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LEI COMPLEMENTAR N.D 408, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispoe

sobre

0

Uso,

Parcelamento do Solo

Ocupa~ao

e

no Municipio de

Cabreuva".

HENRIOUE MARTIN, Prefeito do Municipio Cabreuva, Estado de Sao Paulo, no uso
das atrlbulcoes que Ihe sao conferidas por lei, em especial nos termos do artigo 85,
inciso VIII, da Lei Organica do Municipio de Cabreuva;
FAZ SABER QUE, a Camara Municipal de Cabreuva aprova e ele Sanciona e Promulga
a seguinte Lei:
CAPITULO I
DAS DISPOSI(:OES PRELIMINARES
Art. 10

-

0 zoneamento urbano e rural e os criterios de usc, ocupacao e parcelamento

do solo, estabelecidos nesta Lei em consonancta com

0

Plano Dlretor do Municipio de

Cabreuva, sao instrumentos da PoHtica Urbana do Municipio e tern por objetivos:
I - Promover 0 desenvolvimento das funcoes socla is da cidade e 0 cumprimento da

tuncao social da propriedade;

II - promover a qualidade de vida da populacao a partir de dlretrizes para a utlllzacao
adequada das areas do terrltorio do municipio, de acordo com as suas potencialidades;

III - orientar a ocupacao ordenada na cidade, possibilitando a equilibrada dlstribuicao
de habltacdes, atividades cornerclals, industriais e de prestacao de servlcos e, ao
mesmo tempo, assegurando as condrcoas para 0 desenvolvimento sustentavel do
municipio;

IV - hierarqulzar

0

sistema via rio, atendendo as necessidades da populacao e do

sistema de transporte publico;
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v - desenvolver e recuperar as areas excluidas da cidade, integrando-as ao espaco
urbano;
VI

-

promover a

preservacao

dos

valores

natura is,

culturals,

paisagisticos,

arquitetcnlcos e arqueoloqlcos do munidpio e;
VII - ampliar a particlpacao da comunidade na gestao urbana.
Art. 20 - As dlsposlcdes desta Lei obedecem as diretrizes e prioridades estabelecidas no
->;

Plano Diretor do Municipio de Cabreuva, e deverao ser observadas, obrigatoriamente:
1- na concessao de alvaras de construcao:
II-

na concessao de alvaras de tocanzacao e de funcionamento de atividades urbanas;

III-

na execucao de pianos, proqrarnas, projetos, obras e servlcos referentes a
edificecdes de qualquer natureza;

IV~

na urbanizacao de areas;

v-

no parcelamento do solo.

CAPiTULO II
DO ZONEAMENTO URBANO E RURAL

Sel'ao I
Das Macrozonas do Municipio
Art. 30 - Para fins de planejamento do desenvolvimento e controle do uso do 5010 1 0

terrttono do municipio se encontra dividido nas macrozonas urbana e rural descritas a
seguir, cujos Iimites sao os definidos no mapa que constitui a Anexo I desta lei.
I - Macrozona Rural - A area delimitada de forma a criar um cinturao no entorno dos
Bolsoes urbanos, destinada as atividades de producao aqropecuaria e de usos

sustentaveis que compreende as areas da Zona de Conservacao da Vida Silvestre
definida. no Decreto Estadual n,o 43.284/98, as areas da Serra do Itaqua, as areas dos
2
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Matac6es e as areas que constituem uma zona de amortecimenta entre essas areas
com importantes atributos ambientais e a Macrozona Urbana.
II - Macrozona Urbana - compreende as areas destinadas as atividades e usos urbanos
como, habttacao, cornercio, services e industria e abrange:
a) Toda a mancha urbana consolidada;
b) as areas de tnteqracao e de expansao urbana que visam orientar a crescimento,
a racionallzacao da infraestrutura e da rnobllldade urbana, conectando as nucleos

urbanos e distribuindo os fluxos de forma a proporcionar melhor circulacao e;
c) as areas com ocupacao irregular au clandestina,que deverao ser cadastradas peJa
Prefeitura no prazo de 180 dias da data da aprovacao desta Lei.

§ 10

-

0 perfmetro urbano do Centro Historico que integram a macrozona urbana esta

descrito no Anexo II, que faz parte integrante desta lei.
§ 2° - Os perfmetros das demais areas que integram a Macrozona Urbana serao
definidos no prazo de 240 dias da data de aprovacao desta Lei, apos a conclusao do
cadastramento dos nucleos com parcelamento au ocupacao irregular e; tnstttufdos par
Decreto do Executivo Municipal.

§ 30 - as nucleus com ocupacao urbana existentes no interior da Macrozona Rural
->;

deverao ser regularizados ou remanejados.

Se!;ao II
Do Zoneamento Rural
Art. 4.0 - Para assegurar a conservacao dos recursos naturais e a rnanutencao da
atividade agricola, as areas que constituem a Macrozona Rural se subdividem em:
I - ZEPAM-P - Zona Especial de Protecao Ambiental: compreende uma faixa de ate
50,00 (clnquenta) metros a partir das bordas das calhas do Jeito regular para todos os
corpos d agua sltuados na macrozona rural do Munidpio, constituindo areas de
I

preservacao e restauracao da mata ciliar, com os seus primeiros 30,00
3
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contados a partir das referidas bordas, destinados exclusivamente

a A.P.P.; e os 20,00

(vinte) metros restantes para a tmptantacao de equipamentos urbanos.
II -

ZPDS - Zona de Protecao e Desenvolvimento sustentaveh destina-se

a protecao

das areas mats fraqeis da APA-Cabreuva, e compreende a Zona de Conservaceo da Vida
Silvestre, as areas tombadas pelo CONDEPHAAT, a Serra do Itaqua e parte das areas
de matac6es.

III - ZEPAG - Zona Especial de Protecao Agricola: constituem as areas rurais do
Munidpio

destinadas

ao

desenvolvimento

de

atividades

agroindustrial, turfsticas e recreativas, que proporcionam

0

agricola,

pecuana,

usa sustentavel das

propriedades.

§ 1° - Na Zona de Protecao e Desenvolvimento Sustentavel (ZPDS) 0 modulo mlnimo

para

0

parcelamento do solo sera de 20 ha e

0

uso habitacional sera permitido com

densidade dernoqrafica maxima de 2hab/ha.

§ 20

-

Na Zona Especial de Protecao Agricola (ZEPAGj

0

parcelamento do solo deve

atender ao modulo rural da regiao.

Se,iio III
Do Zoneamento Urbano

Art. 50 - Para efelto do controle do uso do solo, a Macrozona Urbana do Munidpio esta
subdividida nas seguintes zonas de uso do solo:
I - ZEPAM-R - Zona Especial de Recuperacao Ambiental: compreende as areas
delimitadas por uma faixa de 50,00 (cinquenta) metros de largura, medida a partir das
bordas da calha do leito regular dos corpos d'agua situados na Macrozona Urbana e
constituindo areas de preservacao e restauracao da rnata ciliar, com os seus primeiros
30,00

(trinta)

metros,

exclusivamente

a A.P.P.;

contados

a

partir

das

referidas

bordas,

destinados

e os 20,00 (vinte) metros restantes para a implantacao de

equipamentos urbanos.
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II - ZUI - Zona de Uso Industrial: e constitulda das areas cuja locetizacao e condicoes
de acesso tornam-nas apropnadas para

a instalacao de Industrias, centres de

dlstr-lbutcao, depositos e grandes estabeJecimentos de comercio ou prestacao de
servlcos, observadas as restricces ambientais correspondentes as especificidades de
cada terreno e atividade, e esta subdividida em:
a) ZUI-1: compreende as areas ja ocupadas pelo uso industrial e as areas destinadas a
-r-;

arnpllacao da atividade industrial com a instalacso de empresas de risco ambiental leve

ou moderado, sendo permitido 0 parcelamento em totes com area minima de 1.000 m'
e testada minima de 20,00 metros,
b) ZUI-2: corresponde as areas destinadas ao atendimento da demanda por lotes para
pequenas e medias empresas que exercem atividades industriais ou de prestacao de
servlcos, sendo permitido

0

parcelamento em lotes com area rnlnirna de 600 m 2 e

testada minima de 15,00 metros.
III - ZUM - Zonas de Uso Misto: compreendem areas onde coexistem os usos
residencial, comercial, de prestacao de services e ate industrial com reduzido grau de
lncomodo e abrangem toda Macrozona Urbana, excluidas apenas as areas de Uso
Industrial que constltuern a ZUI, a ZPH - Zona de Protecao Hlstorica, a ZUR -Zona de
Uso Residencial e as ZEIS, e destinam-se aos usos residenciais, atividades comerciais,
~

de services, institucionais e industrras nao incornodas, isto

e, nao

poluentes, de baixo

fluxo de vefculos e de baixo impacto de vlzlnhanca e; subdividem-se nas seguintes
zonas:
a)

ZUM-1

-

Zona

de

Uso

Misto

1:

de

usa

residencial

com

caracterfstica

predominantemente horizontal, sendo admitida a vertlcalizacao de ate 4 pavimentos e

outorga a ser difinida para 0 50 pavimento, densidade dernoqrafica de ate 200 hab/ha
e lotes minimos com 8 (oito) metros de frente e 250 m 2 de area.
b) - ZUM-2 - Zona de Uso Misto 2: de uso predominantemente residencial, sendo
admitida a vertrcaltzacao de ate 8 pavimentos e outorga a ser definida parao go ao 120
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pavimentos, densidade dernoqrarlca de ate 250 hab/ha e lotes minimos com 7 (sete)
metros de frente e 175 m' de area.
1V - ZPH - Zona de Protecao Hlstorica: com densidade dernoqraflca de ate 180 hab./ha
e lotes com area minima de 250 m 2 e testada igual ou superior a 8,00 m, destina-se
protecao do patrtmonlo histonco, artistico, arqueoloqlco e cultural e

a

a qualificacao

revltalizacao de areas que abrigam edificac;6es ou benfeitorias de interesse de
preservacao e; compreende lmoveis do centro historlco da sede do municipio, e de

bairros isolados, que abrigam construcoes originais ou benfeitorias de lmportancla
historlca, arquitetoruca ou cultural.
V - ZUR - Zona de Usa Residencial: abrange as areas periurbanas situadas na fronteira
entre as macrozonas urbana e rural, destinadas ao uso residencial unifamiliar, com

densidade demoqrafica de ate 80 hab/ha e lotes com areas minimas de 500 m' e
testadas mfnimas de 16,00 metros.
VI - ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: compreende as areas urbanas para a
desenvolvimento da polftica habitacional mediante a requlartaeceo de parcelamentos,
de condominios au de areas ocupadas,ou lrnplantacao de projetos que exijam
para metros urbanfsticos proprios.

§ 10 - Nos termos previstos no Plano Diretor do Municipio sera tolerada a reducao da
largura de faixa que constitui a Zona Especial de Recuperacao Ambiental - ZEPAM-R,

de 50,00 (einquenta) metros para 30,00 metros, quando a dirninulcao da largura for
compensada com a destlnacao de areas verdes que nao coinddam com Areas de
Preservacao Permanente, a criteria da Secreta ria de Meio Ambiente, Obras e Servlcos
Urbanos, que desenvolvera estudos para a cadastramento de fragmentos de matas
contiquos aos Iimites da ZEPAM-R, incorporando-os para constitulr

0

sistema de areas

natura is de interesse do municipio na mesma bacia.

§ 2° - Nas areas urbanas consolidadas situadas ao longo do Correqo Jacare entre a

Loteamento Portal da Concordia e a rodovia SP-300, ao longo do Rlbeirao Cabreuva e
ao Iongo da rodovia SP-312, da altura do Km 77 ate 0 loteamento Jardim Ipe, a faixa
6
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que constitui a ZEPAM-R tera a largura minima definida na leqislacao de ambito Federal

e Estadual.
§ 30 - Os bolsoes e os nucleos de urbaruzacao espedfica serao equiparados as areas de
ocupacao irregulares e estarao sujeitos as dlsposicdes estabeJecidas para as Zonas
Especiais de Interesse Social - ZEIs quando inseridos na Macrozona Urbana e; aos
para metros definidos para a Zona de Uso Residencial - ZUR quando delimitados
exclusivamente por areas da Macrozona Rural.

§ 40

-

Novas empreendimentos de uso habitacional em qualquer area da macrozona

urbana, independentemente do atendimento dos criterios de parcelamento e uso do
solo estabelecidos nesta Lei, somente terse seus usos autorizados quando possulrern
rede coletora de esgotos sanrtartos interligadas ao sistema publico ou; sistema proprio,
individual ou ccletivo, de coleta, tratamento e dlsposlcao final de acordo com diretrizes
emitidas pela concessronarla de saneamento.

§ 5.0 - Os empreendimentos de interesse social a serem desenvolvldos em areas da
Zona Especial de Interesse Social - ZEIS sao aqueles que atendem as seguintes
condrcoes:
I - sejam implantados pelos orgaos governamentais de ambito federal, estadual ou
municipal, para

0

atendimento da populacao de baixa renda; ou

II - sejarn gerados por investimentos da iniciativa privada, em parceria com

0

orgao

municipal competente.
§ 60

-

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) abrange, tarnbem, os nucleos de sub-

moradias, cadastrados peJo municipio, encontrados na cidade alern das areas ocupadas
por empreendimentos de interesse social.

§ 70 - Com 0 objetivo de vlabilizar a urbanizacao e a requlanzaceo fundiaria das areas
ocupadas por nucleos de sub-rnoradlas, os parametres de uso e ocupacao do solo serao
objeto de normas tecnicas especiais e apropriadas a condicao de cada local, fixadas por
ate do Poder Executive Municipal.
7
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§ 8° - Os limites das zonas ora estabelecidas, com excecao das Zonas Especiais de

Interesse Social, estao definidos no mapa que integra 0 Anexo IV desta Lei.

CAPITULO III
DO SISTEMA VIA-RIO
Se~ao

Da
Art. 6.° - 0 sistema via rio do Municipio

I

Defini~ao

e constitufdo pelas vias existentes e projetadas,

quer sejam municipais, estaduais ou federais, identlticadas' no mapa que integra 0

Anexo VI desta Lei.
§ 1° - As vias, ou os trechos de vias, projetadas, mas nao implantadas nao se
constitulrao em acesso ou frente oficial para nenhum Irnovel.

§ 2° - Compete

a Prefeitura

definir

0

tracado das vias projetadas, bern como os

alinhamentos projetados das vias publlcas exlstentes, determinando a faixa de
alargamento que devera ser respeitada quando da ocupacao dos terrenos.

secao II
Da

Classifica~ao

Art. 7° - As vias que constituem

0

das Vias

sistema via rio sao c1assificadas de acordo com as

suas funcoes, nas seguintes categorias:
I - Via Expressa Regional ou Rodovia Estadual: via de trMego rapido e expresso sem
lnterferencia com
II - Via Marginal

0

trMego municipal, e com acessos controlados;

a Rodovia;

III - Via Estrutural;
IV - Via Arterial: via estrutural destinada

a canallzacao do trafeqo

das regioes da cidade ~
8
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v - Via Coletora: via de safda ou penetracao dos bairros, tendo afunl;ao de coletar 0
trafeqo das vias locals e alimentar as vias arteria is;
VI - Via Local: via de salda ou acesso aos Jotes;

VII - Via Vicinal;
VIII - Estrada Parque;
IX - Trilha Ecoturfstica;

x - Ciclovia:

plsta exclusiva para

crcutacao de bicicletas;

XI - Via de pedestres: via destinada apenas

a crrculacao

de pessoas e vefculos

autorizados.

§ 10

As vias arteriais compreendem, quando existentes ou projetadas, os trechos das

-

respectivas vias marginais.
§ 20

-

As vias de trafeqn seletivo, destinadas preferencialmente a pedestres ou a

clrcutacao de bicicJetas sao cJassificadas como locals para os efeitos de usa do solo.
§ 30

As vias de contorno de quadras existentes ou projetadas, dotadas de rnalor

-

largura em toda sua extensao, poderdc ser reclassificadas para a categoria de coletoras
viabilizando a melhoria do fluxo e a conexao dos vefculos com as vias expresses, desde
que:
I - a viabilidade seja constatada peJos orgaos competentes;
II - a transtormacso da categoria seja institufda por Decreto, sendo que 0 projeto
aprovado devers ser parte integrante do mesmo.
§ 40

-

Para efeito da deflnicao das larguras mfnimas, dos ralos das curvas de

ccncordancia de esquina e dos usos permitidos em cada trnovel, as vias marginais as
Rodovias e as vias estruturais serao equiparadas as vias arteriais.

Sel<ao III
9
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Da Abertura de Novas Vias
Art. 80 - A abertura de novas vias devers obedecer as diretrlzes definidas peJa Prefeitura
quanta ao tracado dos alinhamentos, larguras mfnimas e ralos das curvas de

concordancta.
§ 1° - A Prefeitura definlra as diretrizes e os projetos especfficos para a abertura de
novas vias ou de novos trechos das vias existentes, observadas as condlcoes mfnimas,
--',

inclusive nos projetos dos sistemas vtarios de novas urbanlzacoes, definidas nos Anexo

V e VI desta Lei§ 2° - Nas concordancias dos alinhamentos de vias de diferentes categorias
prevalecerao os raios mlnimos especificados para a via de menor irnportancla.

§ 3° - Nas vias de circulacao sem safda, deverao ser executados baloes de retorno com
dlmensoes tais que permitam a inscrlcao de um cfrculo com ralo mlnimo de 9,00 m
(nove metros).

§ 40 - As novas vias publlcas, uma vez aceitas pela Prefeiturav passarfio a integrar 0
sistema vtarto municipal, devendo ser classificadas e inclufdas na correspondente planta
oficial.
Art. go - As vleias, quando necessarias, deverao ser projetadas de acordo com as
seguintes especlflcacdes:
I - largura nao inferior a 4% (quatro por cento) do seu comprimento, respeitando 0
rnlnlrno de 3,00 m (tres metros);
II - comprimento nao superior a 150,00 m (cento e cinqOenta metros);
III - declividade longitudinal nao superior a 15% (quinze por cento) ou escadarias com
patamares interrnedlarios:
IV - uso exclusivo de passagem de pedestres ou de instalac;6es de infra-estrutura, nao
servindo de frente oficial, nem de acesso para nenhum im6vel.
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CAPITULO IV
DOS USOS DO SOLO
Se~iio

Das

I

Defini~oes

Art. 10 - Para os eFeitos desta Lei os terrenos do municipio serao c1assificados, de
acordo com a sua origem e extensao, em lotes ou glebas.

§ 1° - Entende-se por lote todo terreno com area inferior a 10.000 rn- (dez mil metros
quadrados), ou aquele resultante de parceJamento regular do solo,

mediante

loteamento ou desmembramento, cuja eprovecao tenha destinado ao Poder Publico
areas verdes, ou de sistemas de lazer, e institucionais.

§ 2° - Entende-se por gleba a terreno com area superior a 10.000 m 2 (dez mil metros
quadrados), e que nao seja resultante de parcelamento regular do solo cuja aprovacao
tenha destinado areas verdes, ou de sistemas de lazer, e institucionais ao uso publico.
Art. 11 - Para efeito de aplicacao desta Lei os usos do solo serao c1assificados quanto
ao tipo e quanta a adequacao as zonas de uso do solo.

