "pensar globalmente,
agir localmente";
XXIII- Direito de preempção - é a preferência conferida à Administração Pública Municipal na
compra de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, nas áreas
delimitadas em lei municipal específica;
XXIVDireito de Preferência - o mesmo que o Direito de Preempção estabelecido pelo Estatuto
da Cidade, Lei Federal N° 10.257/01;
XXVEdilicia – referente à edificação;
XXVIEmpreendimento Habitacional de Interesse Social (ES) - são aqueles que se destinam
à produção de Habitação de Interesse Social (HIS) para a população de baixa renda
cadastrada conforme lei municipal específica e de acordo com padrões urbanísticos e
construtivos estabelecidos nesta Lei;
XXVII- Equipamentos Comunitários - são áreas destinadas ao Poder Executivo Municipal, para
instalação de equipamentos públicos de saúde, educação, sociais e similares;
XXVIII- Espaços Livres de Uso Público - são áreas destinadas ao Poder Executivo Municipal para
construção e/ou instalação de praças, parques e áreas de lazer;
XXIXEstoque - é o limite do potencial construtivo adicional definido para a zona, passível de ser
adquirido mediante Outorga Onerosa;
XXXEstudo de Impacto de Vizinhança – é o estudo técnico que deve ser executado de forma a
analisar os efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, devendo observar
no mínimo as questões de adensamento populacional, equipamentos urbanos e
comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, tráfego e demanda por
transporte público, ventilação, iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
XXXIFrente do lote ou testada - é a dimensão da face do lote voltada para o logradouro;
Vil- Gabarito - altura de uma edificação, podendo ser apresentado tanto através do número de
pavimentos, quanto em metros; correlacionado com o coeficiente de aproveitamento e
outros instrumentos urbanísticos, tem a função de definições dos limites de usos do solo
urbano no controle da densidade edificada do município;
XV-
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III- Gleba - é o terreno cuja conformação e dimensões não tiveram origem em loteamento ou
desmembramento;
XXXIV- habitação de Interesse Social - é aquela destinada à população com renda familiar mensal
limitada a 6 (seis) salários mínimos, produzida diretamente pelo poder público municipal
ou com sua expressa anuência com, no máximo, 1 (um);
XXXV- Incômodo – potencialidade ou efeito gerado pela atividade incompatível com o bem-estar
coletivo e os padrões definidos para uma determinada área;
XXXVI- Inócuo – inofensivo à saúde, à segurança e ao bem-estar da sociedade;
XXXVII- Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo - é a
aplicação, em caso de descumprimento das disposições sobre parcelamento, edificação e
utilização compulsórios, de majoração da alíquota do imposto pelo prazo de 5 (cinco) anos
consecutivos, limitada ao máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor venal do
terreno, conforme estabelecido em lei específica;
XXXVIII-Lote - é o terreno resultante de loteamento, desmembramento, desdobro ou unificação para
fins urbanos, com pelo menos uma divisa lindeira à via de circulação pública, exceto vielas
sanitárias, constituindo unidade independente de propriedade;
XXXIX- Lote Padrão - o menor lote admitido para parcelamento com exceção daqueles passíveis
de intervenções em áreas definidas nesta lei;
XLLoteamento - é o parcelamento do solo através da subdivisão do terreno em lotes, com a
abertura de novas vias de circulação e logradouros públicos, ou prolongamento,
modificação ou ampliação das vias existentes;
XLIMacrozonas - porções do território do município delimitadas por lei e caracterizadas por
suas funções social e fisico-ambiental diferenciadas;
XLIIMedidas Mitigadoras - destinadas a prevenir e compatibilizar impactos adversos ou
reduzir aqueles que não podem ser evitados.
XLIIIMedidas Compensatórias - destinadas a compensar impactos irreversíveis que não podem
ser evitados;
XLIVNascente - é o local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol
freático;
XLVOperações Urbanas Consorciadas - são o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários,
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em
determinada área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização
ambiental;
XLVIOutorga Onerosa do Direito de Construir - é o instrumento urbanístico que permite, para
as áreas especificadas no Plano Diretor, o direito de construir acima do coeficiente de
aproveitamento básico previsto em lei;
XLVII- Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios - são instrumentos de controle do
espaço urbano pela imposição, num dado período, da obrigação de utilização do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, nas áreas previstas no Plano Diretor;
XLVIII- Pavimento – é o plano do piso, espaço construído em uma edificação, compreendido entre
dois pisos sobrepostos ou entre o piso e o teto;
XLIXPotencial Construtivo - é o produto resultante da multiplicação de sua área pelo
Coeficiente de Aproveitamento;
LPólo Gerador de Tráfego – uso ou atividade que para seu funcionamento gere
interferências no tráfego do entorno impondo necessidades de área para estacionamento,
embarque e desembarque de passageiros, carga e descarga de mercadorias;
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LILIILIII-

LIVLVLVILVII-

Recuo - é a distância medida entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a
divisa do terreno, sendo o recuo frontal medido em relação a todas as divisas do imóvel
com as vias públicas;
Remembramento - é a soma de dois ou mais terrenos, para formação de novo terreno, sem
alteração do sistema viário existente.
Reserva Particular do Patrimônio Natural - é uma área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Só poderão ser
permitidas, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em
regulamento: a pesquisa cientifica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais;
Sistema Viário - o conjunto de vias, logradouros, acessos e travessias, destinado à
circulação de veículos e pedestres, operacionalizado com elementos de fiscalização,
sinalização e controle de tráfego;
Taxa de Ocupação (TO) - é a relação entre a área de projeção horizontal da edificação ou
conjunto de edificações e a área total do terreno ou gleba, excetuando-se subsolos para fins
de estacionamento:
Taxa de Permeabilidade (TP) - é a relação entre a área sem impermeabilização do imóvel
e a área total do terreno, sendo destinada prioritariamente ao ajardinamento e/ou
arborização, conforme diretrizes fornecidas pelo Poder Executivo Municipal;
Transferência do Direito de Construir - instrumento urbanístico que autoriza o
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar,
mediante escritura pública, o direito de construir não utilizado, quando o imóvel for
necessário para: implantação de equipamentos urbanos e comunitários; preservação de
interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; e para programas de
regularização fundiária.

