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b) Promover uma distribuição espacial das atividades urbanas de forma a evitar os
conflitos de uso restringindo os usos comerciais e de serviços inseridos nas áreas
residenciais ao atendimento às necessidades locais, bem como proibir a criação
de novos corredores em áreas já bem atendidas – Esta diretriz orientou o Item 4
deste ofício.

c) Promover uma distribuição espacial equilibrada das escolas entre as várias centra-
lidades do Município, desestimulando a instalação de escolas em áreas saturadas
e estimulando-a em áreas carentes – Esta diretriz orientou o Item 3 deste ofício.

As recomendações listadas abaixo são referentes a parágrafos, incisos, artigos e
anexos constando da atual LC 428/10 (Lei de Zoneamento). Estas recomendações
são organizadas por artigos da LC 428/10. Das 17 recomendações, uma consiste em
uma alteração do Anexo 15-A da LC 428/10 (alterada pela LC 498/13) no Item 9,
uma remoção no Item 10 e um acréscimo no Item 15. As outras recomendações,
ainda mais importantes, consistem na manutenção de 14 artigos da LC 428/10,
incluindo anexos e mapa.

Nessas recomendações, a expressão “área de abrangência do Esplanada” deve ser
entendido como o conjunto habitacional formados pelos Bairros Jardim Esplanada,
Jardim Esplanada II, Jardim Nova América, Jardim Nova Europa, Vila Santa Rita
e Vale dos Pinheiros, esta definição sendo compatível com o Parágrafo Único do
Artigo 1 do Estatuto da AABEA:

Parágrafo Único - A área de abrangência da AABEA é delimitada
pelo perímetro que inicia na Praça Cândida Maria César Sawaya Giana,
segue pela Avenida São João até a confluência com Rua Irmã Maria De-
métria Kfuri, seguindo por ela e sua continuidade, a Rua Prof. Roberval
Fróes, e depois sua respectiva continuidade, a Rua Laurent Martins até
a confluência com a Rua Manoel Saldanha, seguindo por ela até a con-
fluência com a Rua Guajás, seguindo por ela até a confluência com a
Rua Timbiras, seguindo por ela até a confluência com a Rua Potiguaras,
seguindo por ela até a confluência com a Rua Guanacás, seguindo por
ela até a confluência com a Rua Henrique Mudat, seguindo por ela até a
confluência com a Avenida Anchieta, seguindo por ela até a confluência
com a Rua Luís Martins, seguindo por ela até a confluência com a Rua
Brás Cubas, seguindo por ela até a confluência com a Rua Manoel Borba
Gato até fechar o polígono no ponto inicial que é na Praça Cândida Ma-
ria César Sawaya Giana. Fora do perímetro apresentado acima, a área
de abrangência da AABEA compreende também todos os lotes frontais
à Avenida Anchieta, e às Ruas Manoel Borba Gato, Guajás, Timbiras,
Aruas e Guanacás (estas quatro últimas no Conjunto Habitacional Vale
dos Pinheiros).

1. CAPÍTULO II - DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS

Seção VIII - Do Desdobro de Lotes
Art. 112. Os lotes resultantes do desdobro deverão observar as dimensões mínimas previstas
na legislação, para a zona de uso de sua situação.

[...]

§ 3o Fica vedado na Zona Residencial Um - ZR1 e na Zona Residencial Dois - ZR2, o desdobro
de lotes que resultem em testada e área inferiores ao estabelecido quando da aprovação do
loteamento em seu plano original, exceção feita ao loteamento Chácaras São José, que deverá
observar área mínima de 1.500,00m2 (mil e quinhentos metros quadrados) e frente mínima de
15,00m (quinze metros).

[...]

Recomendação: Manter o § 3o do Art. 112.
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2. CAPÍTULO III - DO ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO

Seção III - Da Classificação das Zonas de Uso
Art. 127. A área urbana do Município estabelecida na Lei Complementar Municipal no 306, de
17 de novembro de 2006, alterada pelo artigo 124 desta Lei Complementar, fica subdividida nas
zonas de uso a seguir descritas e delimitada no Anexo 11 (Mapa 4), desta Lei Complementar:

I - Zona Residencial Um - ZR1: Constitui-se de áreas consolidadas ou glebas vazias destinadas
ao uso predominantemente residencial unifamiliar, com área mínima de lote de 450,00m2 (qua-
trocentos e cinquenta metros quadrados), admitindo o uso multifamiliar horizontal com até 50
(cinquenta) unidades habitacionais;

II - Zona Residencial Dois - ZR2: Constitui-se de áreas consolidadas ou glebas vazias destina-
das ao uso predominantemente residencial unifamiliar, com área mínima de lote de 250,00m2

(duzentos e cinquenta metros quadrados), admitindo o uso multifamiliar horizontal com até 50
(cinquenta) unidades habitacionais;

[...]