§ 1° - Quanto ao tlpo as usos do solo sao c1assificados em:
"

I - Habitacional (H);
II - Comercial e de Prestacao de Servlcos (C);
III - Industrial (I);
IV - Institucional (P);
V - Rural (R).

§ 2° - Quanta ao grau de adequacao as zonas as usos sao c1assificados em:
1- Permitidos: sao as usos ou atividades que apresentam clara compatibilidade com as
finalidades urbanfsticas da zona correspondente;

r
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II - Tolerados: compreendem os uses ou atividades regularmente instaladas, ou que
sejam exercidas no local hii rnais de um ano, desde que as lnstaiacoes possarn ser
regularizadas de acordo com os Indices de utlllzacao do terreno e dernals parametres
definidos nesta Lei; e

III - Proibidos: compreendem os uses ou atividades consideradas nocivas, perigosas,
lncornodas ou incornpatlveis com as finalidades urbanlsticas da zona correspondente.

§ 3° - serao consideradas toleradas as formas de parcelamento, uso e ocupacao do
solo, assim como as edificacoes autorizadas em data anterior

a promulqacao

da

presente Lei e que nao atendam aos requisitos e condlcoes ora expressos.
§ 40 - Serao permitidas alteracoes de area, conflquracao e usa de lotes e edlficacdes

toleradas, desde que a nova

situacao nao implique no aumento do grau de

desconformidade original.
Art. 12 - Os usos, ou as atividades de cada tipo serao divididos em categorias de usa
de solo, de acordo com
de causar Incornodos

0

porte das lnstalacoes,

0

impacto na paisagem e

0

potencial

a populacao da regiao.

§ 1° - Para os efeitos desta Lei as categorias de uso serao c1assificadas quanto ao porte
em:
I - Pequeno porte: Usos ou atividades desenvolvidas em edlftcacoes com ate 500,00
m2 (qulnhentos metros quadrados) de area construfda au em areas descobertas de ate
2.000 m' (dais mil metros quadrados);
II - Media porte: Usos au atividades desenvolvidas em edlficacoes com ate 2.000,00
m2 (dois mil metros quadrados) de area construfda ou em areas descobertas de ate
5.000 m2 (cinco mil metros quadrados) e;
III - Grande porte: Usos ou atividades desenvolvidas em edlflcacdes com rnais de
2.000,00 m 2 (dois mil metros quadrados) de area construfda ou em ireas descobertas
com mats de 5.000 m 2 (cinco mil metros quadrados).
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§ 2° - Para a classlflcacao dos usos instalados ou pretendidos serao considerados

aspectos

tecnicos

e

urbanisticos,

independentemente

da

razao

social

do

estabelecimento au do seu enquadramento segundo a legislac;:ao fiscal au tnbutarta.

Se~iio

II

Das Categorias de Uso do Solo
Art. 13 - Os usos do tipo Habitacional (H) sao c1assificados nas seguintes categorias:
H1: Residencla horizontal unifamiliar, isolada, com ou sem edfcula;
H2: Residenclas horizontais unifamiliares agrupadas com acesso independente

a via

publica para cada unidade;
H3: Resldencias horizontais unifamiliares superpostas, com acesso independente

a via

publica para cada unidade;
H4: Residencla de fundo, com acesso independente

a via publica;

HS: Edlflcic residencial com ate 4 (quatro) pavimentos;
H6: Ediflcio residencial com 5 a 8 (cinco a olto) pavimentos;

H7: Ediffcio residenciai com mais de 8 (oito) pavimentos;
H8: Vila habitacional constitufda de edificac;:5es horizontals unifamiliares construfdas em
lotes;
H9: Conjunto de edificios residenciais, com 4 (quatro) ou mais pavimentos, construldos
em lotes e;
HiD: Conjunto habitacional constltufdo de edifrcac;:5es horizontais au de ediflclos de

apartamentos, implantados em glebas.
§ 1° - Para as efeitos desta Lei considera-se edlflcacao horizontal aquela com altura

maxima de 8 /00 m (oito metros), considerado entre a nivel do piso terreo e a laje de
cobertura do ultimo piso superior ou miclo do telhado.
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§ 2° - Na zona urbana podera ser autonzado 0 desdobro ou 0 fracionamento do lote
ocupado pela construcao de edlflcacoes agrupadas, da cateqoria H2; superpostas, da
categoria H3 au; de fundos, da categoria H4, desde que sejam atendidas as seguintes
condicdes:

1-0 projeto assegure a cada unidade habitacional urn late de terreno com as seguintes
dlrnensdes mfnimas:

Localtzacao/Zona de Uso do Solo

Area (m')

Testada (m)

Protecao Historica - ZPH

200

8,00

Uso Misto " ZUM-1

200

8,00

Uso Misto - ZUM-2

160

8,0

Uso Residencial - ZUR

250

8,0

II - Sejam atendidos os indices de utiliza<;ao do terreno para cada unidade e respectivo
terreno apos a realizacao do fracionamento, com excecao dos recuos laterals que, a
crlterlo do interessado, pcderao ser aplicados para
atendarn

0

0

conjunto de residenclas, e que

estabelecido no C6digo Sanitaria Estadual quanta a Insotacao, Ilurmnacao e

Ventila~ao_

§ 30

-

Os projetos de vilas habitacionais, da categoria H8, deverao atender as seguintes

condlcoes:
I - Edifica<;oes voltadas para as vias ou areas internas, sem acesso independente para
a via publica;
II - Fra<;ao ideal do terreno par unidade habitacional deve ser no minima de 150 m 2
(cento e cinquenta metros quadrados);
(
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III

-

Uma

vaga

de

garagem

por

unidade

habitacional,

situada

no

espaco

lnterno/prtvatlvo da resldencia ou em bolsoes de estacionamento coletivo;

IV - Vias internas para clrculacao de vefculos, com declividade longitudinal maxima de
15% (quinze por cento) e largura minima de 6,00 m (seis metros);
V - Devera ser aplicado a legisJac;ao de Condominios - Lei 4591/64.

§ 4° - Os edificios da categoria H9 terao, no maximo, 0 mesmo nurnero de pavimentos
dos edifrcios isoJados permitidos na respectiva zona de usa de solo.

§ 5° - Os projetos de conjuntos habitacionais em glebas atenderao aos seguintes
requlsltos:
I - dcacao, mediante desmembramento, de 5% (cinco por cento) da area da gJeba para
a mstatacao de equipamento urbane comunltarto e de 10% (dez por cento) destinados

aarea verde, garantida, em ambos os casas, a frente mInima de 10,00 m (dez metros)
para via publica oficial;
II - frente minima da gleba, excluidas as areas Iivres de usa publico e de equipamento
urbano cornunltarlo, de 30,00 m (trinta metros);
III - uma vaga de garagem por unidade habltaclonal, situada no espac;o interno das
ediflcacoes ou em bolsoes de estacionamento coletlvo:
IV - vias internas para clrculacao de vefculos que atendam as especlflcecces previstas
para os loteamentos;
V - atendimento as diretrizes para urbanizacao definidas pela Prefeitura, quanto aos
alinhamentos vlarios e identiflcacao de areas de preservacao permanente.
§ 60 - Quando

0

projeto do conjunto habitacional incluir 0 parceJamento do solo,

mediante desmembramento ou lotearnento, serao adotados os seguintes crttertos:
I - os projetos de parcelamento do solo e de construcao das ediflcacoes poderao ser
apresentados em conjunto ou separadamente;
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II - independentemente da forma de

apresentacao, os projetos deverao atender as

normas de parcelamento do solo e de construcao das edlflcacdes estabelectdes nesta
Lei;

III - Em qualquer casa de canjunta habitacianal a expedlcao de habite-se das
ediflcacoes ficara condicionada

a ccnclusao das obras de

urbenlzacao e infraestrutura,

que deverao ser fiscalizadas e recebidas pela Secretaria de Obras.
~

Art. 14 -

os usas do tipo Camercial e de Prestacao de services (C) sao c1assificados nas

seguintes categorias:
C1: Atividades de cornercio e/ou servico que nao causem nenhum tipo de tncornodo e
possam ser desenvolvidos na ediflcacao horizontal de uso habitacional pel a proprio
morador e ate 2 empregados.

C2: Estabelecimentos diversificados de cornercio e/au servlco, de pequeno porte, que
nao causem incornodo

a vizinhanc;a

nem se enquadrem nas demais categorias.

C3: Estabelecimentos diversificados de comercio e/ou service, de pequeno ou rnedto
porte, que pod em causar lncornodos relacionados a ruldos diurnos, ernlssoes gasosas
ou treteqo de vefculos Intense ou pesado.
C4: Estabelecimentos de cornercto e/ou service, de pequeno au rnedlo porte, que podem
/~

causar incornodos relacionados a ruidos noturnos, ernissoes gasosas au trafeqo de
vefculos intense ou pesado.
C5: Estabelecimentos de cornercio e/ou servlco, de medic ou grande porte, que podem
causar incomodo principal mente em virtude de ruidos diurnos produzldospor rnaquinas,
equipamentos ou tipo de atividade, tais como: serrarias, carpintarias, marcenarias,
serralherias, funilarias, canis, escotas de adestramento de animais e conqeneres.

C6: Estabelecimentas de comerclo e/ou service, de media au grande porte, que padem
causar incomodo principal mente em vlrtude de ruidos noturnos produzldos par
rnaqutnas, equipamentos ou tipo de atlvidade, tais como: saloes de baile, salces de
festa e de buffet, clubes noturnos, discotecas, boates, bares noturnos e . ilares.
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C7: Estabelecimentos de cornercio elt»: servico geradores de trafeqo de vefculos
pesados ou de grande porte! tats como: garagens de empresas transportadoras que
operem com frotas de onlbus ou carnlnhdes: entrepostos, depositos, armazens de
estocagem de rnaterias primas, estabelecimentos atacadistas ou varejistas de materiais
grosseiros ou de materials de grande porte como vefculose maqulnas.
C8: Estabelecimentos de cornercto e/ou service que podem causar incornodo em virtu de
do trafeqo frequente e intenso de veiculos, compreendendo: supermercados, centros

de compra, lojas de departamento; salas de espetaculo, locais de culto; estadlos, clubes
desportivos, academias de ginastica; escolas de qualquer nfveJ; hospitals: cemltertcs e

velorlos.
C9:

Estabelecimentos de cornercio e/ou servlco considerados perigosos, cujas

atividades impliquem no manuseio ou deposito de materiais explosivos, toxicos ou
lnflamaveis.

§ 1° - as postos de combustfveis de vefculos automotores e os depositos ou
estabelecimentos de comerciallzacao de gas liquefeito nao se enquadram na categoria
Cge serao classifrcados, de acordo com 0 porte, na categoria C3 ou C8.

§ 2° - Paragrafo unico - as estabelecimentos de cornercio e/ou servlco da categoria C9
_---..

sao considerados proibidos no Municipio.
Art. 15 - as usos do tipo Industrial (I) sao c1assificados nas seguintes categorias:

Ii: Industries nao poluentes, cujas atividades gerem emlssoes e residuos 9asosos,
llquldos e solidos semelhantes as de uma hebttacao: nao impliquem em trafeqo pesado
de vefculos e; possam ser desenvolvidas na edlflcacao residencial pelo proprio morador
com ate 2 empregados.
12: Industrias virtualmente sem

risco arnbiental, que apresentam quantldades

desprezfvels de poluentes do er, da agua e do solo, e nao se enquadrem nas demais
categorias.
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13: tndustrtas de risco ambiental level que apresentam uma ou mais das seguintes
condlcoes: baixo potencial de polui~ao atrnosferica por queima de combustfvel:
efluentes Ifquidos industriais passfvets de lancarnento no sistema publico/ para
tratamento na

Esta~ao

de Tratamento de Esgotos do Municfpio; pequena prcducao ou

armazenamento de reslduos solidos perigosos.
14: Industries de risco ambiental moderado, que apresentam uma ou mais das

seguintes condlcdes: potencial moderado de poluicao atrnosferica por quelma de

combustivel; producao ou armazenamento de residues solldos perigosos.

15: Industries de risco ambiental elevado, que apresentam uma ou mais das seguintes
condlcoes: alto potencial de poluicso atmosferlca por queirna de combustivel; producao
ou armazenamento de grande quantidade de residues s61idos perigosos; perigo de
ernissao acidental de poluentes capazes de provocar danos ambientais significativos, ou
de afetar a saude publica.
16: Industrlas de grande impacto ambiental ou perlqosas, que envolvam a fabrtcacao

de materia is explosives ejou toxlcos, tais como: p6lvora, alccol, c1oro e derlvados,
petroleo, soda caustica e derivados, cimento-amianto e similares.

§ 1° - 0 enquadrarnento dos estabelecimentos de uso industrial devera considerar,
/--

prioritariamente,

os

criterlos e as orientacces adotados

pelo

orgao

estadual

competente.

§ 2° - As edificacoes destinadas as lnstalacoes administrativas dos estabelecimentos
industriais serao equiparadas, para os efeitos desta Lei/ aos estabelecimentos de
cornerclo e service das categorias C1 e C2.

§ 3° - As lndustrias da categoria 1-6 sao consideradas proibidas no Munidpio.
Art. 16 - Os usos institucionais correspond em aos sarvlcos prestados pelos orgaos da
admirustracao publica federal, estadual ou municipal ou pelas concession arias dos
servlcos publlcos.
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Paraqrafo unlco - Os estabelecimentos de prestacao de servlcos publicos de educeceo,
saude, sequranca, lazer, esportes, transportes, saneamento basico e outros poderao se
localizar em qualquer uma das zonas urbanas.
Art. 17 - Os usos rurais (R) sao c1assificados nas seguintes categorias:
R1: Agrosilvopastoril, compreendendo as atividades de agricultura, silvicultura, crlacao
de anima is, extracao vegetal e aqroindustria, desde que sua lnstalacao esteja vinculada

arnanutencao da producao rural nas propriedades fornecedoras da materia-prima.
R2: Exploral;ao de agua mineral, compreendendo as atividades de extracao e
envasilhamento.
R3: Extral;ao mineral compreendendo as atividades de extracao de argila, areia de
draga de rio ou de outros minerals.
R4: Recreacional e turistico, compreendendo hotels, pousadas, SPAs, cJfnicas de
repouso, c1ubes de campo, pesqueiros e atividades de pesquisa, educacao ambiental,
ecoturlsrno, agroturismo e esporte ou lazer ao ar livre.

Se~ao

III

Da Permissibilidade de Uso do Solo
Art. 18 - As categorias de uso permitidas em cada terreno do Municfpio sao
determinadas em funcao da zona de uso do solo onde ele esta locallzado e da
classtticacao da via para a qual tem frente, conforme indica a Tabela 3/5 do Anexo VI

desta Lei.

§ 10

-

Nas vias coletoras e arterials da Zona de Usa Mista 1 - ZUM 1 serao permitidos

ediflclos com ate 5 pavimentas mediante

0

pagamento de outorga onerosa calculada

com base na area construida do quinto pavlrnento.

(
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§ 2° - Nas vias coletoras e arterials da Zona de Usa Misto 2 - ZUM 2 serao permitidos
edificios com ate 12 pavimentos mediante a pagamento de outorga onerosa calculada
com base na soma das areas construfdas dos pavimentos situ ados acima do oitavo.

Art. 19 - A lista das atividades e estabelecimentos enquadrados em cada uma das
categorias des dlferentes tipos de usa sera definida pelos orgaos competentes da
Prefeitura e institufda por Decreto do Executivo.

CAPiTULO V
DA UTILIZA~AO DOS TERRENOS

Sec;lio I
Das

Defini~oes

e Condic;6es Gerais

Art. 20 - A utilizac;ao dos terrenos em todo 0 territorio do Munidpio devera atender aos
seguintes Indices ou condic;5es: recuo frontal mlnlmo, recuo de fundas minima, recuos
latera is mfnimos, taxa de ocupacao maxima, fndice de aproveitamento maximo, altura
maxima, taxa de imperrneebllizacao maxima, e exlstencia de vagas para vekulos.

§ 10 - Entende-se por recuo a distancla entre 0 limite externo da area ocupada por
r--,

edlficacdes e a divisa do terreno au 0 alinhamento projetado.

§ 2° - Entende-se par taxa de ocupacao a rctacao entre a projecao da area ocupada

pela edificacao ou conjunte de edlficacces e a area de terrene.
§ 3° - Entende-se par Indice de aproveitamento a relacso entre a area construfda de
uma ediflcacao ou conjunto de edlficacoes e a area do terreno por ela utilizado.

§ 4° - Entende-se por altura da edjflcacao a diferenca entre

0

nlvel do piso terreo e a

laje de cobertura do ultimo piso superior ou Iniclo do telhado, com excecao da caixa

d'agua.
§ 5° - Entende-se por taxa de lmpermeabilizacao a relacao entre a area total coberta
ou pavimentada e a area do terrene.
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Art. 21 - A utilizat;ao para usos residenciais de terrenos com area superior a 10.000 m 2
(dez mil metros quadrados), inclusive a parcelamento do solo, devers atender

a

condlceo de densidade maxima definida para cada zona de usa do solo.
Paraqrafo unico - Para efelto de aplicacao deste artigo, sera considerada uma populacao
equivalente de 4 (quatro) habitantes par late au unidade habitacional.
Art. 22 - Somente sera permitida a edlftcacao em terreno com acesso para via ou

logradouro publico, oficialmente reconhecido.
§ 10 - Podera ser autorizada a construcao em im6veis com frente para via publica cuja
irnplantacao e execucao esteja prevista em projeto aprovado pela Prefeitura, ficando a
habite-se da ediflcacao condicionado

a

conclusao das obras de urbanlzacao e

a

oflciallzacao da via.

§ 20 - Quando se tratar de acesso ao lmovel atraves de servidao de passagem, sereo
autorizados apenas as usos permitidos nas vias locals,

§ 30 - Desde que sejam atendidos os fndices de uttuzacao do terreno, urn mesmo im6vel
podera receber a construcao de rnais de uma edlftcacao, com as usos respectivos
definidos para a zona onde se situa a im6vel.

§ 40

-

A sltuacao prevista no paraqrafo anterior nao garante as condlcoes para 0

-r--,

desdobro au desmembramento do terreno.
Art. 23 - Sera permitido a reqularlzacao de ediflcacoes existentes e projetos aprovados,
estes estao exduidos do atendimento aos indices estabelecidos nesta Lei:

§ 10 - Considera-se existente a edificacao conclufda anterior a aprovacao desta lei au
em execucao cujas obras ten ham atingido, pela men os, a etapa de cobertura ou
concretagem da laje de forro. Sera definido posterlormente a aprovacao desta lei regras
para cornpensacao financeira aos im6veis que nao respeitaram as leqtslecdes vigentes
na epoca em que foram ccnstruldas.