44

2

Estado de São Pauio

QUADRO

1-

II

ANEXO
PARÂMETROS URBANÍSTICOS

TO

CA

TP

Area
do
lote
OU

Sigla

f ração

Descrição
°
.ÇE

°^

MUAD

Macrozona
Urbana da
Area Central
Macrozona
Urbana de
Macrozona
Urbana de
Macrozona
Urbana de
Macrozona
Urbana

OU

m

m

m

m

pay.

0
Gabarito

fração

M

%

%

m2

min
10

mmn
(2)

Min
(2)

min
NE

min
NE

min
NE

max
16

Max
4

0,5

1,5

3,0

NA

1,5

4,0

70

15

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

NA

NA

NA

1,5

NA

70

15

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

NA

NA

NA

1,5

NA

50

30

600

15

5

1,5

3

12

3

NA

0,8

NA

50

40

600

15

5

1,5

3

8

2

0,5

1,5

3,0

70

10

2)

(1)

(1)

(1)

NA

NA

15

10

(4)

(4)

NA

NA

(2)

NE

NE

NE

12

3

(3)

(3)

(3)

(3)

NA

NA

15 /

10

Adensamento
Restrito

MUNA

Ç
^ii

X

Adensamento
Controlado

MUAR

^^

oo
va^ á^
K^

max
80

Adensamento
Diversificado

MUAC

v co

°

°E

m
MUC

Testada
do lote

Não-

______

MUCV

Adensável
Macrozona
Urbana dos

2)

Corredores
Viários

MU I
MZPA

Macrozona
Urbana
Industrial
Macrozona
de Proteção

NA

1,5

NA

Area Especial
do Centro

AEVP

Area Especial
do Vale do
Rio Pardo
Area Especial
de Proteção

70

15

600
(4)

Ambiental

AECH

(1 /

(1/

0,5

1,5

NA

80

10

(2)

Histórico

AE-P

(4)
(4)

Ambiental

AEIS
AETA
MZR

Area Especial
de Interesse
Social
Área Especial

NA

1,5

NA

(3)

(3)

(3)
(4)

Transporte
Aéreo

Macrozona
rural

60
2NA / 0,5 / NA / 40 /

/ 1500 /

15

/

15 /

3

¡

Observações:
(1) A área e a testada mínima serão definidas a partir das dimensões estabelecidas no projeto do
parcelamento do solo para os lotes da mesma quadra. Parcelamento mínimo de 250 (duzentos e
cinqüenta) metros quadrados, com testada mínima de 10 (dez) metros. Recuo frontal e de fundos
mínimo de 3,00 (três) metros para loteamentos implantados a partir de 1/1/78.
(2) Desmembramentos menores do que os padrões mínimos permitidos, sob critérios especiais.
(3) Os parâmetros urbanísticos dos Empreendimentos Especiais de Interesse Social localizados nas Areas
Especiais de Interesse Social serão definidos no Plano de Urbanização de Interesse Social (PUIS).
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(4) Objeto de análise e critérios específicos para cada caso, através de parecer do Órgão Municipal de
Planejamento, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e

Arquitetônico.
Abreviaturas utilizadas no Quadro 1 - Parâmetros Urbanísticos:
m - metro
m z - metro quadrado
max. - máximo
min. - mínimo
NA - não aplicável
NE - não exigido
pay . - pavimento
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ANEXO III
QUADRO 2 - PADRÕES DE INCOMODIDADE
Grau de

Localização

Poluição
Sonora

Poluição
Atmosférica

Sem
restrição

Diurna:
50 db

Sem fontes
de emissão

Noturna:

de

45 db

substâncias
odoríferas
na
atmosfera.

Incomodidade

Não
Incómodo
(NI)

Incômodos
1
(I 1)

Macrozona
Urbana
dos Corre-

dores
Viários

Diurna:
55 db

Poluição
Resíduos

Poluição
Resíduos

Líq uidos

Sólidos
Até classe

Inócuo

Noturna:
50 db

(MU-I)

Emissão de
fumaça
(Decreto
Estadual

III (Resolução
CONAMA
308/02)

Vibração

Não
Produz

Até classe

Resolve

III (Resolução
CONAMA
308/02)

dentro do
lote (NBR
10.273/

ABNT)

8468/76
-Art. 31)

Incômodos
(I 2)

Macrozona
Urbana
Industrial
(MZ-I)
Area
Especial do

Transporte
aéreo
(AE-TA)

Diurna:
70 db

Noturna:
65 db

Emissão de
substâncias
odoríferas
e fumaça
na
atmosfera
(Decreto
Estadual

Decreto
Estadual

Classe I e
II

8468/76

(Resolução

-

CONAMA
308/02)

Art. 17,
18
e 19

NBR
10273
ABNT

8468/76Art. 31 e
33)
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ANEXO IV
- MAPA 1- PERÍMETRO URBANO E EXPANSÃO
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ANEXO V
MAPA 3- MACRZONEAMENTO - AREA URBANA
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