Recomendação: Manter os Incisos I e II do Art. 127 e os limites das Zonas ZR1 e
ZR2 compreendidas na “área de abrangência do Esplanada” constando do Anexo
11 (Mapa 4).

Justificativas: a “área de abrangência do Esplanada” foi concebida em todas
as etapas de sua urbanização como uma área residencial unifamiliar e deve se
manter como tal, não podendo se tornar área mista como um todo ou em parte,
isto em benefício da qualidade de vida do seus moradores e do equilibro ambiental
da Região Central.

3. CAPÍTULO III - DO ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO

Seção III - Da Classificação das Zonas de Uso
Art. 128. Os parâmetros de uso e ocupação do solo a serem observados nas zonas de usos
relacionadas no artigo 127 constam no Anexo 12, desta Lei Complementar.

Recomendação: Manter, na “área de abrangência do Esplanada”, os atuais pa-
râmetros de uso e ocupação do solo das Zonas ZR1 e ZR2 constando do Anexo
12 (a não ser o gabarito que passaria para 9,0 metros), as quais devem se manter
como zonas residenciais unifamiliares, isto é, abrigando apenas as categorias R1 e
RH1, não podendo abrigar outras categorias como por exemplo a RV (Residencial
Multifamiliar Vertical) ou CS (comercial, de serviço e institucional).

Justificativas: A inclusão nas zonas ZR1 e ZR2 de outras categorias de uso
além das categorias R1 e RH1 permitindo por exemplo a instalação de escolas
seria particularmente danosa para “área de abrangência do Esplanada” conside-
rando a atual existência de 52 escolas de todo tipo nesta área assim como a opinião
manifestada por 78% de moradores (28 de 362) da “área de abrangência do Es-

planada”, presentes na Oficina de Leitura Comunitária de 31 de outubro de 2017
organizada pela Prefeitura Municipal na Casa do Idoso Centro, que à Pergunta
1 - Quais dificuldades podem ser destacadas na sua região? responderam:

Convivência cada vez mais difícil com as escolas em decorrência da
instalação e expansão absolutamente sem controle destes estabeleci-
mentos. Por exemplo: Rua Fernão Dias, 3 escolas, Sol Azul, Avanti e
Alpha Lumen passaram a ocupar 10 lotes (1/4 da rua). Av. Barão do
Rio Branco, a ETEP tornou-se faculdade e multiplicou seus cursos.
(Ver lista das escolas e mapa das escolas e igrejas nos Anexo II e III
ao Oficio J8LNKB5R7W/3PR5G28 da AABEA à SEURBS).

2Dados extraídos do Anexo do Relatório do IPPLAN de 27 de novembro de 2017 (versão 2) sobre as Oficinas de
Leitura Comunitária realizadas de 02/10 a 31/10/2017.
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4. CAPÍTULO III - DO ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO

Seção VI - Dos Corredores de Uso e Das Suas Características e Restrições Espe-
ciais
Art. 150. Os Corredores de Apoio Comercial e de Serviços ficam classificados como:

I - Corredor Um - CR1, constante do Anexo 14-A, destinado a dar apoio de comércio e serviço
às zonas residenciais, abrigando as categorias de uso não-residencial CS e residencial unifamiliar
R1;

II - Corredor Dois - CR2, constante do Anexo 14-B, admite os usos mais incômodos do que os
permitidos na zona de uso em que ocorre, permite as categorias de uso R1, RH1, CS e CS1;

[...]