§ 20

-

as projetos ja aprovados pela municipalidade contlnuarao tendo validade

posteriormente a aprovacao desta lei.
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Art. 24 - A utlttzacao de terrenos voltados para vias marginas de rodavias, estruturais
ou arteriais devera considerar as seguintes condlcoes:
I - as projetos de urbanizacao, inclusive desmembramento de area, deverao respeitar
a late com frente minima de 12,00 m (doze metros);
II - as construcoes deverao ser projetadas com uma (mica entrada para vefculos, para
acesso e safda dos mesmos;
III - as edlflcacoes que utilizarem a via marginal

a rodovia, estrutural ou arterial para

seu acesso, quando destinadas a atividades que gerem, direta au indiretamente, a
afluxo de vefculos, devem ter estacionamenta compatfvel com a demanda real prevista.
Paragrafo unico: Nos terrenos cujas testadas para a via arterial sejam superiores a
30,00 m (trinta metros) serao toierados dais acessos para vefculos.
Art. 25 - Quando se tratar do parcelamento ou da utillzacao de glebas para fins urbanos,
a elaboracao e aprovacao do projeto devera ser precedlda de sollcltacao de diretrizes,
acompanhada dos seguintes elementos e infarmac;5es:
I - requerimenta assinado pelo proprtetarto do im6vel, ou seu representante legal,
especificanda a usa ou uses pretendidos;
II - tres copras do levantamento planialtlrnetrico e cadastral da gleba, em escala
adequada, contendo:
a) divisas da area;
b) curvas de nfvel de metro em metro, referidas

a RN (referenda denlvel) oflclal;

c) Iocaltzacao de bosques, arvores frondosas, matas, cursos d'aqua e construc;5es
existentes;
d) norte verdadeiro ou rnaqnetlco, com a lndlcacao da data respectiva;

e) planta de locallzaceo na escala 1:10.000 (urn para dez mil) ou1:20.000 (urn para
vinte mil).
III - copra do titulo atuallzado de propriedade do lrnovel, ou equ,iv,po;>,te;
22
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IV - copra da notlflcacao-recibo do imposto predial e territorial urbano ou do imposto
sabre a propriedade rural.

§ 1° - Atendendo ao requerimenta do interessado, que devera apresentar estudo previa,
a Prefeitura expedira as seguintes dlretrizes:
I - tracado e as secoes transversais das vias de circulacao que inteqrarao a sistema
via rio do Municipio;
II - alargamento, prolongamento ou rnodlficacao das vias existentes;
III - localizacao das areas livres de usa publico e das areas de equipamento cornunltario;
IV - locallzacao das faixas de terreno necessaries ao escoamento das aguas pluviais e
de faixas nao edificaveis;
V - restricdes legais de usa e ocupacao do solo na zona em que se situ a a terrena a ser
edificado;
VI - matas natura is au artificlais que deverao ser preservadas e as areas frageis, de
alta declividade ou de varzeas, que sotrereo restrtcoes quanta ao parcelamento;
VII - elementos necessaries ao projeto do sistema de escoamento de aguas pluviais;

VIII - elementos necessarlos ao projeto de pavlrnentacao e;
IX -

ortentacao para que seja consultada a concessionaria dos services de

abastecimento de agua e de coleta de esgotos sanitartos quanta a viabilidade de
atendimento as demandas do empreendimento ou usa pretendido, sem a qual nao sera
possfvel aprovar ou autorizar qualquer iniciativa.

§ 2° - As diretrizes para a elaboracgo dos projetos e

interJiga~o

da rede de

abastecimento de agua e da rede coletora de esgotos do conjunto habitacional aos
sistemas publicos deverao ser requeridas diretamente a concessronarta dos services de
abastecimento de agua e de coleta e tratamento de esgotos do municipio pod endo haver
exigencias de contrapartidas.
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§ 3° - As diretrizes expedidas viqorarao pelo prazo maximo de dais anos, salvo

modtficacdes lrnpostas par lei municipal, estadual ou federal.

§ 4° - Durante a periodo que vigorar as diretrizes, havendo alteracao no usa pretendido,
o interessado podera requerer a conflrrnecao das dlretr-lzes anteriormente expedidas,
au a sua complernentacao, apresentando apenas os documentos que se fizerem

necessarios.
-~

§ 50 - As sollcltacoes de diretrizes para parcelamento serao analisadas e expedidas pela
Secreta ria de Melo Ambiente, Obras e Services Urbanos do Municipio, consultando-se
as 6rgaos publlcos rnuniclpais aflns, em ate 60 (sessenta) dias uteis, quando instruidos
de forma complete quanta aos elementos e informacdes, conforme estabelecido no

caput.

§ 6° - Nos casos em que a solicltecao previa das diretrizes para a utillzaceo de glebas
nao for obrigat6ria, a analise dos projetos conslderara todos as aspectos envolvidos na
elaboracao e preparacac do documento, conforme previsto no paraqrafo primeiro deste
artigo.

Se~ao

II

Dos indices Urbanisticos de Utiliza~ao dos Terrenos

Art. 26 - Para efeito desta lei, consldera-se indices urbanfsticos: recuos, afastamentos,
taxa de ocupacao, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, altura da
edlflcacao, vagas para vefculos.
Subse~ao

I

Dos Recuos e Afastamentos

Art.27 - as recuos e afastamentos das ediflcacoes sao definidos conforme as dlrnensoes
dos terrenos, os tipos de uso e a altura das ediftcacoes conforme quadro seguinte:
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Tipos de usa

Area do terreno

Recuo

Recuofund

Afastamentos laterais

frontal (m)

o (m)

(m)

>= 5,00

dispensados

dispensados

200pO e A <= 360PO

>= 5,00

drspenseees

>= 1,50 ernumadas laterais

360,00 < A <= 1.000,00

>= 5,00

>= 1,50

>= 1,50 para cede lateral

1.000,00c A <= 2.000pO

>= 5,00

>= 2,50

>= 2,00 paro. cada lateral

Acirna de2.000,00

>= 5,00

>= 3,00

>= 2,00 para cada lateral

-

>=5,00

>=2,00

>=2,00 para ooda lateral

Ate 250,00

>= 5,00

dispenscdcs

dispensados

250,00 < A <= 1.000,00

>= 5,00 (2)

>= 1,50

>= 1,50 em umo. do.s lctercts

1.000,00 < A <= 2.000,00

>= 5,00 (2)

>= 2,00

>= 1,50 para cada lateral

Acima de 2.000,00

>= 5,00 (2)

>= 3,00

>= 1,50 paro. cada lateral

Ate 1000,00

>= 6,00

>=3,00

>= 1,50 para cada lateral

Acirna de 1.000,00

>= 6,00

>=3,00

>= 2,00 para cada lateral

(m

2

)

A <= 200,00

Residencial
unifamiliar
-r--:

Residencial

Multifamiliar
/Conj.HabitlVilas

Comercial/Servico

Industria

.

-r-;

§ 1

° - No caso de opcao

par estacionamento na testada frontal, no usa industrial acima de

1.000,00 rn>, as recuos frontais deverao ser aumentados para 6/00 metros.

§ 20 - Para lotes em esquina a testada principal terti reeuo eonforme tabela acima e a outras
frentes/laterais para as logradouros tera reeuo de no minimo 2,0 metros.

§ 3° - Exeeto no easo de residencia unifamiliar, as demais usos, para eada pavimento a partir
do 30,deverao samar um metro a mais aos afastamentas
estabelecidos no quadro aeima, limitados no mlnimo eonforme

Estadual.
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§ 4° - Nao serao permitidos nenhum tlpo de estrutura, apoio, escadas, mesmo descobertos,

nos recuos e afastamentos.
§ 5° - Os beirais terao largura maxima de 1/3 em relac;ao aos afastamentos laterais e recuo

de fundos;e 1/5 do recuo de frente.
§ 6° - Recuos entre edificat;oes no mesmo terreno em uses multifamiliares devera ser
aplicado as regras do C6digo Sanitario Estadual.

§ 7a - Para lotes com testada ate 7,00 (sete) metros sera admitido a construcao de
uma vaga de garagem com ate 15 metros quadrados no recuo frontal, desde que os
imoveis nao sejam atingidos por alinhamento projetado da via publica indicado no plano
diretor ou plano de mobilidade vigente.

§ 8° - As garagens de subsolo, quando abalxo do nfvel da rua poderao ocupar as faixas
de recuo, desde que nao sejam atingidas por projeto cu diretriz de alargamento da via
contidos no plano diretor ou plano de mobiJidade vigentes.

§ go - Para efeito de apllcacao desta Lei, consideram-se abaixo do nfvel da rua as
garagens cujas coberturas estejam a/ no maximo, 1,00 m (um metro) acima do nfvel

da calcada no ponto rnedio da testada.

Subse~ao II

Dos indices de Ocupa~ao e Aproveitamento
Art. 28 - As taxas de ocupacao variam com a zona de usa de solo e; as Indices de
aproveitamento variam com a zona de usa do solo e com a ctasslflcacao da via onde
esta localizado

° terreno, conforme definido na tabela seguinte:
Taxa de

Zona de Uso do Solo

indice de Aproveitamento

Ocupa~ao

Local

Lote \ Gleba Bas. \ Out.
26
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Esp. de Protecao
Ambiental - ZEPAM-P

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Prot. e Desenvolv.

-

0,03

0,06

-

0,06

-

0,06

-

Especial de Protecao
Agricola - ZEPAG

-

0,05

0,10

-

0,10

-

0,10

-

Esp. de Recup.
Ambiental - ZEPAM-R

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Protecao Hist6rica -

0,70

0,30

1,00

-

1,00

1,20

1100

1,20

Uso Misto - ZUM-1

0,60

0,30

1,00

1,20

1,00

1,50

1,00

2,00

Uso Misto - ZUM-2

0,70

0,35

1,00

1 /50

1,00

2,00

1,00

2,50

Uso Residencial - ZUR

0,50

0,25

1,00

1,00

1,20

1,00

1,20

Industrial - ZUI-1

0,50

0,25

1,00

-

1,00

-

1,00

-

Industrial - ZUI-2

0,60

0,30

1,00

-

1,00

-

1100

-

Especial de Interesse

0,65

0,40

1,50

2,00

1,50

2,00

1,50

3,00

Sustentavel - ZPDS

-

ZPH

Social - ZEIS
§ 10 - Nao serao consideradas no calculo da taxa de ocupacao as seguintes areas:

I - Das garagens das eclflcacoes residenciais individuais, agrupadas ou superpostas;
~

II - Das garagens situadas abaixo do nfvel da rua, qualquer que seja 0 tipo de usa da
edlflcacao e;

III - Da casa de maqumas, das caixas d' aqua e da guarita de securance que tenha

area de ate 9,00 m2 (nove metros quadrados).
§ 20 - Nao serao consideradas no calculo do fndice de aproveitamento:

I - As areas dos espacos destinados ao usa comum dos moradores nos ediffcios de

habttacao coletlva, ate 0 limite de 10 % (dez por cento) da area total de

aproveltarnento; e
II - Todas as areas nao consideradas no calculo da taxa de ocupacao
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§ 30

-

A tabela do caput deste artigo indica os valores dos Indices de aproveitamento

baslcos (Bas.) e, onde permitido, os dos Indices de aproveitamento ampJiados mediante
a uttllzacao des instrumentos de outorga (Out.}.
§ 40

-

Nos terrenos com area superior a 2.000 m2 as taxas de ocupacao previstas neste

artigo serao aplicadas sem prejufzo das condicoes de perrneabllidade definidas no

Estadual 43.284/98.
§ 50 - A area de terreno doada

a Prefeitura para a execucao de melhoramentos publlcos

podera ser conslderada no calculo da taxa de ocupacao e do Indice de aproveitamento,
desde que os valores obtidos nao ultrapassem em mats de 50% (cinqOenta por cento)
os valores normais estabelecidos nesta Lei.

§ 6° - Em qualquer edlflcacao a area interna destinada ao uso publico na forma de

galerlas e espacos cobertos, com largura nao inferior a 4,00 m (quatro metros), que
esteja situada no nivel do passeio ou nos pisos adjacentes a ele interligadas por rampas
ou escadas, e que permanec;a aberta no horario comercial, sera acrescida

a area

maxima de aproveitamento definida pelo indice respectivo.

Su bse~ao III
Da Altura das

Edifica~oes

Art. 29 - As alturas rnaxlmas das ediflcacoes, medidas a partir do nfvel do piso do
pavimento terreo, serao determinadas em funl.;ao da largura da via publica e do recuo
frontal da edjflcacao pela seguinte expressao:

H = 1,70

* (L+R), onde:

H = altura maxima da edificacao:
L = largura da via publica frontal ao im6vel;
R = recuo frontal da edlflcacao:
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§ 10

-

A altura da ediflcacao corresponde

a diferenc;a

entre 0 nivel do plso terreo e 0

nivel da laje da cobertura ou infcio do telhado, com excecao da caixa d'agua.

§ 20

-

Nos terrenos de esqutna, deverao ser respeitados os limltes de altura maxima

determinados para ambas as vias.

§ 3° - Nos terrenos com duas au mais frentes deverao ser respeitados os limites de
altura maxima determinados para duas vias.

Subse~ao IV

Da Taxa de

Impermeabiliza~ao

Art. 30 - A execucao de novos empreendimentos ou a utrnzacao de terrenos com area
inferior a 2000 m2 (dois mil metros quadrados) devera observar os seguintes Iimites
de irnpermeablllzacao:

Taxa de
Impermeabiliza~ao

Zona de Uso do Solo

Lote

Gleba

Protecao Ambiental -

-

0,02

-

-

0,05

Especial de Protecao Agricola -

-

0,15

-

0,02

0,80

0,50

Esp. de
ZEPAM-P
Prot.

Desenvol.

Sustentavel

ZPDS

ZEPAG
Esp. de

Protecao Ambiental -

ZEPAM-R
Protecao Historica - ZPH
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~.

.-

Uso Misto 1 - ZUM-1

0,70

0,35

Uso Misto 2 - ZUM-2

0,80

0,40

Uso Residencial - ZUR

0,60

0,30

Industrial - ZUI-1

0,60

0,30

Industrial - ZUI-2

0,70

0,35

Especial de Interesse Social -

0,75

0,50

ZEIS

Paraqrafo unico -

Nos terrenos com area superior a 2.000 m2 as taxas de

lrnpermeablllzacao previstas neste artigo serao aplicadas sem prejuizo das condlcoss

de permeabilidade definidas no Decreto Estadual 43_284/98.

Subse~ao

V

Das Vagas para Veiculos
Art. 31 - A utillzacso dos lrnoveis est" condicionada
>-~

a destinacao de espacos para vaqas

de estacionamento de vefculos, em nurnero compatfvel com a tipo de uso e com a area
total construfda.

§ 10

-

As vagas para estacionamento de veiculos serao definidas em projeto,

obedecendo as normas tecnicas apllcavets.

§ 20 - Nas edificacdes para fins habltacionais

0

nurnero de vagas sera definido em

funcao da area construfda de cada unidade residencial, conformeindicado abaixo, sendo
considerado as dtrnensoes de vagas para automoveis:

r
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Area Construida de Cada Unidade
Residencial

N.o de Vagas de
automoveis por
Unidade

Ate 80 m2

1

Acima de 80 m2

2

Com 4 dormitorios ou rnais

3

I - No caso de condominios econjuntos habitacionais verticals, devers ser previsto
acrescimo de vag as de automoveis para visitantes, podendo ser em bolsoes, na

proporcao de 1 (uma) vaga para cada 20 (vinte) unidades;
II - Limita-se nas vag as para visitantes a proporcao de vagas para motos em, no
maximo 25% do numero total de vag as adidonais;
III - Deverao ser previstos espacos de acesso dos velculos com largura- minima de 6,00
metros para entrada e seida:
IV -

oeverao ser previstos espacos para manobras dos veiculos nas areas de

estacionamento com dimensoes compativeis com as normas tecnicas correspondentes;
V - Nao sera perrnltldo vaga presa, exceto se as vagas pertencerem ao mesmo usuarlo.

§ 3° - as estabelecimentos de cornerclo varejista e/ou service de atendimento direto

a

populacao, exceto os da area de hospedagem, deverso possulr uma vaga de
estacionamento para cada 50,00 m 2 (cinquenta metros quadrados) de area total
construfda, Iimitando-se a proporcao de vagas para motos em, no maximo 25% do
numero total de vagas.

§ 4° - Nos estabeledmentos industria is, de cornerclo atacadista e de prestacao de
servlcos, que nao envolvam
autornovels sera

0

atendimento dlreto

a populacao, 0

determinado de acordo com

numero de vagas para

as caracterfsticas da atividade

desenvolvida, conforme indicado a seguir:

(
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Caraeteristica da Atividade
Estabelecimentos

industrials,

N.O de Vagas

cornerclals,

atacadistas e depositos em geral.

10 vagas de autornovel rnals
1 vag a de moto para cada

20 funclonarios
Estabelecimentos de prestacao de servicos
na area de hospedagem: hotels, motels,
pousadas e similares.

1 vaga de autornovel por

apartamento

§ 50 -Deverao ser reservadas vagas exclusivas de estacionamento para deficientes

flslcos, com largura minima de 3,50 m (tres metros e clnqirenta centimetres), na

seguinte proporcao:

N.O Total de Vagas do

Estabelecimento ou

N.O Total Das Vagas

Edifica~ao

Exclusivas para Deficientes
Fisicos

Ate 10

1

De 11 a 25

2

De 26 a 75

3

De 76 a 150

4

Acima de 150

-Acrescer 1 vaga para cada 100
vagas do estabelecimento

§ 6° - As vagas dos estacionamentos descobertos poderfio ocupar as areas dos recuos
obriqatorios das edlficacoes.
§ 70 - 0 rebaixamento das guias para acesso as areas de estacionamento nao podera

exceder a largura de 35% (trinta e cinco por cento) da testada do irnovel,
32
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§ 8° - As dlmensoes cas vagas serao consideradas:

a) Para Automoveis: 2,40 m x 5,00 m,
b) Para Motocicletas: 2/00 x 1,00 m.

Art. 32 - As edificacoes destinadas exclusivamente a estaeionamentos eoletivos de
veiculos de passeio serao classlflcadas na categoria C4 ou C6, e deverao satlsfazer as
seguintes condlcoes:
I - Pe direlto dos espacos destinados as vagas cobertas entre 2/50 m (dois metros e

cinquenta eentfmetros) e 3,00 m (tres metros);
II - Rampas de acesso para entrada ou saida com Jargura minima de 3,00m (tres
metros) cada, e decllvldade maxima de 20% (vinte por cento);
III - Area do terreno abrangida pelo recuo frontal integrada com opasseio publico, com
excecao do acesso de vefculos, devem ser mantidas perrneavels e com ajardinamento;
IV - Quando se tratar de estabelecimentos da categoria C4, deverao ser adotadas as
seguintes medidas:
a) 0 terreno devers possuir plso e sistema de drenagem capaz de garantir uma taxa de
permeabilidade de pelo menos 30% (trinta por cento), no caso de areas de terreno
/-"

menores de 2.000 m 2 (dois mil metros quadrados);
b) Execucao de tratamento arqultetonlco adequado com isolamento da via publica;
c) Execuc;ao das lnstalacoes para escoamento de aguas pluviais embutidas sob 0 passeio
ate a sarjeta da via publica e;
d) Execuc;ao das paredes das divisas em alvenaria de tijolo ou similar, respaldadas
acima do nivel da estrutura.