Recomendação: Manter o Incisos I e II do Art. 150 e, na “área de abrangência

do Esplanada”, os atuais parâmetros de uso e ocupação do solo dos Corredores
CR1 e CR2 constando, respectivamente, dos Anexos 14-A e 14-B (a não ser o
gabarito que passaria para 9,0 metros). Na “área de abrangência do Esplanada”,
o Corredor CR1 deve abrigar apenas as categorias de usos CS e R1, não podendo
abrigar outras categorias como por exemplo a RV (Residencial Multifamiliar Ver-
tical). O Corredor CR2 deve abrigar apenas as categorias de usos CS, CS1, R1
e RH1, não podendo abrigar outras categorias como por exemplo a RV. Manter
também os atuais Corredores CR1 compreendidos na “área de abrangência do

Esplanada” constando do Anexo 14-A, isto é, manter como Corredores CR1 as
Avenidas Barão do Rio Branco e Anchieta, e a Rua Fernão Dias e não criar novos
corredores na “área de abrangência do Esplanada”. Manter o atual Corredor CR2
compreendido na “área de abrangência do Esplanada” constando do Anexo 14-B,
isto é, manter como Corredor CR2 a Avenida São João (lado Esplanada).

Justificativas: Deve ser respeitada a opinião manifestada por 78% de morado-
res (28 de 363) da “área de abrangência do Esplanada”, presentes na Oficina de
Leitura Comunitária de 31 de outubro de 2017 organizada pela Prefeitura Mu-
nicipal na Casa do Idoso Centro, que à Pergunta 2 - Quais os aspectos positivos

que podem ser destacados na sua região? responderam:

Existência de comércios e serviços nas adjacências que suprem as
necessidades do bairro.

Um estudo técnico, certamente confirmaria esta opinião majoritária e chegaria
a conclusão que nada justificaria a criação do novos corredores comerciais desti-
nados a dar apoio de comércio e serviço à “área de abrangência do Esplanada”.
Se estes forem criados eles somente contribuiriam em descaracterizar uma das
poucas áreas residenciais unifamiliares da Região Central.

5. CAPÍTULO III - DO ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO

Seção VI - Dos Corredores de Uso e Das Suas Características e Restrições Espe-
ciais
Art. 153. No Corredor Orla do Banhado - CR8, constante do Anexo 14-H, serão admitidos
exclusivamente o uso residencial unifamiliar R1 e CS, atendendo aos seguintes requisitos:

I - para efeito deste corredor, serão considerados todos os imóveis localizados ao longo da Orla
do Banhado, contíguos à da várzea do Rio Paraíba do Sul, situados no lado par das vias, com
exceção da Av. São José trecho entre a Rua Helena Mascarenhas e o início da faixa “non
aedificandi” e da Rua Ana Eufrásia, que compreenderão o lado ímpar das mesmas;

II - as construções nos lotes terão frente voltada para a área de várzea (Banhado);

3Dados extraídos do Anexo do Relatório do IPPLAN de 27 de novembro de 2017 (versão 2) sobre as Oficinas de
Leitura Comunitária realizadas de 02/10 a 31/10/2017.
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III - as construções serão feitas de modo a não prejudicar a paisagem, com a cota mais alta da
edificação limitada ao nível da via pública defrontante, incluindo as obras de caixa d’água, casa
de máquinas, platibanda, estacionamentos, telhado e outras obras acessórias ou afins;

IV - as construções existentes poderão ser ampliadas, respeitado o disposto no inciso III deste
artigo;

V - nos casos de ampliação e reforma de imóveis, ficam excetuadas das disposições do inciso III
deste artigo as vias Bernardo Grabois, Ibaté e Corifeu de Azevedo Marques até o cruzamento
com a Rua Heitor de Andrade.

Recomendação: Manter o Art. 153 e, na “área de abrangência do Esplanada”,
os atuais parâmetros de uso e ocupação do solo do Corredor CR8 constando do
Anexo 14-H. Manter também os atuais Corredores CR8 compreendidos na “área

de abrangência do Esplanada” constando do Anexo 14-H, isto é, manter como
Corredores CR8 as Ruas Brás Cubas e Manoel Borba Gato.

6. CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES E USOS URBANOS

Seção I - Das Categorias de Uso Residencial Unifamiliar e Multifamiliar
Art. 157. São estabelecidas as seguintes categorias de uso, com as respectivas siglas e carac-
terísticas básicas abaixo relacionadas:

I - Residencial Unifamiliar - R1: edificação destinada à habitação permanente, correspondendo
a uma habitação por lote;

II - Residencial Multifamiliar Horizontal = RH: constituído por duas ou mais unidades habi-
tacionais agrupadas horizontalmente dispondo de espaços e instalações comuns caracterizadas
como bens em condomínio, compreendendo as seguintes subcategorias:

a) Residencial Multifamiliar Horizontal Um - RH1: com até 50 (cinquenta) unidades habita-
cionais em terrenos com no máximo 30.000,00m2 (trinta mil metros quadrados) observando a
cota mínima de terreno por unidade habitacional de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados), podendo ser ampliado para 100 (cem) unidades quando destinada a programas ha-
bitacionais voltados à população com renda familiar de até seis salários mínimos, com exceção
das zonas de uso ZR1 e ZR2;

[...]

Recomendação: Manter os Incisos I e II (com seu alínea a) do Art. 157.

7. CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES E USOS URBANOS

Seção II - Do Uso Comercial, de Serviço e Institucional e Do Uso de Edifício
Comercial e/ou Serviço Composto por Unidades Autônomas
Art. 166. O uso comercial, de serviço e institucional, para efeito de aplicação desta Lei
Complementar, fica classificado e graduado segundo seu nível de interferência urbano-ambiental,
com base no respectivo impacto urbanístico e ambiental, em cinco tipos:

I - Uso comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental des-
prezível - CS;

[...]

Recomendação: Manter o Inciso I do Art. 166.

8. CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES E USOS URBANOS

Seção II - Do Uso Comercial, de Serviço e Institucional e Do Uso de Edifício
Comercial e/ou Serviço Composto por Unidades Autônomas
Art. 168. Enquadram-se na categoria de uso CS os estabelecimentos ou atividades que não
estejam listados nos Anexos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D e 16-A e nem apresentem similaridade com
os mesmos.

Recomendação: Manter o Art. 168.
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9. CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES E USOS URBANOS

Seção II - Do Uso Comercial, de Serviço e Institucional e Do Uso de Edifício
Comercial e/ou Serviço Composto por Unidades Autônomas
Art. 169. Os usos classificados como CS1, CS2, CS3 e CS4 são aqueles relacionados nos
Anexos 15-A, 15-B, 15-C e 15-D desta Lei Complementar.

§ 1o As atividades de ensino de qualquer porte não poderão ser instaladas nas vias que compõem
os Corredores CR7 e CR8, nas vias marginais e expressas, estradas e rodovias, salvo exceção
prevista no § 8o deste artigo.

§ 2o Para as atividades de ensino é obrigatória uma faixa interna para embarque e desembarque
de alunos, preferencialmente frontal ao imóvel, livre, desimpedida, sem interferências e sem
controle de acesso, independentemente de exigências de recuo urbanístico, faixas de alargamento
ou pistas de acomodação, com comprimento suficiente para atender ao número de um veículo
para cada dez vagas exigidas, com no mínimo três veículos leves em fila, com 4,50m (quatro
metros e cinquenta centímetros) de largura.

§ 3o Fica dispensada da exigência do § 2o deste artigo os lotes com testada menor ou igual a
15,00m (quinze metros) e as edificações existentes e devidamente regularizadas para a atividade
de ensino ou classificadas na mesma categoria de uso, desde que em nenhuma das situações seja
classificada como Polo Gerador de Tráfego - PGT - nos termos da legislação municipal em vigor.

§ 4o As exigências de estacionamento, áreas para carga e descarga, embarque e desembarque,
manobras, circulação, acomodação e acumulação de veículos deverão estar atendidas dentro do
imóvel.

§ 5o Os usos constantes dos Anexos 15-A, 15-B, 15-C e 15-D possuem caráter exemplificativo,
admitindo-se neles atividades similares.

§ 6o Encontra-se no Anexo 15-E desta lei complementar, a relação das medidas mitigadoras
destinadas a prevenir ou corrigir e a reduzir a magnitude do impacto urbano-ambiental negativo
e/ou adverso.

§ 7o Exclusivamente nos Corredores CR1 e CR2 a área máxima edificada, para as atividades
de ensino, não deverá ultrapassar 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados).

§ 8o Em edificações classificadas nas categorias “CS” e Multicomercial “MCS” ao longo do
Corredor Expresso CR-7, será admitida a atividade de ensino livre e não seriado, desde que a
atividade não se caracterize como Polo Gerador de Tráfego - PGT - nos termos da legislação
municipal em vigor.