§ 1° - A area de estacionamento podera ser totalmente descoberta, desde que
apresente as ccndtcces necessaries ao exerdcio da atividade.

I
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§ 20

-

No caso de lrnovels ocupados exclusivamente por estaclonarnentos, nos termos

deste artigo, pelo menos 20% (vinte par cento) da area do terreno devers ser ocupada
com jardins e tratamento paisagfstico.
Art. 33 - Sem prejuizo das dlsposicoes do artigo 31, a tabela seguinte indica 0 nurnero
de vag as para carga e descarga que devem ser previstos nos estabelecimentos que, em
virtude das caracterfsticas da atividade desenvolvida ou do porte, sao consideradas
palos geradores de trafeqo.

Estabelecimentos Considerados
Polos Geradores de Trafego
Vilas,

Conjuntos

de

Edificios

ou

N." de Vagas para
Carga e Descarga

Conjuntos

Habitacionais com mais de 200 unidades

1 para cada 50
unidades

Centros de compras, lojas de departamento,
supermercados,

hipermercados,

entrepostos,

terminals, arrnazens e depositos, com mais de

1 para cada 2.500 m2
de area construfda,

5.000 m2 de area de construcao
Hospitais,

maternidades,

hotels,

moteis,

pousadas e escrltonos de prestacao de servtcos

2

com mais de 10.000 m2 de area construfda.
Industria com area construida rnalor que 10.000

m2

§ 10

-

1 para cada 7.500 m2
de area construida

Dimensao rnirnlna para vag as de carga e descarga: 3,00 m x 12,00 m.

§ 2° - Os estabelecimentos de prestacao de services, escrit6rios, hotels, hospitals e

maternidades, universidades, facuidades, cursos supletivos ou preparatortos para
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vestibulares, de ensino fundamental e pre-escolas deverao possuir area de embarque
e desembarque de 30,00 m2 (trinta metros quadrados) para cada 500,00 m2
(quinhentos metros quadrados) de construcao.

CAPiTULO VI
DO PARCELAMENTO DO SOLO
Se~ao

Das

I

Defini~oes

Art.34 - 0 parcelamento do solo consiste na cnacao ou na alteracao das dlmensoes de

totes

para

fins

urbanos

e

pode

ser

realizado

na

forma

de

loteamento;

desmembramento; desdobro, fracionamento e anexacao,

§ 1° - Loteamento

ea

subdrvtseo de gleba em lotes destinados

a edificacao,

com

abertura de novas vias de ctrculacao, de logradouros publicos ou prolongamento,
rnodificacao ou ampllacao das vias existentes.

§ 2° - I - Desmembramento urbano:E a subdlvlsao de gleba urbana em lotes destinados

a edlficacao, com aproveitamento do sistema via rio existente, desde que nao implique
em abertura de novas vias e logradouros publlcos, nem prolongamento, rnodjflcacao ou
arnpllacao das jil existentes, com excecao dos alargamentos decorrentes das diretrizes
determinadas pela Prefeitura;
- II - Desmembramento rural: E a subdivisao de gleba locaJizada na zona rural
em outras glebas;

§ 3° - Desdobro e a subdivisao de um lote ediflcavel para fins urbanos, do qual resultam
duas partes.

§ 4° - Fracionamento

e a subdivisao de um

lote edificavel para fins urbanos em mats

de duas partes.

§ 5° - Ancxacao

e a transforrnacao de dots ou mais lotes em urn unico
3S
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Se!;ao II
Das Condit;oes Gerais

Art. 35 - Todo parcelamento de terreno situ ado no municipio, inclusive

0

decorrente de

divtsao arniqavel ou judicial, sera regulado pela presente Lei, observadas, no que
couberem, as disposicoes das leqislacoes federal, estadual e municipal pertinentes.

§ 10

-

Os projetos de parcelamento integrados com a construcao de ediflcacoes deverso

ser submetidos

a analise conjunta, atendendo, sob cada aspecto, a todos os Indices e

requisitos legais apllcaveis,

§ 20 - Nos novos lotes criados sob qualquer uma das formas previstas neste artigo, cujo
desnlvel entre a frente e os fundos for superior

a profundidade da rede de esgotos da

via publica fronteirica, devera ser reservada nos lotes atingidos, uma faixa nao
edificavel de largura minima de 3,00 m (tres metros) ao lonqo das divisas de fundos ou
instituida viela sanitaria publica que permita a direcionamento do esgotamento sanltarto

a rede publica, por gravidade.
§ 30 - A divisao para fins de usos rurais de irnovel situado na zona rural nao esta sujeita
as dlsposicoes desta Lei, mas as respectivos projetos deverao ser aprovados pela
Prefeitura.
§ 40 - Os irnovels resultantes da dlvisao da propriedade rural serao consideradas glebas

para os efeltos desta Lei, atendendo aos modulos minimos estabelecidos pelo INCRA
para 0 munidpio.
Art. 36 - Os loteamentos e as desmembramentos urbanos serao permitidos somente
em terrenos adequados ao uso para fins urbanos, observadas as seguintes condlcdes:
I - os terrenos baixos, alaqadicos, insalubres, que ten ham sido aterrados com materials
nocivos, ou sujeitos a inundacoes serao considerados inadequados, ate que sejam
executados os services ou obras de saneamento aprovadas pelos orgaos estaduais e
municipals competentes;
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II -

E proibida

a remocao de matas natura is ou artificiais sem autorizacao dos 6rgaos

competentes da Prefeitura, observadas as disposicces das legislac;5es federal e
estadual;
III - as florestas e demals formas de veqetacao situadas em encostas com declividade
superior a 45° (quarenta e cinco graus) deverao ser mantidas;
IV - As encostas cuja
'-----..

inclinacao ultra passe 40% (quarenta por cento) serao

consideradas faixas nao edificaveis, a menos que 0 projeto apresente alteracao
tecnicamente posslvel para ocupecao:
V - Ao longo de cada lado de talvegues ou elxos de vales secos, cujas encostas ten ham
declividades superlores a 40% (quarenta por cento), serao reservadas faixas nao
edlficaveis com largura minima de 15,00 m (quinze metros);
VI - Ao lange dos curses d'agua e ao redor de lagoas, lagos, olhos d'aqua, nascentes e
represas deverao ser reservadas as faixas de preservacao permanente com as larguras
mfnimas definidas pela legislac;ao pertinente;
VII - Nas areas de preservacao permanente a veqetacao devera ser mantida ou
recomposta;

VIII - Nenhum curse d'aqua podera ser alterado, retificado au desviado sem a
aprovacao dos respectivos 6rgaos Estaduais competentes.
Art. 37 - as parcelamentos de glebas para fins urbanos deverao destinar areas para 0
usa publico, que serao transferidas para a patrtrnonlo municipal sem qualquer onus, nas
seguintes proporcoes minimas:

I - areas destinadas ao sistema de lazer: 10% (dez par cento) da area total parcelada;
II - areas de usos institucionais: 5% (cinco par cento) daarea total parcelada;
III - areas para 0 sistema vlario: compreende as areas ocupadas pel as ruas dos
loteamentos,

considerando

leito

desmembramentos corresponde

carrocavel

e

passelos

publlcos:

no

caso

de

a faixa de alargamento da via oficial para a qual terao

frente as lotes desmembrados.
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§ 10

-

No caso de loteamento, as areas publlcas deverao representar, no minlmo, 35%

(trinta e cinco per cento) da superficie total loteada incluindo 0 sistema vlario,

§ 2° - Nas areas livres destinadas ao sistema de lazer, poderao ser construfdos
equipamentos proprios para a recreacao, mediante previa aprovacao do projeto e
autonzacao da Prefeitura Municipal.

§ 3° - As areas do sistema de lazer nao coincidentes com areas de preservacao
->,

permanente ou com encostas com declividade superior a 40%

(quarenta porcento)

deverao somar, pelo menos, 5% (cinco por cento) da area total parcelada.

§ 4° - As areas do sistema de lazer, quando nao integradas no projeto paisagfstico do
sistema viarlo da urbanizacao, deverao possuir, pelo menos, 1.000 m2 (mil metros
quadrados) cada urna, exceto quando a area total parcelada for inferior a dois hectares.

§ 5° - Nos parcelamentos situ ados na Zona de Conservacao Hfdrica definida no Decreto
Estadual n.? 43.284/98 as areas livres de uso publico, que compreendem as areas
verdes e as areas do sistema de lazer, deverao corresponder a, no mfnimo, 20% da
area total parcelada.

§ 60

-

Nos desmembramentos de glebas em areas superiores a 20.000 metros

quadrados nao

e obrlqatoria a destlnacao de areas publicas e, nestes casos os lmoveis

resultantes permanecerao na condicao de glebas.
Art. 38 - 0 nurnero maximo de unidades de qualquer parcelamento sera determinado
a partir da densidade maxima e das dlmensoes mfnimas dos lotes previstas para a
respectiva zona de uso do solo, prevalecendo

0

menor valorencontrado.

Art. 39 - Nos lotes com area inferior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados)
nao sera permitido 0 uso residencial multifamiliar.

Sec;ao III
Do Desdobro, Anexa.;ao OU Fracionamento
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Art. 40 - A reallzacao de desdobro, anexacao ou fracionamento de lotes para fins
urbanos, devers ser requerida

a Prefeitura, instrufda com os seguintes documentos:

I - copra do titulo atualizado de propriedade do imovel;
II - copta de recibo do imposto predial e territorial;
III - projeto, em 5 (cinco) vias, do fracionamento e/ou anexacao, contendo:
a) locallzacao do terreno;

b) lotes resultantes, com as respectivas dimens6es e nurneracao:
c) delimltacao de faixas nao edlficavels, se houver;
d) locacao das edificacoes existentes;

e) descrtcao perirnetrtca dos lotes resultantes.
§ 10

-

A anexacao de glebas, quando nao estiver associada a desmembramento, sera

tratada de acordo com as normas deste artigo.

§ 2° - Os projetos de fracionamento e/ou anexacao serao aprovados pela Secretaria de
Meio Arnblente, Obras e Services Urbanos no prazo de 30 (trinta) dias uteis.

5e~ao

IV

Do Desmembramento

Art. 41 - A aprovacao do projeto de desmembramento de gleba para fins urbanos,
elaborado em conformidade com as diretrizes expedidas pela Prefeitura, sera requer-lda
e tnstrufda com os seguintes documentos:
I - copia do titulo atualizado de propriedade do irnovel;
II - copia de notlficacao-recibo do imposto predial e territorial ou do imposto sobre a
propriedade rural;
III - projeto cornpleto, elaborado sobre levantamento topoqrafico planialtlrnetrico, com
coordenadas e altitudes oflclais, contendo no minirnc os seguintes elementos:
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a) a divisao da gleba em Iotes, com as respectivas dimens5es e numeracao, e a
localizacao e conflquracao das areas de usa institucional, do sistema de lazer e, quando
for 0 caso, do alargamento da via publica;
b) os perfis longitudinais e transversais das areas verdes e institucionais;
c) tocacao das edificacces existentes;
d) descricao perimetrlca dos lotes e areas publlcas.

§ 10

-

0

projeto de desmembramento sera aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente,

Obras e Servicos Urbanos, no prazo de ate 60 (sesssnta) dias uteis, com a expedicao
de uma certidao que devera canter:
I - a descricao dos lotes;

II - a descrtcao das areas que passarao a constltulr bem do domiruo publico, sem onus
para 0 Municipio.

§ 2° - Apes a expedicao da certidao,

0

desmembramento devers ser registrado no prazo

maximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3° - Nos desmembramentos de glebas em areas superiores a 20.000 m2 nao ha a
obrigatoriedade de destinacao de areas publlcas.
§

4°

-

No caso prevlsto

no paraqrafo anterior os terrenos

resultantes

do

desmembramento permanecerao na condlcao de glebas.

Se~iio

V

Do Loteamento
Art. 42 - A aprovacac do projeto de loteamento, elaborado em conformidade com as
diretrizes expedidas, sera requerida junto

a Prefeitura,

lnstruida com os seguintes

documentos:
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I - copta do titulo atualizado de propriedade do imovel:
II - copla de notlticacao-reclbo do imposto predial e territorial;
III - projeto completo, cuja aprovacao

e objeto do requerimento, contendo no mlnimo

os seguintes elementos:
a) a dlvlsao das quadras em lotes, com as respectivas dimens5es e nurneracoes, e a
locallzacao e conflquracao das arees do sistema de lazer e institucionais;
-~

b) 0 sistema de viano com suas cimensoes Iineares e angulares, raios, arcos, pontos
de tanqencia e angulos centra is das curvas;
c) os perfls longitudinais e transversa is de todas as vias de clrculacao, areas do sistema
de lazer e institucionais;
d) projeto de arbortzacao das vlas e paisagismo da area;
e) lndicacao das faixas nao edificaveis e restric;5es especiais que eventual mente gravem
os Jotes e ediflcacoes:
f) memorial descritivo e justificativa do projeto;

g) projeto da pavtrnentacao das vias;
h) projeto do sistema de escoamento de aguas pluviais;

i) projeto do sistema de esgotos sanltartos aprovado pela concesstonarta dos servicos
de sanearnento:
j) projeto de distribuicao de agua potavel aprovado peJa concessionaria dos services de
saneamento;
k) cronograma das obras de infraestruturas com prazo maximo de 2 (dois) anos;
I) projeto de calcarnento das vias de pedestres e vielas, atendendo as condlcoes de

acessibilidade;
(
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m) projeto de eletriflcacao para 0 empreendimento, com a localizacao dos pastes para
llurninacao das vias

publicas de pedestres, de acordo com as exigencias da

concessionaria e aprovado pela mesma;
§ 1° - As vias de clrculacao de qualquer loteamento deverac:

I - garantir continuidade de tracado das vias existentes nas adjacencies da gleba,
conforme orientacoes da Prefeitura quando da expedtcao das diretrizes;
->.

II - qarantir 0 acesso aos im6veis que utilizem servlcos de passagem existentes na area

a ser loteada.
§ 2° - A maior dtmenseo das quadras nao podera ser superior a 200,00 m (duzentos

metros).

§ 3° - serao toleradas quadras com comprimento entre 200,00 e 300,00 m (duzentos
e trezentos metros), desde que seja projetada via de pedestre mterrnedlarla.
§ 40 - As dlsposicoes dos paracrafos 2° e 3° nao se apJicam as urbanizac;5es para fins

industria is, nas quais serao toleradas quadras com maior dirnensao, sem a necessidade
de vielas.

§ 5° - As vias de circulaceo de velculos que, a crlterio da Prefeitura, facarn parte do
sistema viario principal do Munidpio terao a secao transversal e outros requisites
indicados nas diretrizes expedidas pela Prefeitura.

§ 6° - Sem prejufzo das diretrizes especificas expedidas pela Prefeitura, deverao ser
atendidas as normas constantes dos artigos 8.0 e 9.° desta Lei.

§ 7° - Nas vias com Jargura igual ou superior a 14,00 m (quatorze metros), com
possibilidade de continuidade com os Iimites da area urbanlzada, nao sera exigido

0

balao de retorno.

§ 8° - Ap6s aprovacao pelos 6rgaos, estaduais e federais cornpetentes, e finalmente
pela Prefeitura atraves da Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos, sera
assinado termo de compromisso pelo interessado conforme disposto no artigo 43, e

expedido 0 alvara de execucao das obras de infraestrutura do loteamento:
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Art. 43 - Para receber 0 alvara de execucao do loteamento 0 interessado devera assinar
termo de comprornlsso, no qual se obrigue a:
I - transferir ao dominic publico, sem quaisquer onus para

0

Municfpio e conforme as

disposlcoes desta Lei, as vias de clrculacao, as areas do sistema de lazer e as areas
institucionais;
II - executar

as

proprlas expensas as atividades seguintes, em obediencla ao

cronograma aprovado, executando as projetos ja aprovados, podendo prever
conclusoes par etapas:

a) locacao topoqrafica completa do empreendimento com dsmarcacao dos lotes;
b) trnplantacao de vias e passelos:
c) ilurninacao das vias de vefculos, vias de pedestres e vielas;
d) terraplenagem prcjetada ;
e) pavlrnentacao das vias publlcas de trafego de veiculos e pedestres;
f) colocacao das redes de aqua potavel, de esgotos e de aguas pluviais;
g) arbonzacao das vias publicas e das areas verdes.
III - nao autorizar a alienacao de qualquer unidade do empreendimento antes da
conclusao dos servtcos e obras discriminados no inclso II do presente artigo e de
cumpridos os demais encargos impostos por esta Lei ou assumidos em termos de
compromisso;
IV - facilitar a fiscallzacao de obras, principalmente na ocaslao da construcao das redes
subterraneas, que deverao ser vistoriadas antes do fechamento das respectivas valas;
V - mencionar, nos compromissos de compra e venda de lotes, a exigencia de que os
mesmos 56 receberao autortzacao para construir depois de frxados os marcos de
alinhamentos e nivelamentos e executados os servlcos e obras discriminados no inciso
II do presente artigo e

0

recebimento das obras Certificado por responsavel

Secretaria de Obras;
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VI - fazer constar dos compromissos de compra e venda de lotes as obrtqacoes pela
execucao dos services e obras a cargo do vendedor e a responsabilidade soltdana dos
adquirentes ou compromissarlos compradores.

§ 10

-

Todos as servicos e obras especificados neste artigo, bern como qualsquer

benfeitorlas efetuadas pelo interessado nas areas doadas

a Prefeitura, passarao a fazer

parte do patrlmoruo do Munidpio, sem direito a qualquer indenizacao,

§ 2° - 0 alvara sera expedido apes a pagamento das taxas devidas e vlqorara pelo
prazo de 2 (dais) anos, podendo ser renovado a pedido do interessado, antes do

vencimento do alvara, e sempre que 0 atraso na execucao das obras nao cause prejufzo
ao Poder Publico ou a terceiros.

§ 3° - 0 alvara podera ser revogado a qualquer tempo, caso se veriflque que as obras

e os servlcos especificados no inciso II deste artigo nao estejam sendo executados de
acordo com as especificacoes, normas e prazos tecnicamente recomendaveis.
Art. 44 - Ap6s as vistorias dos 6rgaos competentes, a aprovacao final do loteamento
sera feita par certidao, da qual constara:
I - zoneamento e classtncacao do sistema viarlo;
II - areas que passam a constitulr bens do dornlnlo publico, sem onus para a Munidpio;
III - outorga de concessao de usa das areas publicas, bem como as condlcoes que
deverao ser observadas para

0

exerdcio do dlreito ao uso concedido, quando for a caso;

IV - dlscrirnlnacao das areas de uso comum e area total da gleba.

§ 10

-

Apos a expedrcao da certidao de aprovacao final do projeto, com

0

recebimento

das obras e areas publicas, 0 responsavel pelo empreendimento provldenciara 0 registro
em cart6rio, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, e a Prefeitura clessiflcara
as novas vias publicas par Decreta do Poder Executivo.