Recomendação: Manter o Art. 169 e alterar no Anexo 15-A a Tabela sobre
Uso Comercial, de Serviço e Institucional com Nível de Interferência Urbano-

Ambiental Baixo (CS1) removendo os trechos tachados constando da Tabela
abaixo .

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

URBANO-AMBIENTAL BAIXO – CS 1

ATIVIDADE MEDIDA MITIGADORA

Academia de ginástica, escola de dança e música,
escola de natação

a; j

Bar noturno, choperia; sem música a; b; f; g; i; j
Buffet infantil (com horário de funcionamento até
as 22h00min)

a; b; f; g; i; j

Casa de jogos (com horário de funcionamento até
as 22h00min)

a; b; f; i; j

Central de Comutação Telefônica (sem a instalação
de ERB)

a; b; j licenciamento
da ANATEL

Cinema, teatro, museu, centro cultural a; b; j
Clube esportivo e recreativo a; b; f; g; i; j
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Comércio Atacadista; com ACC ≥ 1.000m2 a; b; f; g; i; j
Comércio de alimentação que utilize forno com
combustível sólido (lenha; carvão etc), tais como
churrascaria, pizzaria, padaria etc

a; f; g; i; j

Comércio de material de construção - areia, ci-
mento, madeira, pedras e similares (sem as ope-
rações de corte, lixamento, polimento)

a; f; i; j

Concessionária de veículos a; c; d; e; f; h; i; j
Edifício(s) comercial(is) e/ou de Serviços com-
postos por unidades autônomas (edifícios co-
merciais); com 1.000m2 < ACC ≤ 2.500m2

Obs: para ACC > 2.500m2: vide art. 167

a; b; f; g; i; j

Dedetização, desinfecção, desratização, higieniza-
ção, controle de pragas urbanas

a; b; d; e; f; i; j

Depósito atacadista, com ACC ≤ 1.000m2 a; b; f; i; j
Escola de futebol e/ou aluguel de quadra esportiva
(com horário de funcionamento ate as 22 horas)

a;f; j

Escola de ensino fundamental, médio, técnico, 3o

grau, pré-vestibular e pós-graduação, cursos profis-
sionalizantes e cursos livres; com ACC > 1.000m2

a, b e j

Fliperama, videogame (diversão eletrônica) a; b; j ;Lei 2.814/84;
Lei 7.476/08

Hospital, maternidade, pronto-socorro, ambulató-
rio, hospital dia (24 horas com internação), casa
de saúde, sanatório, instituição de pesquisa de do-
enças

a; b; f; i; j; k

Hotel a; b; f; i; j
Lavagem e lubrificação de veículo, lava rápido a; b; d; e; f; i; j
Oficina mecânica e elétrica de veículo (reparo me-
cânico e elétrico), de solda, retifica de motor, bor-
racharia, reparo de para-brisa com injeção de re-
sina, conversão de motor à gás natural veicular,
tapeçaria de auto

a; b; c; d; e; f; i; j

Posto de abastecimento de veículo em geral a; b; d; e; f; i; j; k
Recarga e carga (envazamento) de extintor a; b; f; i; j
Revenda de GLP com ate 40 unidades (ou 520 KG) a; i; j
Revenda de veículos (somente comércio) com AT
≥ 360m2

a; c; d; e; f; h; i; j

Rinque de patinação, boliche (com horário de fun-
cionamento até as 22h00min)

a; b; j

Serviços de Logística (com 1.000m2 < AT ≤

5.000m2)
a; b; f; i; j

Shopping center; galerias, boulevard, conjunto de
lojas; com ACC ≥ 1.000m2

a; f; g i; j

Supermercado, hipermercado, com ACC ≥

1.000m2
a; b; e; f; g; i; j

Templo e local de culto em geral, atividade religi-
osa

a; j

Transportadora (somente com o uso de veículos
utilitários)

a; b; d; e; f; i; j
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Justificativas: a alteração permite a instalação de comércios e serviços de me-
nor porte nos Corredores CR2 e restringe a instalação de alguns nos Corredores
CR1 mitigando assim seus impactos nas áreas urbanas onde estão inseridos estes
últimos corredores.

10. CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES E USOS URBANOS

Seção IV - Dos usos industrial, agroindustrial e/ou outras fontes de poluição
Art. 188. Exclusivamente as atividades de confecção de roupa, cozinha industrial e gráfica
e/ou serviço editorial poderão ser classificadas na categoria “Uso Comercial, de Serviço e Ins-
titucional com nível de interferência urbano-ambiental desprezível” (CS), desde que possuam
área máxima edificada de 120,00m2 (cento e vinte metros quadrados) e que possuam baixo
potencial poluidor, sem risco ambiental.