§ 2° - 0 projeto aprovado podera ser modificado mediante proposta dos interessados e
aprovacao pela Prefeitura.
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§ 3° - Nos eontratos de compra e venda de lotes ou unidades resultantes do projeto
aprovado, devera constar que a uttlizacao do im6vel esta sujeita ao atendimento dos
dispositivos desta Lei.
Art. 45 - Sera admitido 0 seguinte procedimento alternative para a aorovacao,

execucao e aceltacao de loteamentos:
I - a titulo de garantia real de execucao das obras prevlstas, uma parte do
empreendimento, eontendo no

rnlntrno 50% (clnquenta por eento) do nurnero de lotes,

sera objeto de unlca, primeira e especial hipoteca em favor da Prefeitura;

II - a area a ser hipotecada a Prefeitura Municipal nao podera estar, nem ser
posteriormente gravada por qualquer onus ou hipoteca, mesmo legal, devendo estar
livre e desembarac;ada de qualquer gravame que lrnpeca 0 livre exerdcio dos direitos
decorrentes da hipoteca;

III - atendidas as demais condlcoes estabelecidas nesta Lei e firmado a instrumento de
hipoteca, a projeto sera aprovado e a Prefeitura Municipal expedira 0 alvara para a

execucso das obras e fornecera os documentos necessarlos para a inscricao do
empreendimento no Registro de Imovels, com a averbacao, inclusive da hipoteca das
areas par eta atingidas;
-r-.

IV - certificada a conclusao das obras e dos servicos previstos no projeto aprovado,
sera expedido pela Prefeitura documento habil para liberacao da hipoteca;

v - a crlterlo da Prefeitura, a hipoteea podera ser objeto de llberacao parcial a qualquer
momenta, em funcao do adiantamento das obras prevlstas e proporcionalmente a elas;

VI - cornpetira a Prefeitura promover a execucao das obras nao conclufdas ate a final
do prazo previsto no cronograma, cabendo-Ihe a direito de rever

0

projeto, caso em

que sera providenciada a cornercializacao no todo ou em parte das areas hipotecadas
para fins de ressarcimento de todas as despesas geradas pelo empreendimento, as
quais sera somada, a titulo de multa, lmportancla equivalente a 30% (trinta por cento)
do totai despendido ;
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VII - Os totes nao hipotecados, apos 0 devido registro do empreendimento e das
garantias, poderao ser cornerclallzados a partir da aprovacao do empreendimento,
ficando a "habite-se" das edlficacdes autorizadas condicionado

a ccnclusao de todas as

obras previstas.
§ 1° - A criteria da Prefeitura, poderao ser aceitas outras formas de garantia real,

representadas por hipoteca de imovels situ ados no munidpio e nao incluldos no
empreendimento, deposito de caucao, ou flanca bancarla,

§ 2° - No caso de garantia sob a forma de hipoteca de imovels, estes deverao ser
indicados mediante comprovacao de propriedade, registrada na serventia irnoblllarla
competente, livre e desernbaracada de qualquer onus que lrnpeca a pleno exerclcio dos
direitos decorrentes da hipoteca.

§ 3° - 0 valor da garantia real, qualquer que seja sua forma, sera determinado par
tecnlcos habilitados da Prefeitura e devera corresponder, no minima, a uma vez e meta
a valor dos servlcos e obras presentes no cronograma aprovado.
§ 4° - A alternativa de que trata a presente artigo podera ser aplicada ao

empreendimento ja iniciado.

§ 5° - Todas as despesas decorrentes de apllcacao do presente artigo serao de
->,

responsabilidade do proprietario do loteamento.

§ 6° - A execucao das garantias previstas neste artigo nao exime

0

proprletarlo das

demais responsabilidades legais.
Art. 46 - Os novas loteamentos poderao adotar a forma fechada, desde que:
I - atendam a todos as requisites urbanlstlcos previstos nesta Lei e suplementarmente
os constantes em restricces convencionais do loteamento a ser fechado;
II - nao prejudiquem a continuidade da malha via ria urbana e nao envolvam
via rio estruturaJ da cidade;
III - as areas institucionais estejam localizadas fora do perfmetro fechado;
46
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IV - Todos os services puhlicos e a rnanutencao das areas comuns localizadas dentro
do perimetro fechado sejarn desempenhados por conta dos moradores.
§ 10 -

a sistema via rio interno sera objeto de concessao de uso especial dos rnoradores,

que ceverao constitulr entidade regularmente instltufde para esse firn ,

§ 20 - A qualquer tempo, os loteamentos fechados previstos neste artigo poderao ser
revertidos

a forma aberta, por interesse da Prefeitura ou dos rnoradores.

§ 30 - Na solicitac;ao das diretrizes devera ser informado 0 interesse na lrnplantacao de
loteemento fechado.
§ 40 - A autonzacso para fechamento nas condlcoes defin idas nas diretrizes devers

ocorrer no ato da aprovacao do loteamento.

CAPITULO VII
DA CONSERVA(:AO DA QUALIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL

Se"ao I
Da

Conserva~ao

do Patrimonio Natural

Art. 47 - Os services e obras que impliquem em movimento de terra, necessaries as
lnlciatlvas em geral, devem respeitar

0

que 5e segue:

I - a supressao de veqetacac arborea natlva devera ser autorlzada pelos orgaos
estaduais e/ou federais competentes;
II - a erosao sempre sera evitada por meio de drenagem adequada, Implantaceo de
cobertura vegetal em taludes e berrnas, e par demais recursos tecnlcos apllcaveis, de
forma a nao provocar danos arnblentals nas proxirnidades;
III - os taludes deverao ter dedividade nao superior a 1:2 (50% - cmquenra por centa)
quando em carte, e 1:2,5 (40% - quarenta par cento) quando em aterro;
IV - as cana/etas e outros dlsposltlvos de drenagem deverao ser executados na c:;ric,?",""\,
na saia, caso 0 talude tenha altura superior a 2,00 m (dais metros);
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v - os taludes de altura superior a 3,00 m (tres.rnetros) deverao ser interrompidos com
bermas provides de canaletas de drenagem.
§ 10

-

Os taludes poderao ser substltuldos por muros de arrimo com protecso e

drenagem.
§ 20 Os taludes poderao delxar de observar as condlcoes prevlstas neste artigo, desde

que ccmprovada sua estabilidade e sequranca, mediante laudo tecnico elaborado por

ernpresa especializada e reconhecida no mercado; ou profissionai legalmente habilitado.
Art. 48 - as proprtetarios de areas nas quais sejarn constatados prejuizos ambientais
decorrentes de tntervencoes ou usos inadequados serao notificados para proceder

a

recuperacao necessaria, com a rcauzacao de acoes mitigadoras, reparadoras e

cornpensatortas, aplicadas pelos orgaos ambientais competentes.
Paragrafo unlco - 0 projeto de recuperacao e

cronograma de execucao dos services

0

deverao ser apresentados no prazo determinado pela Prefeitura, ou orgao ambiental
competente, no ato da notiflcacac, de acordo com a complexidade do problema.
Art. 49 - As atividades de extraceo mineral ja existentes no municipio somente serao
autorizadas quando os respectlvos pianos demonstrarem que nao havera prejuizo para
os mananciais de abastecimento, quanta
§ 10

-

a qualidade e a quantidade da agua.

As extracoes minerais existentes poderao ser regularizadas, desde que seja

promovida a rccuperacao ambiental das areas degradadas.
§ 20 - Toda atividade de mlneracao ja existente podera ser fiscalizada pela Prefeitura,

obedecendo

a legislac;;ao especifica,

§ 3° - Nao serao perrnitldas novas atividades de extracoes minerals, a partir da vigencia
do Plano Diretor e desta Lei de Uso e ocupacao do Solo, somente sera admitida
perturacao e exploracao de pecos artesianos desde que aprovados por orgao
competente.
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Art. 50 - A cananzacao au retlflcacao de qualquer curso d'aqua somente sera autorizada
com a devlda justificativa tecnica, apos previa aprovacao dos orgaos estaduais
competentes e da Prefeltura.

§ 10

-

A construcao de acude-tanque e barraqern para fins aqropecuartos. paisagfsticos

e de lazer dependera da previa autonzacao:
1- des orgaos competentes de ambito estadual e da Secreta ria de Meio Ambiente, Obras
e servicos Urbanos, na forma deste artigo, em processo sumario, responsabilizando-se
->,

a proprletarto peJos eventos a que der causa pela obra feita; e concomitantemente;
II - do prcprtetarto, para que a concessionarta dos services de abestecrmento possa
fazer uso das aguas do acude-tanque au barragens em epocas de estiagem, para
normauzacao de abastecimento publico.

Se!;lio II
Da Preserva~ao do Patrimonio Construido
Art. 51 - As edlflcacoes antigas cujas fachadas mantenham as caracterfsticas da
construcao original poderao ser objeto de obras a licenciar mesmo quando ocuparem
as faixas de recuos determinadas por esta Lei, desde que:
I - a transformacao de uso, se ocorrer, seja cornpatfvel com as dlmensces e os
~

acabamentos do predlo:

II - a reform a e a adaptacao frquem restritas ao minima indlspensavel, para que seja
assegurada a preservacao dos caracteres eutenttcos do lrnovel;
III - as partes deterioradas ou deformadas par reformas anteriores sejam restauradas;
IV - Entende-se por edificacdes antigas, para efeito deste artigo: aquelas que
comprovarem sua existencia e usa a mats de 40 anos e/ou nao fizerem parte de
parcelamentos de solo regularmente aprovados.

?
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§ 10

-

A rerorrna de que trata este artigo podera ser acompanhada de ampliacao, desde

que a area de construcao a ser acrescida respeite as normas em vigor e nao prejudique
as caracterfsticas da construcao original.

§ 2° - A ocupacao dos espacos gerados com a dernollcao parcial da edificac;ao tambern

devera atender aos recuos previstos nesta Lei.
Art. 52 - Os irnovets situados na Zona de Protecao Hlstorica - ZPH serao objeto de
-<:

requlamentacao especffica pete

Poder Executivo Municipal! com

0

objetivo de

estabelecer criterios para a recornposicao e manutencao das fachadas e para a
lnstalecao de publicidade.
Paragrafo unico - A reqularnentacao de que trata este artigo devers ser institufda no

prazo de um ano da data de aprovacao desta Lei.

CAPITULO VIn
DA RESPONSABILIDADE TECNICA, DAS INFRA~OES E PENALIDADES
Art. 53 - Para efeito desta Lei, somente proflsslonal habilitado e inscrito na Prefeitura
pode se responsabilizar pelos projetos submetidos it aprovacao e pela execucao de obra
no municipio.
Art. 54 - 0 lnfrator de dispositivos desta Lei, sem prejufzo das medidas de natureza civil

e criminal previstas no Codlqo Civil e na Lei Federal n.? 6-766, de 19 de dezembro de
1979, sera notifrcado, ou podera ser imputado em qualquer das seguintes penalidades,
nao necessaria mente em ordem sequenclal, de:
I - multa;
II - embargo;
III - interdtcao de cantetro de obras ou de im6vel, e;
IV - dernolicao da parte da obra em desacordo com as disposrcoes desta Lei.
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§ 10

-

As penalidades estabelecidas neste artigo nao isentam

0

lnfrator da obriga~ao de

reparar 0 dana resultante da lnfracao, nem 0 desobrigam do cumprimento da exigencia
que a houver determinado.

§ 2° - Quando

0

infrator lncorrer em mais de uma infrac;:ao as penalidades serao

aplicadas simultaneamente.

§ 3° - Nas reincidencias a multa sera aplicada em dobro, sucessivamente, ate a solucao

pelo responsavel das irregularidades verificadas.
§ 4° - As multas a serem aplicadas por infracoes aos dlsposttlvos desta Lei serao
estabelecidas em Decreta do Executivo, em ate 180 dias apos a vigen cia desta lei.
§ 5° - As obras em andamento, que constitufrem infrac;ao a esta Lei , serao embargadas ,
sern prejufzo da apllcacao de outra penalidade cabfvel.

§ 6° - 0 embargo somente sera levantado apos

0

cumprimento das exlqencias

consignadas na respectiva notificacao e a apresentacao do comprovante de pagamento

do valor da multa.
§ 7° - A requlartzecao da sttuecao lnclulra, conforme 0
total,

0

caso, a demohcao parcial ou

des monte ou a execucao de outros trabalhos e obras julgados necessanos pela

Municipalldade.
§ 8° - A dernohcao total ou parcial sera imposta quando a obra:

I - for c1andestina, entendendo-se por tal, aquela que for executada sem licenciamento
expedido pela Municipalidade;
II - invadir Area de Preservacao Permanente ou outras areas de uso estritamente
Publico;
III - for executada em desacordo com projeto aprovado au licenciamento concedldo,

§ go - Quando a obra for julgada com risco iminente, ou ameac;:a
publica, e

0

proprietario nao tomar as provldencias

S1

a saude e a seguranc;a

necessartas, a demolfcao total ou
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parcial sera executada pel a Municipalidade e posteriormente seu custo cobrado do
proprtetario do imovel.
CAPITULO IX
DAS TAXAS PARA OS PARCELAMENTOS DE SOLO

Art. 55 - Os procedirnentos administrativos de Jicenciamento para parcelamentos de
r>

solo implicam na aplicacao de taxas para os services, conforme quadro abaixo:

DESCRI~O

TAXAS

1

VISTORIAS, PARECERES TECNICOS
E HABITE-SE

R$ 60,00/hora

2

CERTIDAO DE usa E OCUPAC;AO DE
SQlO

R$ 60,00/UN

para escecmcar as permtsslvldades do
local requerido

3

CERTlDAO DE DIRETRIZES PARA
lOTEAMENTO/DESMEMBRAMENTO

R$ 2S0/UN

indicar os aoucatrvos des leis vtsando
orlentar 0 profeto de oercetemento de solo

ANAUSE DE PRQJETOS DE
OS PROJETOS
NECESSARIQS)

R$ 240,00/CJ

analise para aprovecao

5

ANAuSE DE PROJETOS DE
DESMEMBRAMENTO. (TODOS OS
PROJETOS NECESSARIOS)

R$ 120,00/0

analise para aorovecao

6

ANAUSE DE PROJETOS DE
FRAaONAMENTO/DESDOBROjANEXA
CAO OU UNFICAc;AO

R$ 120,00jCJ

analise para acrovecac

7

APROVAC;AO DE LOTEAMENTOS

R$ 480,OOjCJ

8

AP~OVACAO DE DESMEMBRAMENTO
ATE 1.000,00 M2

R$ 0,40jM2

9

APROVAc;AO DE DESMEMBRAMENTQ
ACIMA DE 1.000,00 W

R$ 400,00/0

10

APROVAC;AO DE
FRAaONAMENTOjDESDOBRO E
ANEXAc;AO OU UNIFICAC;AO ATE
1.000,00 M2

R$ 0/35/M2

ITEM

4

OB5.:

tecuce

para analise e constatecses in loco, com
maximo de 2 horas

lOTEAM~NTO (TODOS

r: ---t )
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11

APROVACAO DE
FRACIONAMENTO/DESDOBRO E
ANEXAc;;AO OU UNIFICACAO ACIMA
DE 1.000,00

R$ 350,00/0

Paraqrafo (mica: as valores das taxas estao representados em rea is, devendo ser
anualmente corrigidos peJo indice de variacao da UFESP ou outro que venha a ser
substltuldo.

CAPITULO X
DAS DISPOSI~OES FINAlS
Art. 56 - Os procedimentos de ftscauzacao e aphcacao de penalidades previstos nesta
Lei serao regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa dias) da data

de sua publtcacao,
Art. 57 - as processos protocolados na Prefeitura e devidamente lnstruidos de forma
compJeta ate a data de infcio de vigencia desta Lei serao analisados com base na
legislac;ao anterior.
Paraqrafo unico - As dlsposlcoes desta Lei poderao ser apJicadas aos processes em
trarrute na data de inlcio de sua vigen cia naquilo que nao os prejudique .
..->,

Art. 58 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publlcacao, revogadas as dlspostcdes
em contrarto, em especial: a Lei Complementar n.O 273, de 23 de dezernbro de 2004,

que instituiu

0

Piano Diretor de Desenvolvimento Integrado; Lei 288/2005; bem como

as demais leis e decretos reguJamentadores indicados em artigo proprio de ato
revogatorio no novo Plano Diretor.

22 de janeiro de 2018.
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Publicada no Dlario Oficial Eletronico do Municipio. Arquivada no Setor de Expediente
da Prefeltura de Cabreuva, em 22 de janeiro de 2018.
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CARLOS BERNADRO XAVIER
Agente Jurrdico do Municipio de cebreuva

ANEXOS

Anexo I: Mapa do Municipio com 0 Macrozoneamento.
Anexo II: Deecrtcao do perlmetro urbano do Centro Htstenco.
Anexo IV: Mapa do municipio com a lndlcecao do Zoneamento Urbano e Rural.
Anexo V: Mapa do Abairramento com divisao do municipio em Distritos e Batrros.
Anexo VI: Mapa do Sistema vtarto.
Anexo VII: Quadro com a Classifical;ao do Sistema Viario e caracteristicas tecmces das vias.
Anexo VIII: Condi~6es de Utilizal;3o dos Terrenos - Tabelas 1/5 a 5/5.
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ANEXO II: DESCRI\;AO DO PERlMETRO DA AREA QUE COMPOE 0
PERIMETRO URBANO DO CENTRO HISTORICO

Inicia no ponto cravado na interseccso da margem direite do Ribeirao Cabreuva e a
cabeceira da ponte que interliga a margem esquerda da Avenida Major Antonio da
Silveira Camargo e a margem direita da Estrada dos Romeiros (marginal dtrelta do
Rlbeirao Cabreuva): desse ponto segue sentido anti-horario pela margem dlreita do
Rlbeirao Cabreuva, sentido jusante, ate a distancia onde, na margem
oposta,ortogonalmente vista a foz do Correqo da Caixa D'Agua que desaqua no Rlbelrao
Cabreuva e; daf,deflete esquerda ultrapassando ortogonalmente da margem direita
do Rlbelrao ceorcuva para a referida foz; dar segue, sentido montante, pela margem
esquerda do Correqo da Caixa D'Agua, ate a distancia onde confrontam-se 0
Loteamento denominado Jardim Pedroso e a propriedade do EspaHo de Lauro FaciolJi;
neste ponto deflete
esquerda ultrapassando da margemesquerda para a direita do
referido Correqo confrontando com a divisa do Loteamento denominado Jardim Pedroso
e a propriedade do EspaHo de Lauro FacioJli, ate atingir a margem direita do referido
Correqo; neste ponto segue pelas seguintes divisas: 1) Entre 0 Loteamento denomlnado
Jardim Pedroso e a propriedade deLauro Faciolli; 2) Entre 0 Loteamento denormnado
Nova Cabreuva (Quadra "R") e: 2.1) A propriedade de Lauro Faciolli; 2_2) A propriedade
pertencente
TELESP/SA; 2_3) A propriedade de Maria da concercao Morais; neste
ponto atinge a margem direita da Rua Renato de Barros Camargo no vertice formado
entre a Praca Comendador Martins (antiga Rua do Cerniterio) e a Rua Renata de Barros
Camargo, de onde segue por Hnha reta ultrapassando da margem direita da Rua Renato
de Barros Camargo ate encontrar 0 ponto da Avenida Vereador Durval Amirat situado
no vertice entre os lotes \\5" e "6" da quadra "B" do loteamento Nova Cabreuva, desse
ponto segue, pel a referida divisa entre os lotes citados.ate encontrar a rnarqern direita
da Rua Manoel Martins de Mello, nesse ponto deflete esquerda e desce pela referlda
margem ate encontrar 0 ponto cravado no aJinhamento esquerdo da Travessa
Independencla; onde deflete
direita e segue, pela referida margem esquerda da
Travessa lndependencla ate ate atingir 0 alinhamento esquerdo da rua Euclides Martins
de Mello; onde deflete
dlrelta e segue sentldo Sudoeste pelo referido alinhamento
esquerdo da rua Euclides Martins de Mello ate atingir 0 alinhamento direito da rua Dom
Pedro; onde defiete esquerda e segue sentido Sudeste-Sula confrontar com 0 ultimo
tote daquela quadra (de propriedade dos Sucessores de Eduardo Salgueiro Neto) e
depots com a linha civisorta entre os fundos da quadra C do loteamento Nova Cabreuva;
ate atingir 0 ponto situado no vertice com a area rernanescente do loteamento Jardim

a

a

a

a

a

a

a
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a

sant ' Anna; onde defJete esquerda e segue, agora com sentido Nordeste a contornar
a divrsa Noroeste do loteamento Jardim sant ' Anna, ate atingir a divisa de fundos do
lrnovel que faz frente para a Avenida Marciano Xavier de Oliveira; onde deflete it direita
e segue, sentldo Sudeste, pelas Hnhas de dlvisas de fundos dos lmoveis que fazem
frente para a Avenida Marciano Xavier de Oliveira, ate atingir 0 lote de propriedade da
Prefeitura de cabreuva (anteriormente de propriedade de Jose Bernardes); onde deflete
direita e segue sentido Sudoeste pela linha de dlvisa deste ultimo lote, ate atingir 0
ponto sltuado na divisa com 0 Ioteamento Jardim SantAnna: daf, deflete esquerda e
segue, sentido Sudeste, pela dlvisa com 0 loteamento Jardim Sant ' Anna, ate atingir 0
vertlce entre as propriedades dos sucessores de Expedito Ribeiro e do Loteamento
Jardim Sant ' Anna: ponto esse onde deflete esquerda e segue, sentido Nordeste, pela
dlvisa da propriedade dos sucessores de Expedito Ribeiro ate atingir a rnarqern direita
da Avenida Marciano Xavier de Oliveira; dar, transpoe da margem direita para a margem
esquerda dessa avenida; deste ponte, deflete esquerda e segue, sentido NoroesteNorte pela margem esquerda da avenida Marciano Xavier de Oliveira, ate encontrar 0
ponto de confluencla para a Avenida Major Antonio da Silveira Camargo; e ate encontrar
o ponte onde teve lnfcio a presente descrtcao, fechando a poligonal perimetrica que
delimita 0 Centro Hlstorico do Distrito de Cabreuva.

a

a

a

a

ANEXO VII - CLASSIFICA!;AO E CARACTERISTICAS DO SISTEMA VIARIO

o

-r-,

sistema vtano municipal sera classlficado e identificado de acordo com os criterios
definidos neste Anexo V, que faz parte integrante da Lei de Uso, Ocupacao e
Parecelamento do Solo.
A j dentifica - o1R~O:>~"'7Jf;,nY!~~~~":,,5j;KreM;r;€lita;}2\;Sj:"l~!Fi,ry:s='r.':a:x;~ITfJi';W;,t;;;g0.1Z:.;f'i?'l0p,'itA~~~·'~'T··e,q

~3~~~A~IiJ)-.~411~~2&i~~i~~iiic;~ol§i~~;:;fu';~~~:pU;;_~'~~~gUi~$IL
~.J!!ML~~-""~-81J!";Y~~%~",~",,,,,,~

';:r,

1VIAS EXPRESSAS REGIONAIS ou RODOVIAS ESTADUAIS: Aquelas que
constituem liga':;8o intermunicipal e com a Capital do Estado; e detern jurisdi~ao
Estadual ou delegada a Concessionarla; e que compreendem:
Rodovia Classe 1: SP-300 (Rodovia Dam Gabriel Paulino Bueno Couto).
Rodovia Classe 2: SP-312 (Estrada dos Romeiros) e SPA-OSS/300 (Acesso Vereador
Jose de Moraes).
Paragrafo Unico: A sigla SP permanecere nas Rodovias Estaduais, exceto se a
jurisdi~ao destas for transferida pelo Estado ao Municipio; condtceo especial em que
sera antecedida, antes do SP, pela sigla CAB; e, em ambos os cases, mantida a
codlficacao estadual da qullornetraqern,
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CAB

NOME

INICIO

SP-300 (DOM
GABRIEL
PAULINO BUENO
COUTO)

Itupeva
(Leste)
Distrito Jacare

DISTRIT
0 S
JACARE,

SP300

sAo
FRANCIS
CO DO
PINHAL e
CABREUV

INTERM
EDIO

FINAL

Distrito
Sao
Francisco
do Pinhal

ltu
(Oeste) bairros
Tagua e
Pedregulh
0-

8
SPA085/
300

SAO
FRANCIS
CO DO
PINHAL e
CABREUV

SPA-08s000
(ACESSO
VEREADOR JOSE
DE MORAES)

8
SP312

-,

CABREUV

8

SP-312
(ESTRADA DOS
ROMEIROS)

Rod, SP-300
(Dom Gabriel
Paulino Bueno
Couto) Distr, S,
Francisco
Pin al
Pirapora do
Bom Jesus
(Leste) bairros
Jundiuvira e
Bananal Distr.
Cabreuva

Serra do
Itagua Distrito
Cabreuv
f!

Distrito
Cabreuva
Rua Cons.
Rodr.
Alves Centro
Histortco
- Distr.

cabreuva
Centro
Historico
de
Cabreuv
f!

Itu
(Oeste) bairros
Tagua e
Barrinha Distrito

Cabreuva

IIVIA MARGINAIS AS RODOVIAS, aquelas adjacentes as rodovlas e construfdas
sobre a mesma faixa de dominlo au paralela a ela, com a flnalidade de distrlbulr 0
trafe a llndelro.

ODOVIA
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»<;

<;

CAB-MDSP/312-70

CABREUVNS
P-312

CAB-MESP/312-69

CABREUVNS
P-312

CAB-MDSP/31278,9

CABREUVNS
P-312

CAB-MSSPj312-78

CABREUVNS
P-312

CAB-MDSPj30078,9

JACARE/SP300

AVENIDA
HEN!UQU
E SORlO
AV.
MIGUEL
CRUZ
AV. VALE
VERDE

Total e paralela margem direita Rod.
SP-312 (Estr. Romeiros) - BananaL

VIA DA
MARGEM
D1REITA
RIBEIRAO
CABREUV
A

AVENIDA
ALBERTO
PERATELL

Superposta apenas no trecho que
acompanha a margem direita do
rioeirao Cabreuva: entre a Av.
Marciano X. de Oliveira (esq. com
final da Av. Major Antonio S.
Camargo) e a R. Conego Motta (esq.
com lnlclo da Av. Major Antonio S.
Camar ·0
Total e paralela plsta Leste-Oeste
Rod.SP-300
(D.Gabriel P.B.Couto) - Distrito

0

Jacare

Total e para lela margem esquerda
Rod. SP-312 (Estr. Romeiros) Banana!
Total e paraleJa margem direita Rod.
SP-312 (Estr. dos Romeiros)

CAB-MESP/300-79

JACARE/SP300

AVENIDA
SAO
PAULO

Total e paralela plsta Oeste-Leste
Rod.SP-300
(D.Gabriel P.B.Couto) - Distrito

CAB-MESPj30081,9

S. FRANC.
PINHAL

AVENIDA
ANTONIO
ORTEGA

CAB-MDSP/300-81
a 83,9

S. FRANC.
PIN HAL

AVENIDA
ENG.
AFONSO

CAB-MDSP/300-82

S. FRANC.
PIN HAL

AVENIDA
JEMP

Total e para lela pista Oeste-Leste
Rod.SP-300
(D.Gabriel P.B.Couto) - Distr. S.
Franc. Pinhal
Trecho entre os quilometros 81 a
81,9 paralelo pista Leste-Oeste
Rod.SP-300 (D.Gabriel P.B.Couto) Distr. S. Franc. Pinhal
Trecho no qullometro 82 paralelo
pista Leste-Oeste Rod.5P-300
(D.Gabriel P.B.Couto) - Distr.
Franc. Pinhal

Jacare
r<:

sorrr

s.

III-

VIA ESTRUTURAL: Aquelas que formam as estruturas vlerlas principals da
cidade, destinadas a receber a mater carga de trafeqo, definindo os principals acessos
aos Distritos e Iiga«;5es diretas entre as rodovias.
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CAB

DISTRITO
S

NOME

INICIO

INTERM
EDIO

FINA
L

Praca
CAB-ESP/300-

"d.dd"

BONFIM DO
BOM JESUS
e JACARE/
SP-300

AVENlD
A
VEREAD
OR JOSE
DONATT
0

Rod. SP-300 Av. S.Paulo,
esq. com Av.
Ver. Jose
Donatto Distr. Jacere

Cururu e
Villarejo

Gueri
no
Malve

zzi Distrit

a
Bonft
m do
Born
Jesus

CAB-ESPA/8S/300
-"d,dd"

BONFIM DO
BOM JESUS
e
S.
FRANCISCO
DO
PINHAljSPA
-85/300

AVENlD
A
PREFElT
OJOAO
ZACCHI

Rod.
SPA085/300
Acesso
Ver.
Jose de Moraes
- Cal

Car

..">,

IV- VIAS ARTERIAlS: Sao aquelas que interligam as Rodovias diretamente aos
princlpals Bairros e Dlstritos, e que se subdividem:
1. VIA ARTERIAL PERIMETRAL: Vias que tern como principal caracterfstlca sua
localtzacao periferlca em relacao ao territorlo municipal, que devem ser planejadas,
redimensionadas e adequadas ao fluxo de trafeqo intenso e a alternativa de rota de
trechos de rodovias ou de vias estruturais.
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OISTR
ITO/R
00.

CAB

CAB-APSP/300-

"d,dd"

NOME

INICIO

INTER
MEOIO

FINAL

JACARE/S PERIMETR Via Antonio Rod. SPPALDE
Mesquita
300
Toqni, Rua
(Dom
300(al~a) ITUPEVA
indorama Vitorta esq. cj Gabriel
P. B.
-Quinta Estr. Guacuri
e Rua Carlos Couto) S. Franco
pista
Neto
Oeste

Margeia

Rodovia
SP-300
(D.

2. VIA ARTERIAL PRIMARIA:

CAB

VIA
(O~ EIXO
VIARIO

OISTRIT NOME

01

0

Correqo
Jacare e
a Flora

Brasilia

Gabriel

P. B.
Couto) -

plsta
Oeste

acesso direto as Rodovias Estaduais.

VIA
(OU EIXO
VIARIO)

INICIO

INTER
MEOIO

FINAL

ROO.
GUAXA
CABREU TUBA CABVNSPA- Centro
A1·85/300
SPA/85e SPFazend
300312
as
SP312Cristal
"d,dd"
e
Campi
ninha
ESTRA
DAS
CABREU
CABDO
A1·VNSPA- BARRE
SPN
IRO,
85MORAT

Ruas Cons. R. Rod.SPAAlves, Mance! 085/300
M. Mello, Av. - Acesso
Ver.
Durval Vereador
Amirat, Estrs. Jose
de
Fazendas
Moraes Crista! (antiga Centro
CAB-467)
e Historlco
Guaxatuba

Rod. SPA085/300 - Ac
Ver. J.
Moraes, ESq.
c/ Ranchao
Thereza de
60

Faz.

Rod. SP312;

Cristal -

trecho

balrros

Estr.
Romeiro
s

Piraf

e

Guaxatu

ba -

Guaxatu

ba

ATUALMENTE ;OEM SAIDA, DE
ACESSO A FAZENDA
CAMPININHA E COM
POSSIBIUDADE DE ACESSO A
FAZENDA SANTA ELIZA POR
TRILHA LEITO DE CAMINHO

Prefelfuro
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300"d,dd

85-300
(alca)

"

-~

->,

OE
FAZ. S
ELIZA

CABREU ESTRA
CABVA/SP- DADO
AlaCAMPI
312 e
NG SP3l2/SP-300
sp-300
STA.
(penden
"d rdd"
TEREZ
tel
AlTAGU
AZINH
0
ESTRA
DAS
CAB- CABREU JUNDI
A1 aVA/SP- UVlRA,
SP/3l2
CASA
312
"d.dd"
GRAND
E,
BERTA
GRAND
Ee
CIDAD
E DO
BEM

CAB- CABREU
AlaVA/SP312
SP/312
"d,dd"

CABAl a-

Souza Peres Nena e Estr.
Barreiro, Estr.
Faz. Sta. Eliza
- Cal
Estr. do
Camping, esq.
com Estr. dos
Romeiros bairro da
Barrinha Distr.
cabreuva

SEM SAID~, DE usa RURAL E
ACESSO A FAZENDA SANTA
TEREZA E AO CAMPING
CABREUVA, COM
POSSIBILIDADE DE ACESSO
PARTICULAR A RODOVIA SP-300
(ESTRADA POLYCARPO DA
SILVEIRA ARRUDA) - BAIRRO
TAGUA - DISTRITO CABREUVA

Estr. Mun.

jundluvtra,
esq. c/ SP312
Estr.Romeiros
- bairro
Jundiuvira/Ba
nanal - Distr.

DIVISA INTERMUNICIPAL COM
JUNDIAI E PIRAPORA DO BOM
JESUS (ACESSO AO CUME DA
SERRA DO JAPI E ESTRADA DO
NORUEGA; E, INDIRETAMENTE A
CAJAMAR)

Cabreuva

Rod. SP-3l2 [Estr.
Romeiros; (TRECHO
URBANO Estr. Mun. da
Barrinha - rua Coneqo
Motta, av. Major
Antonio da Silveira
Camargo e Avenida
Marciano Xavier de
Oliveira)]

Serran
CABREU a JAPI
VA/SP312
ENCOS

ABANDONADO ANTERIOR AS
RODOVIAS SPA-8S/300 E SP300) - DISTRITO CABREUVA

Estradas
Municipais da
Fazenda
61

Estr.
Mun. de
Barrinha,
esq. com
Rod. SP312
(Estrada
dos
Rorneiros
) Barrinha
Rodovia
SP-312
(Estrada
dos

Margeia
toda avo
Major
Antonio
da S.
Camarg
oe
parte do
ribelrao

Av.
Marciano

X.
Oliveira,
esq.
Estr. dos
Romeiro
s Centro

Cabreuv
a.

Estr.
sope da
Serra do
Jaoi

Noruega
- bairros
Jaoi e
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SP/312
"d,dd"

-->,

CABA1 a-

SPj312
"d.dd"

TA SUL
I Banan
alJapiNorueg
a
Serran
CABREU a JAPI
VA/SP- 312
ENCaS
TA SUL

Garrafinha e
do Japi

Romeiros
) - bairro
Bananal
- Distrito
Cabreuva

Estr, Mun_ do
Ribelrao dos
Padres
(Barroca)

Rodovia
SP-312
(Estrada
dos
Romeiros
) - bairro
Varzea Distrito
Cabreuva

-

II

verzee
Barroc
a - Jaoi
Serran
CABREU a
CABVA/SP- TAGUA
aA1
312 e
SP312- jSP-300 Barrinh
SP-300
a"d,dd"
Taguii

Estrada
Major
eEstrada
Fazenda
Taqua

do
da

Rodovia
SP-312
(Estrada
dos
Romeiros

CABA1 aSP312"d,dd"

0

Florian

o-PlraiEstrad
ados
\cABREUV Romeir
[A/SP-312
os)
(anel) e

Loteame
nto
Rural
Encosta
s do
Japi e
acesso
ao cume
da Serra
do Jaoi
Serra do

Itaqua Dlstrito
Cabreuv
a

) - balrro
da
Barrinha

.~

SIA
MARIA
(area I)
(Trech

Bananal
- Distr.
Bonfrm
Born
Jesus

Estradas
Municipais do
Rio Abaixo,
da Fazenda
Sao
Francisco, do
Gazolla e do
Piraf.

rua
Floriano
Peixoto,
esquina
com
Estrada
do PiraLCentro
Htstorico
- Dlstrlto
de

Cabreuva
62

Margem
direita
Rio
Tlete e
encosta
Sui das
Serras
Guaxatu
ba e
Piraf;

Sltlo
Sao
Lourenc
0,

Fazenda
s
Formosa
, Pirahv,

Estr_
Noruega
- bairros
Japi e
Bananal
- Distr.
Bonfim
Born
Jesus
Rod. SP300
(Dom
Gabriei
Paulino
B_ Couto
pista
Leste)

Rodovia
SP-312;
trecho
denomin
ado
Estrada
dos
Romeiro
sbairro
Bananal
(Nordest
e)
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SPA-

Sao
Francisc

85/300

0,

Remans
0;

bairros

Piral,
Guaxatu
ba,
Apotreb
ue
Bananal

.~

SIA
MARIA
CABA1 aSPN85300SP312"d.dd"

CAB

(aka
II)
(Trech
0 Estr.
dos
Romeir
os
Estrad
a
do
Piraf)

DISTRIT NOME

0/
ROD.
BREUV
CABAe
AlaBONFIM
SP312- DOBOM
"d,dd" ESUS/SP
-312

CAMPI
NINHA
Campi
ninhaCorcov

Rod.

SP-312

(Estr.
Romeiros)
ate esq. cl
Estr.
Rio
Abaixo,
Av.
Marciano X.
de
Oliveira
(esq. cl SPA85/300) e r.
Flor. Peixoto
(trecho)

VIA
(OU EIXO
VIARIO)
Estradas
Municipais
das Fazendas
Campininha e
Corcovado

ado/
Cal
Cima

Rua
do
Rio
Abaixo,
esquina
com
a
Rodovia
SP-312
(Estrada
dos
Romeiros
)
Banana!.

Estr. do
Piraf,
ESq. com
a
rua
FJoriano
Peixoto
- Centro
Historico

INICIO

INTER
MEDIO

FINAL

Rodovia
SP-312
(Estrada
dos
Romeiros
) - bairro
Guaxatub
a-

Faz.
Corcova
dobairros
Campini
nha, Car
e Japi

Av.
Prefeito
Joao
Zacchi bairro
Car Cima
- Distr.
S.
Franc.Pi
nhal

Rod. SP300 - Av.
63

Fazenda
s
Cruzeiri
nho, da
Varzea e
Campini
nha
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CAB- ACARE/S
AVENIDA JOAQUIM
Al"-SP- P-300
MONTEIRO (ANTIGA
300ESTRADA DA FAZENDA
"d,dd"
CACHOEIRA)

S.Paulo,
esq. com
Avenida
Joaquim
Monteiro
(antlga
Estr. Da
Fazenda
Cachoeira

Loteame
nto
CECOM

Condomf
nlo
Portal do
Japi

Fazenda
Agua
Branca
e
Estrada
Municip
al do
Kajlta

avenida
Espanha
, esq.
com
Estr.
Mun.
Kajita bairro
Villarejo
S. Serra

-

)
Distrlto

->;

Jacare
JACARE e
CABBONFIM RIO GRANDE DO SULa-SPA1
DOBOM
KAJITA - VILLAREJO
300ESUS/SP
"d.dd"
-300

Rod. SP300 - Av.
S.Paulo,
esq. com
r. Rio
Grande
do Sui Distrito

Jacare

r-;

SERRA
NA
JAPI ENCOS
TA
NORTE

JACARE,
CAB- BONFIM
A1 aDOBOM
SP312- JESUS e
"d,dd" I=ABREUV Jacaref'\/SP-312 Bonfim

Cururu
-

Jundiu
vira

S.
CAB- FRANCIS
A1 a-SP- CO DO
300- PINHAL e
"d,dd" BONFIM
DOBOM

PINHA
L-CAi
DE
CIMA

Av. Claudio
Giannini,
Estrada Luiz
Ferreira de
Oliveira
(antiga
Estrada
Municipal do
Pe-do-Norro)
e Estrada do
Noruega

Via Francisco
Botti, Estrada
Municipal
Pinhal - Car
de Cima

64

Avenida
Vereador
Jose
Donatto Distrito

Jacare

Serra do
Japi Distrito
Bonfim
do Born
Jesus

Praca S.ta
Catarina
e
Rod.
SP-300
(Rod. D.
Gabriel P.
B.Couto -

Cruzam
ento
com
Estrada
do QUito
Gordo

Rod; SP312;
(Estr_Ro
metros bairros
Jundiuvi
ra, Japi,
Bananal
- Distr.
Cabreuv
a

Avenida
Prefeito
Joao
Zacchi balrro
Cal
de
Cima

.
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pista
Leste
Distr. S.
F. Pinhal

ESUS/SP
-300

S.

<-,

PINHA
LCAB- FRANCIS
Ala-sp- CODa
VILLAR
300- PINHAljS
EJO
"d ,dd" P-300

Via dos Ipes,
Estrada
Municipal
PinhalBonflm, Av.
Espanha

Rod SP300 (Rod
D.Gabriel
P.B.Couto
pista
Leste
Distr. S.
F. Pinhal
Rod SP300 (Rod
D.Gabriel
P.B.Couto
),
Esq.
Av.
Antonio
Ortega pista
Leste -

-

.

S.
CAB- FRANCIS
Al"-SP- CODa
300· PINHAljS
"d,dd"
P-300

<:
-

S.
CAB- FRANCIS
Ala-sp- CODa
300- PINHAL/S
"d,dd"
P-300

S.
FRANCIS
CABCODa
Ala. iPINHAL/S
SPAPA85/300- 085/300
"d,dd"

VIA DAS MAGNOUAS

VIA
DESEM
BARGA
DaR
LUIZ
CARLO
S DE
ARAUJ
0FRANC
ISCO
BOTTI
VIA
DOS
PINHAI
5 -VIA
DESEM
BARGA
DaR
LUIZ

Loteame
nto Vila
Preciosa

Via
Desembarga
dor Lutz
Carlos de
Araujo, Via
Francisco
Botti

Rod SP300 (Rod
D.Gabriel
P.B.Couto
) - pista
Leste

Rod. SPA085/300
(Ac. Ver.
J.
Moraes),
esq. Via

Via dos
Pinhais, Via
des Miosotis,
Via
Desembarga
dor Lulz

Distrito
Sao
Francisc
0
do
Pinhal
Av.
Paschoal
Santi bairro
Villarejo
S.
da
Serra

RUA
DAVID
MARCAS
SA
LOPES

ESTRAD
A
MUNICIP
DO
AL
QUITO
GORDO

Margeia

Via
Francisc
o Botti -

0

perfmetr
o do Lot.

Checera
s
do
Pinhal

Via dos
Miosotis

Dtstrtto
Sao
Francisc
do
0
PinhaJ

Via
Desemb
argador
Lulz
Carlos
de
Araujo Chacara
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CARLO
S DE
ARALIJ
0
S.
CAB- FRANCIS
Ala-sp- CO DO
300- PINHAL/S
"d,dd"
P-300

Carlos de
Araujo

Pinhais
Pinhal V

ESTRADA MUNICIPAL
DO QUITO GORDO

r>.

S.
CAB- FRANCIS
Ala-sp- CO DO
300- PINHAL/S
"d,dd"
P-300

ESTRADA MUNICIPAL
DA CONCORDIA

-

Avenida
Prefeito
Joao
Zacchi
bairro car
de Cima Dlstr. S.
F. Pinhal
Estr.
Mun.
Concordia
Rod.
e
SP-300
(D.
Gabriel P.
B.Couto pista
Oeste

-

do
s
Pinhal

Margem
das
Fazenda
s
Uirapuru
e
Plnhelrln
ho
seccton
a Gleba
da
Fazenda
Pinhal e
transp5
e
0
ribeirao
Pirai

Via

dos

Ipes
(Rod SP300)
e
Estr Mun
PinhalBonfim

DIVISA
INTERMU
N.
INDAIAT
UBA

3. VIA ARTERIAL (OU AVENIDA) PARQUE LINEAR DE FUNDO DE VALE:

-~

Caracterizadas pelo foco oa CONSERVA<;;AO AMBIENTAL especialmente nas A.P.Ps da
Zona de Conservacso Hldrlca - ZCH, com generosa dlstancia das margens dos elxos
aos corpos hfdricos; e que, consntulrao loqradouros-rnodelo de lnteqracao ao maier
numero possivel de Distritos, vias estruturais e vias marginais.

CAB

DISTRIT
o (S)

CABAPQSP-

BONFIM
DOBOM
JESUS e

NO
ME

VIA
(OU
SISTEMA
DE VIAS

INICIO

Rodovia SP300 (Dom
Gabriel
Paulino

PARQUE
llNEARNORTE66

INTER
MEDIO

Margens
do

FINAL

Estr.
Mun.
Katlta -
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300-

"d.dd

JACARE
/SP-300

Bueno Couto)
- plsta Leste
- Distrltos
Jacare e S.
Francisco do
Pinhal
Rodovia SP300 (Dom
Gabriel
Paulino
Bueno Couto)
- pista Leste
- Distrito Sao
Franca Pinhal

SUL - RIBElRAO
PlRA]

"

.
CABAPQSP300-

-r-;

"d ,dd
"

BONFIM
DOBOM
JESUS e
S. F.
PINHAL
/SP-300

PARQUE
UNEARNORTESUL - CORREGO
DO BONFIM

Ribelrao
Piraf

bairro
Villarejo
S. Serra

Margens
do
C6rrego
do
Bonfim

R. Renato
Niuderau
er Zachi
- N.
Bonfim Distr.
Bonfim B.
Jesus

4. VIA ARTERIAL SECUNDARIA: sao vias que constituem apenas parte de um eixo
que tem func;:ao arterial e cuja integrac;:ao as rodovlas e indiretamente pelo trecho
restante
desse eixo.
'

.

CAB

CABAP2a-

"d.dd"

DISTRI
TO (S)

NOM
E

BONFIM
DOBOM
JESUS

VILLA
REJOBONF
1M

VIA
(OU
SISTEM
ADE
VIAS
Av.
Paschoal
Santi e
Renata
Niuderaue
r Zachi

INICIO

INTER
MEDIO

Avenida
Vereador
Jose Donatto
bairro
Villarejo Sope
da Serra

Novo
Bonfrm e
Fazendin
ha Real

FINAL

Praca
Guerino
Malvezzi
- Distrita
Bonfrm
B.Jesus

v-

COLETORAS: tern principal funcao de coletar 0 trafeqo das vias locals e
alimentar as vias arteriais au estruturais; e de acessar os empreendimentos industriais,
o que as vocactona priaritariamente aos ittnerarios de transports coletlvo.
Sao constitufdas pelas prlncipals vias ou eixos formados par mais de uma via, internos
dos loteamentos oudos nucleos que nao sejam de pequeno porte.
67
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DISTRlT

o S

CABRE
UVA

LOTEAMENTO
ou NUCLEO
CENTRO
HISTORlCO

CABRE
UVA
CABRE
UVA

NOVA
CABREUVA
VALE VERDE

JACARE

BAIRRO JACARE

JACARE

JD. COLINA DA
SERRA

SAO
FRANC!
SCODO
PIN HAL

CHAcARAS
PINHAL

DO

VIA ou EIXO DE VIAS COLETORAS

Av. Marciano Xavier de Oliveira
Praca
Com end ador Martins - Rua Mario Facioli - Praca
Alberto Mesquita de Camargo - Rua C6nego
Motta
Rua Conego Motta - Rua 24 de Man;o - Rua
Floriano Peixoto - Rua Benevenuto Faciolli - Rua
Renata de Barros Camargo - Praca Comendador
Martins - Avenida Marciano Xavier de Oliveira
Rua Jundiaf
Rua
das
Candelas
Rua
Piqui
(ou
alternativamente Rua dos Coqueiros) - Rua
Imbuta - Rua Primavera - Rua Quaresmeira Rua Jacaranda - Rua do Pinheiro - Rua da
Paineira - Avenida Vale Verde
Avenida Cabreuva
Rua Minas Gerais
Rua Maranhao
Rua Fernando Nunes
Rua Vereador Joao Pedro da Silva
Rua Parafba - Rua Antonio Fur uim
Rua Caracol - Rua Santa Terezinha - Rua Pira
Avenida Italla
Rua Frei Galvao - Rua Domingos Archija - Rua
Belern - Rua Cam 0 Grade
Rua Glaucio Sllvlo Cardoso
Rua Esmeralda - Avenida do Parque - Rua Berilo
- Rua uartzo
Via FRANCISCO LOPES (antiga Vias das
Hortencias e das Mar aridas
Vias das Azaleas, das Dalias e Jose Daniel Tosi
anti a Via das Acacias
Rua David Marcassa Lo es
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BONFI
M
DO
BOM
JESUS

VILLAREJO
SOPE DA SERRA

BONFI
M
DO
BOM
JESUS

NOVO BONFIM

Rua Ver. Hermelindo Zacchl
Rua David
Marcassa Lopes - Av. Portugal - Praca Santa
Catarina
RUA BULGARIA
RUA MONSENHOR ANDRE
MORTARI - RUA FRANC;;A - RUA ADELJA BARBOSA
DE OLJVElRA
RUAS INGLATERRA CONGO -AMBROSIO
CASTALDI FILHO - OTILIA IANSEN CASTALDI LiBANO E lRAQUE
RUAS PlRASSUNUNGA - POUSO ALEGRE e
ITAPETININGA

VI- VIAS au ESTRADAS VICINAIS: cr. estabelece 0 DNIT, sao vias de acesso as
pequenas vilas, fazendas, sitios e demais comunidades rurais, que dao escoamento a
producao aqropecuarta: na maioria das vezes carnlnhos de solo exposto e sem
pavlrnentacao; que ligam povoacoes relativamente pequenas e proxirnas: originarias e
comumente rurais e sem saida, ou que constituem acessos prlrnitlvos aos Iimites
intermunicipais; e, pela slnqularidade arnbiental de Cabreuva devera priorizar
empreendimentos de atividades turfsticas e qastronomlcas; e podera compor elxo com
as estradas, trilhas ou caminhos considerados" ar ue" nos termos desta LPUOS.

DISTRIT

o S
BONFIM
DOBOM
JESUS
BONFIM
DOBOM
JESUS

CABREU
VA

ESTRA
DADO
GAVIR
OTUVA
ESTRA
DADO
GUAXI
NDUVA
ESTRA
DADA
BARRI
NHA

EIXO
"SERRANA
JAPI ENCOSTA
NORTE"

Estr. Mun. da
Barrinha, esq.
com Estr. dos
Romeiros balrro da
Barrinha ~

DIVISA INTERMUNICIPAL COM JUNDIAI,
NO EXTREMO LESTE DO MUNicipIO, UM
DOS PRINCIPAlS ACESSOS A SERRA DO
JAP!.

DIVISA INTERMUNICIPAL COM ITU
(ACESSO A FAZENDA CACHOElRA, POR
PONTE SOBRE 0 RIO TIETE)
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CABREU
VA

CABREU
VA

ESTRA
DADA
CERAM
ICA

ESTRA
DADA
BOA
ESPER
ANl;;A

Distr.
Cabreuva
Estr. Mun. da
Ceramics,
esq. com Estr.
dos Romeiros
- bairro da
Barrinha Distr.
Cabreuva
Estr. do

Guaxatuba,
esq. c/ Estr.
da Boa
Esperant;a bairro

q

SEM ~AIDA, COM PONTE SOBRE
RIBEIRf\O CABREUVA E ARTICULAl;;AO
PRECARIAS ENTRE EUCALIPTAIS DE
PROPRIEDADE DA CERAMICA NOSSA
SENHORA DA PIEDADE E DE CLAUDINEY
ARRUDA

SEM SAIDA E DA ACESSO A FAZENDA
BOA ESPERAN<;:A E AO LOTEAMENTO
CHAcARAS BOA ESPERANl;;A - BA!RRO
GUAXATUBA" DISTRITO CABREUVA

Guaxatuba Distr.

CABREU
VA

DISTRIT
0 S
CABREU
VA

CABRE
UVA

ESTRA
DADA
FIGUEI
RA
BRANC
A

Cabreuva
Final da Av.
Ver. Durval
Amirat - N.

Cabreuva -

SEM SAIDA, DE USO RURAL A ~AZENDA
FIGUEIRA BRANCA, NO SOPE DAS
SERRAS GUAXATUBA-PlRAI - BAIRRO
PlRAI - DISTRITO CABREUVA

Distr.
Cbreuva

ESTRA
DADA
LARAN
JA
AZEDA
- DOS
CUNHA
S
ESTRA
DADO
PlRAI

Estr. Rio
Abaixo, esq.
com Estr.
Laranja Azeda

ESTRA
DADO

Estr. Mun.
Cruzeirlnho,

- bairro
Bananal Distr.
Cabreuva
Floriano
Peixoto Distrito
Cabreuva

SEM SAIDA, ARTICULAl;;AO CO_M
ESTRADA DA FAZENDA CRUZElRAO E
COM A ESTRADA DOS CUN,HAS, !'!O
EXTREMO SUL DO r-:!UNICIPIO, AS
MARGENS DO TlETE, D1VISA COM
ARAl;;ARIGUAMA

SEM SAIDA E DA ACESSO AS ESTRADAS
DA AGUA COMPRIDA E DA FORMOSA E
TERMINA NA MARGEM DIREITA DO RIO
TlETE - CONSTITUI CENTRO HISTORICO
DE CABREUVA
SEM SAIDA
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CABRE
UVA

CRUZE
IRINH

0

JACARE

-r-.

RUA
VEREA
DOR
YASSU

0

esq. com
Radavia SP312 - bairra
Bananal Distr.
Cabreuva
Avenida Sao
Paulo, esq.
Rua Vereador
Yassuo Hirano

SEM SAiDA

HlRAN

0
(antiga
RUA
ORIEN
TEl
Avenida

JACARE

~

JACARE

ESTRA
DA
FAZEN
DA
CARAC
OL
AVENI
DA
ADOLP
HO
JOAO
TRALD
I
(antiga
ESTRA
DA
GUACU
RI) e
FAZ.
SAO
SIMAO

Joaqulm
Monteiro
(antiga
Estrada Faz.
Cachoeira),
esq. Estr. Faz.
Caracol
Via Antonio
Mesquita
Togni, esq.
Rua Vito ria Distrita Jacare

DIVISA INTERMUNICIPAL COM
ITUPEVNJUNDIAi

DIVISA INTERMUNICIPAL COM ITUPEVA

VII- VIAS LOCAlS: Saa as vias de acesso aos totes e se rarnificarn cam capilaridade
RESTRITA e dentro dos loteamentos; incluindo as vias SEM SA1DAi e devem priorizar a
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->,

VIII- ESTRADA PARQUE:Via ou trecho da via de circulacao que, mediante ato das
Autoridades Ambientais Municipais e, quando necessarlo, das demais competentes,
pode estar lnserlda em unidade de conservacao, e possui caracterfsticas que
compatibilizem sua utillzacao com a preservacao dos ecossistemas locais, a valorlzacao
da paisagem e dos valores culturais e, ainda,- que fomentem a educacao ambiental, 0
turismo consciente, 0 lazer especlalrnente por caminhadas e cicio turisrno, e 0
desenvolvimento socloeconomlco da regiao onde esta inserida; e, pela singularidade
ambiental de Cabre0va podera cornpor eixo com as diversos tipos de vias.

e

IX- CAMINHO au TRILHA ECOTURISTICA au VIA DE PEDESTRES:
a via de
passeio usado para caminhada ao ar livre, 0 pedestrianismo, 0 ciclismo ou outras
atividades de locornocao simi lares, preferencialmente em locals paisagfsticos - areas de
protecso ambiental requlamentadas para proteger os recursos naturals contra ocupacao
indevida e sua revrtahzacao atraves do usa coletivo; podendo ter caracterfsticas
conjugadas com as vias arteria is e para clrculacao com destinacao aos diversos Bairros;
e, de modo similar as ESTRADAS PARQUE, pela singularidade ambiental de Cabreiiva
podera compor eixo com os diversos tipos de vias.
Para efeito desta LPUOS, as escadarias podem ser equiparadas as vias de pedestres.
A rua do Cedro, localizada no Loteamento Vale Verde, bairro da Barrinha, per sua
inviabilidade de adequecao ao acesso de vefculos, fica reclassificada para via de
pedestres.

-r-;

As caracteristlcas tecnlcas, declividades e dimensoes das vias de clrculacao,
especial mente para os novos loteamentos e tarnbern para adequacao das vias ja
existentes, sao as constantes da tabela abaixo:
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TIPO DE
VIA

GABAR
ITO

PISTAS
(ROLAMEN
TO)

PASSEIO
DECLIVID
ADE
MAxIMA

CANTEIRO
CENTRAL
(INCLUSA
CICLOVIA)

NO

Largur
a

FUN!;AO
LOCAL

;,12m

1

8m

COLETOR
AS

;,15m

1

9m

ARTERIA
IS

"21m

2

(%)

N° Largu
ra

2

7m

;,3m

cada

2m
cada

15%

3m

12%

cada
2m
cada

10%

NOTAS
1. As clclofaixas sereo implantadas junto ao canteiro central, e, para a adocao

de ciclovias podera ser expandida a largura do centetro central em diret;ao ao
Ieito carrocavel,

E proibida

a construcao de rampas com 0 fim de veneer 0 desnfvel entre a
sarjeta e 0 rneio-flo, devendo a interessado solicitar aivara para rebaixamento
de qula, junto a Prefeitura, para qual sera ouvido a Secreta ria Municipal de
Mobilidade e os orgaos de Sequranca, Transito e Transporte; e, nas situacoes
irregulares jit existentes devera 0 Proprieteno do im6vel particular que cornpfie
o alinhamento promover a adequacao necessaria, ressalvado que evetuais
acidentes e danos materiais e ffslcos ocaslonados pela mooservancla dessa
exigencia serao de responsabilidade civet e crlrninal do referido Proprletarto
enquanto nao eorrigir a desconformidade.

2.

°

3.

Com relacao as vias de circulacao deverao ser observados que:
Nenhum lote resultante de parcelamento podera distar mats de SOO,OOm
(quinhentos metros) de uma via coletora.
Vias locals terao com rimento maximo de 300,OOm trezentos metros
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logradouros sem safda terao balao de retorno que permita tnscrtcao de
cfrculo com dlarnetro de 18m (dezoito metros).
o comprimento maximo de urna nova via de pedestres nao podera exceder
100m (cern metros) e, quando urbanas, deverao ser pavimentadas.
o comprimento das quadras nao podera ser superior a 300 (trezentos

metros) I salvo quando as mesmas integrarem zonearnento onde se
permita Categoria de Zoneamento de Usa e ocupacao de Solo do Tlpo
Comerclal, de Services e Institucional; tiverem barreiras naturals
intransponfveis, como lagos, maclcos arboreos, condomfnios em
edlflcacdes js exlstentes, e outros obstaculos assim definidos segundo

crltertos da Municipalidade.
As vielas senltarlas ou passagem de usa exclusivo de pedestres terao
rnfnlrno de 4,OOm (quatro metros).

x
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Tabela

ANEXO VIn : ZONAS DE USO DO SOLO

liS
Densidade
Demografica
(hab/ha)

Area

Testada

minima

minima

(m')

(m)

Definida no
projeto

Definida no
projeto

Definida no
projeto

ZPH -Zona de Protecao Htstortca: destina-se
protecao do patrlmcnlo hlstorlco,
artfstico, arqueol6gico e cultural e quattttcacao revltanzacao de areas que abrigam
edjficacbes ou benfeitorias de interesse de preservacao.

180

250

8

ZUR - Zona de Usa Residencial com caracterfstica horizontal,

80

500

16

ZUM-l -Zona de Usa Mista 1: de usa predominantemente residencial, sendo admitida
a verttcalizacao de ate 4 pavrrnentos,
ZUM-2 - Zona de Usa Misto 2: destlna-se ao atendimento da demanda par lotes
residenciais e de usa diversificado pr6ximos
regiao industrial da cldade , sendo
admitida a verticallzecao de ate 8 pavlmentos,
ZUI-I-Zona de Usa Industrial 1: compreende as areas delimitadas na planta que
constitui a Anexo III, que fazem frente para as rodovias Prefeito Joao Zacchi, do seu
inicio ate a projecao da Estrada do QUito Gordo; SPA-8S/300, da conftuencia com a
rodovia SP-300 ate a limite com as Zonas de Restric;:ao Moderada e; para a rodovia
SPA-8S/300 ate a altura da ponte sobre 0 Ribeirao Piraf.

200

250

8

250

175

7

-

1.000

20

-

600

15

-

-

-

Zonas Urbanas

ZEIS -Zona Especial de Interesse Social: compreende as areas para 0 desenvolvimento
da politica habitacional mediante a regularizac;ao de parcelamentos existentes au areas
ocupadas ou lrnplantacao de projetos que exijam para metros urbanfsticos proprlos

a

a

a

ZUI-2 -Zona de Uso Industrial 2: compreende as areas destinadas aos novas
empreendimentos ou estabelecimentos, nas quais serao permitidas apenas Industrlas
secas, que nao utlltzarn recursos hfdricos no processo de procucso, exceto em circulto
fechado, e que nao geram efluentes Ifquidos provenientes do processo de producao
ZEPAM-R - Zona Especial de Recuperacao Ambiental: compreende as areas
delimitadas por uma faixa de cinquenta metros de largura, medida a partir da borda

R
\:
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)

da calha do leito regular dos corpos d'agua situados na Macrozona Urbana e; destinase tnstalacao de Parques Urbanos em continuidade zona ZEPAM -P da Macrozona
Rural.

a

a

Zonas Rurais
ZEPAG - Zona Especial de Prote~ao Agricola: constituem as areas rurals do Munidpio
destin ad as ao desenvolvimento de atividades aqricola, pecuaria, agroindustrial,
turfstlcas e recreatlvas, que proporclonarn 0 uso sustentavel das proprledades.
ZPDS - Zona de Protecao e Desenvolvimento sustentavel: compreende as areas de
maior biodiversidade do munidpio, em especial as areas da Zona de Conservacao da
Vida Silvestre da APA de Cabreuva, que contern as areas da Serra do Japi tombadas
pelo CONDEPHAAT; a Serra do Itagua e; parte das areas de matac5es.

ZEPAM-P - Zona Especial de Protecao Amblental: faixa de ate cinquenta metros de
largura medida a partir da borda da calha do leito regular de todos as corpos d ' agua
no Munidpio situados na Macrozona Rural.
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10

20.000

40

5

200.000

40

-

-

-

)

)

ANEXO VIII: CATEGORIAS DE USO DO SOLO
Uso Habitacional
HI: Restdencla horizontal unifamiliar, isolada, com ou sem
edfcula
H2: Residenclas horizontals unifamiliares agrupadas com
acesso independente via publica para cada unidade
H3: Residencias horizontals unifamiliares superpostas, com
acesso independente via publica para cada unidade
H4: Residencia de fundo, com acessa independente via
publica
H5: Ediffcio residencial com ate 4 (quatro) pavimentos
H6: Edifkio residencial com 5 a 8 (cinco a oito) pavimentos
H7: Ediffcio residencial com mats de 8 (aito) pavimentos
H8: Vila habitacional constitufda de edificac;5es horlzontats
unifamiliares construfdas em lotes
H9: Conjunto de edlflclos resldenclals, com 4 (quatro) au
mats pavimentos, construfdos em totes
H10: Conjunto habitacional constitufdo de edlficacdes
horizontals ou de edlflclos de apartamentos, implantados em
glebas
Uso Comercial e de Presta~ao de Servi~os
Cl: Atividades de cornercio e/ou servlco que nao causem
nenhum tlpo de lncomodo e possam ser desenvolvidos na
edificaC;ao horizontal de usa habitacional pelo proprio morador
e ate 2 empregados.
C2: Estabelecimentos diversificados de cornerclo e/ou servlco,
de pequeno porte, instalados em edtflcacoes horizontals, que
nao causem lncomodo
vlzlnhanca nem enquadrem nas
dernats categorias

a
a

a

a

~
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estabelecimentos atacadistas ou varejistas de materia is grosseiros
ou de materials de grande porte como veiculos e rnaqulnas
C8: Estabelecimentos de cornerclo e/ou service que podern causar
inca modo em virtude do trMego frequents e intenso de veiculos,
compreendendo: supermercados, centros de cornpra, lojas de
departamento; salas de espetaculo, locals de culto: estadlos, clubes
desportivos, academias de ginastica; escolas de qualquer nlvel:
hospitais; cemltertos e velorlos.
C9: Estabelecimentos de comerclo e/ou servlco considerados
perigosos, cujas atividades impliquem no manuseio ou deposito de
rnatertals exploslvos, toxicos ou lnftarnavels.
Uso Industrial
II: Industrlas nao poluentes, cujas atividades gerem ernlssoes e
residues gasosos, llquidos e solldos semelhantes as de uma
habttacao: nao lmpllquern em trafeqc pesado de vefculos e; possam
ser desenvolvidas na edificaC;ao resldenclal pelo proprio morador e
ate 2 empregados.
12: Industnas virtualmente sem risco ambiental, que apresentam
quantidades desprezfvels de poluentes do ar, da agua e do solo, e
nao se enquadrem nas demais categorias.
13: Industrtas de risco ambiental leve, que apresentam uma das
seguintes condicces: baixo potencial de polulcao atmosferlca por
queima de combustfvel; efluentes liquidos industria is passfveis de
lanc;amento no sistema publico, para tratamento na Estac;ao de
Tratamento de Esgotos do Munidpio; pequena producao ou
armazenamento de reslduos solidos perigosos.
14: Industries de risco ambiental moderado, que apresentam uma
das seguintes condicoes: potencial moderado de poluiC;ao

)

)
C3: Estabelecimentos diversificados de comerclo e/ou servlco,
de pequeno ou media porte que podem causar lncornodos
relacionados a ruldos diurnos, ernlssoes gasosas au trMego de
veiculos intenso au pesado
C4:Estabelecimentos de cornerclo e/ou servico, de pequeno ou
media porte, que podem causar incomodos relacionados a
ruidos noturnos, emlssoes gasosas ou trafeqo de veiculos
intenso au pesado.
CS: Estabelecimentos de cornercio e/ou servico, de media au
grande porte, que podem causar inccrnoco prlnclpalrnente em
virtude de ruidos dlurnos produzidos par maqulnas,
equipamentos ou tlpo de atlvidade, tais como: serrarlas,
carplntarlas, marcenarias, serralherias, funllarlas, canis,
escolas de adestramento de anima is e conqeneres.
C6: Estabelecimentos de comerclo e/ou service, medlo au
grande porte, que podem causar lnccmodo principalmente em
virtude de ruidos noturnos produzldos por rnequinas,
equipamentos ou tipo de atlvidade, tats como: salces de balle,
saloes de Festa e de buffet, clubes noturnos, discotecas,
boates, bares noturnos e similares.
C7: Estabelecimentos de cornercio e/ou service geradores de
trMego de vefculos pesados ou de grande porte, tats como:
garagens de empresas transportadoras que operem com frotas
de onibus ou caminh5es; entrepostos, depositos, armazens de
estocagem de rnaterias primas..
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atrnosfenca
por quelrna
de
cornbustlvel:
producao
ou
armazenamento de residues s61idos perigosos.
15: Industries de risco ambiental elevado, que apresentam uma das
seguintes condlcoes: alto potencial de poluicao etrnosferica por
queima de combustivel; producao ou armazenamento de grande
quantidade de resfduos s6lidos perigosos; perigo de emlssao
acidental de poluentes capazes de provocar danos ambientais
significativos/ ou de afetar a saude publica.
16: Industries de grande impacto ambiental ou perigosas, que
envolvam a fabricacao de materiais explosivos e/ou toxlcos, tats
como: polvora, alcool, cloro e derivados, petroleo, soda caustica e
derlvados, cimento-amianto e similares.
Usos Rurais
Rl: Agrasilvopastoril, compreendendo as atividades de aqrlcultura,
sllvicultura, crlacao de animais, extracao vegetal e aqrolndustria,
desde que sua lnstalacso esteja vinculada
rnanutencao da
producao rural nas propriedades fornecedoras da materia-prima.
R2: Exploracao de agua mineral, compreendendo as atividades de
extracso e envasilhamento.
R3: Extrar;;:ao mineral compreendendo as atividades de extracao de
arqlla, arela de draga de rio ou de outros minerals.
R4: Recreacional e turistlco, compreendendo hotels, pousadas,
SPAs, cllnlcas de repouso, clubes de campo, pesqueiros e atividades
de pesqulsa, educacao ambiental, ecoturismo, agroturismo e
esporte au lazer ao ar livre

a

) )
ANEXO VIII: PERMISSIBILIDADE DO USO DO SOLO

Tipo
Categoria

Tabela3/5
imovel tern frente au testada

Usa Permissivel de ac:ordo com a classifica~ao da via para a qual 0
Zonas Urbanas de Uso do Solo
ZEIS
ZPH
ZUR
ZUI -1 ZUI - Z ZEPAMZUM ZUM 1
Z
R

Zonas Rurais de Uso do Solo
ZEPAG
ZEPAM-P
ZPCA

HI

LCA

LCA

LCA

LCA

LCA

X

X

X

LCA

LCA

X

HZ

LCA

LC

LC

LC

LC

X

X

X

X

X

X

H3

LCA

X

LC

LC

LC

X

X

X

X

X

X

H4
HS

LCA
CA

LC
X

LC
X

LC
LC

LC
LC

X
X

X
X

X
X

LCA
X

LCA
X

X
X

H6
H7

A
X

X
X

X
X

X
X

LC
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

HB
H9

LCA
CA

LCA

X
X

LCA
LCA

X
X

X
X

X
X

X

X

LCA
LCA

X

X
X

X
X

HI0
Cl

LCA
LCA

X
LCA

X
LCA

LCA
LCA

LCA
LCA

X
X

X
X

X
X

X
LCA

X
LCA

X
X

CZ
C3

LCA
A

LCA
A

CA
A

LCA
CA

LCA
CA

X
LCA

X
LCA

X
X

LCA
A

X
X

X
X

C4
CS

X
X

A

A
A

A
A

LCA
LCA

LCA
LCA

X

X

X
X

X

A
X

X
X

X
X

C6
C7
C8
C9

A
X
A
X

A
X
A
X

X
X
A
X

A
A
A
X

A
A
A
X

LCA
CA
CA
X

LCA
CA
CA
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

\:~
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LCA

11
12
13
14
15
16
Rl
R2
R3
R4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CA
X
X

X
X
X
X
X
X
X

A: Apenas vias Arterials
nao oerrnttldo

* Excepcionalmente nas

"

LCA

LCA

LCA

X
X
X
X
X
X
X
X
A

CA
X

CA
X
X
X

X
X
X
X
X
X
A

X
LCA
LCA
LCA
CA
X
X
LCA
X
X

X
LCA
X
X
A

CA: Vias coletoras e Arteriais

* Excepcionalmente nas vias
0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

LCA
CA
X

LCA
X
X

X
X
X
LCA
LCA
X
LCA

X
X
X
LCA
X
X
X

LeA: Vias locals, Coletoras e Arteriais

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X: Uso

vias coletoras e arteria is da Zona de Usa Mista 1 - ZUM 1 serao permitidos ediffcios com ate 5 pavimentos

mediante 0 pagamento de outorga onerosa calculada com base na

mediante

X
LCA
LCA
LCA
X
X
LCA
LCA
X
X

area construlda do quinto pavimento.

coletoras e arteriais da Zona de Usa Mista 2 - ZUM 2 serao permitidos ediflclos com

pagamento de outorga onerosa calculada com base na soma das

oitavo.

,--/
80

ate 12 pavimentos

areas construfdas cos pavimentos situados aclrna do

)
ANEXO VIn : ESPECIFICAl;OES DAS NOVAS VIAS DE LOTEAMENTOS OU CONJUNTOS HABITACIONAIS DA
CATEGORIA H10
Classifica~iio/Tipoda

Via

Tabela

4/5

Raios minimos das curvas de concordancla das
esquinas

Larguras minimas (m)
Total

Rolamento

Passeios

Arterial

21,00

14,00

2,00

Ate 250, inclusive

Coletora

15,00

9,00

3,00

De

Angulo central da
curva

25°

Via Local

Via
Coletora

Via
Arterial

50,00

65,00

110,00

a

35°,

35,00

45,00

75,00

inclusive
Local de contorno de quadra

12,00

8,00

2,00

De
35°
inclusive

a

45°,

25,00

33,00

55,00

Local, com balao de retorno

12,00

8,00

2,00

De
45°
"Inclusive

a

55°,

19,00

26,00

43,00

De

a

65°,

16,00

21,00

35,00

a

75 0 ,

13,00

17,00

29,00

a

85°,

11,00

14,00

24,00

a

95°,

9,00

12,00

20,00

105°,

7,50

10,00

16,80

Observa.;oes:

55°

inclusive
1.As dimensoes mfnimas das vias locals de contorno de quadrat

com

De

65°

inclusive

extremidades na mesma vial 8em conexao com outras ruas e De
75°
com
inclusive

comprimento

de

maximo
especificadas para

400

as vias locais com baJao de retorno.

-

\j

metros,

serao

as

mesmas

De
85°
inclusive
De 95°
inclusive

a

)

)

2. As vias locals

com

balao de retorno poderao adotar as De

iD5°

medidas

inclusive

especificadas desde que tenham comprimento de ate 200 metros
e; seja

De

possfvel

inscrever urn clrculo

de raio i9ual a

9,00 metros

no

115°

a

115°,

6,30

8,40

14,00

a

125°,

5,20

6,90

11,50

a

135°,

4,20

5,60

9,30

a

145°,

3,30

4,40

7,30

a

155°,

2,40

3,20

5,35

a

165°,

1,60

2,10

3,50

1,00

1,35

2,20

inclusive

De

125°

balao de

inclusive

retorno.

De

135°

inclusive

Declividades Iimites

Minima (0/0)

Maxima (0/0)

De

145°

inclusive

0,50

Transversal

2,50

De

155°

inclusive

Longitudinal

0,50

15,00

Maior que 165°

,
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ANEXO VIII: INDICES DE UTILIZAl;AO DOS TERRENOS
Ocupa~ao, Impermeabiliza~aoe

indices Miiximos de Aproveitamento com Outorga Onerosa
Zona de uso do Solo

Indice de Aproveitamento
com Outorga
Via
Via
Via
Local
coletor Arterial

Zona de Uso do
Solo

a
Protecao Hlstorica - ZPH
Uso Misto - ZUM-1
Uso Misto - ZUM-2
Uso Residencial - ZUR

1,20
1,50

Especial de Interesse Social -

2,00

-

-

1,20
2,00
2,50
1,20
3,00

Prot. Desenv.
Sustent. - ZPDS
Especiai Prot.
Aarfcola - ZEPAG
Prote~ao Hist6rica
ZPH
Uso Misto 1
ZUM - 1
Usa Misto 2
ZUM - 2

Altura Maxima das Edifica~iies
H = 1,70 * (L+R), onde:H = aitura maxima da ediftcacao:
L = largura da via publica frontal ao im6vel;
R = recuo frontal da edtflcacao:
Nos terrenos de esquina, deverao ser respeitados os limites para
ambas as vias.
Nos terrenos com duas ou rnals frentes deverao ser respeitados
as Iirnites determinados para duas vias.

Usa Residencial

ZUR
Industrial 1
ZUI-1
Industriai 2
ZUI-2
Especial Interesse

Observa~ao:

,I

Social - ZEIS

Os indices de utiliza<.;:ao do terreno para as areas ja ocupadas da
Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, sao definidos para cada
projeto de reqularizacao.

~,

A

"
\i'''W

\
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Aproveitamento

Ocupa~ao

Indices Basicos
de
Aproveitamento

Gleb

Lot

Classificacao Via
A
L
C

a

e

Taxas
Limites
Irnpermea

eu,

Lote

1,20
1,50
2,00
1,20
2,00

ZEIS

II

Tabela 5/5

Taxas
Limites

Gle
ba

-

0,05

-

0,03

0,06

0,06

0,06

-

0,15

-

0,05

0,10

0,10

0,10

0,80

0,50

0,70

0,30

1,00

1,00

1,00

0,70

0,35

0,60

0,30

1,00

1,00

1,00

0,80

0,40

0,70

0,35

1,00

1,00

1,00

0,60

0,30

0,50

0,25

1,00

1,00

1,00

0,60

0,30

0,50

0,25

1,00

1,00

1,00

070

0,35

0,60

0,30

1/00

1,00

1,00

0,75

0,50

0,65

0,40

1,50

150

1,50