Recomendação: Remover o Art. 188.

Justificativas: a remoção deste artigo permite uma desejável redução do trânsito
de camiões nas áreas urbanas onde estão inseridos os Corredores CR1.

11. CAPÍTULO V - DO APROVEITAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Uso Misto
Art. 209. São permitidos usos mistos em lotes e edificações localizadas em qualquer zona
de uso, desde que se trate de usos permitidos na zona e sejam atendidas, em cada caso, as
características e exigências estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 1o O uso misto, sendo um deles residencial, deverá dispor de áreas de acesso e de circulação
independentes.

§ 2o Não será admitido o uso misto com as seguintes categorias:

I - usos classificados nos níveis IB, IC, ID, IE e IF com o uso residencial;

II - depósito de produtos químicos, tóxicos; inflamáveis e explosivos;

III - postos de revenda de GLP, com exceção da atividade de “disk água”.

§ 3o As edificações destinadas ao uso misto deverão atender às exigências desta Lei Comple-
mentar para o uso mais restritivo quanto ao aspecto ambiental, do sistema viário e urbanístico.

Recomendação: Manter o Art. 209.

12. CAPÍTULO V - DO APROVEITAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção II - Do Uso e Ocupação do Solo
Art. 213. No máximo 20% (vinte porcento) do imóvel de uso residencial unifamiliar poderá
ser utilizado como escritório ou consultório de profissional liberal, desde que residente no local,
não ultrapassando a área máxima edificada de 60,00m2 (sessenta metros quadrados), e desde
que possua no máximo um empregado.

Parágrafo único. Entende-se por profissional liberal a pessoa física que realiza
trabalho ou ocupação intelectual de nível universitário com o objetivo de lucro
ou remuneração.

Recomendação: Manter o Art. 213.

13. CAPÍTULO V - DO APROVEITAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção III - Dos Recuos
Art. 218. Os imóveis com testadas originais, com metragem igual ou inferior a 7,00m (sete
metros), poderão ser edificados junto as divisas laterais do lote para os usos R1 e CS.

Parágrafo único. Em lotes com testada igual ou inferior a 9,00m (nove metros) as construções
destinadas a categoria R1 e CS, em zonas de uso onde estes usos sejam permitidos, poderão ser
edificados junto a uma das divisas lateral do lote.

Recomendação: Manter o Art. 218.

8
Identificador: 370030003400380038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



14. CAPÍTULO V - DO APROVEITAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção V - Do Gabarito de Altura
Art. 228. O gabarito de altura máximo para a categoria de uso residencial unifamiliar - R1,
independente da zona de uso em que se situa, é de 8,70m (oito metros e setenta centímetros),
contados a partir da cota mais baixa do pavimento térreo até o ponto de início do telhado ou
cobertura, excetuando-se as obras de caixa d’água, casa de máquinas e platibandas, devendo
ser observado o recuo lateral e de fundos mínimo de 3,00m (três metros) a partir de 8,70m (oito
metros e setenta centímetros) de altura.

Recomendação: Manter o Art. 228 (a não ser que os 8,70m passariam para 9,0m).

15. CAPÍTULO XII - DAS CONFORMIDADES E DESCONFORMIDADES E DIS-
POSIÇÕES FINAIS
Art. 298. O uso desconforme será respeitado, a título precário, desde que atendida uma das
seguintes disposições:

I - que o prédio tenha existência regular comprovada por meio de “habite-se” ou alvará de
construção pela Prefeitura Municipal, para a categoria de uso, ou possua lançamento de Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU comprovadamente em data anterior a 1990;

II - que o prédio tenha absorvido a atividade pretendida e/ou da mesma categoria de uso,
devidamente licenciada pela municipalidade, nos últimos 12 (doze) meses contados da data de
publicação desta Lei Complementar.

§ 1o O uso desconforme deverá adequar-se aos níveis de poluição ambiental, conforme legislação
vigente, e atender ao horário de funcionamento, disciplinados em legislação própria.

§ 2o As edificações que tenham uso desconforme não poderão sofrer quaisquer ampliações que
agravem a desconformidade em relação à legislação de uso e ocupação do solo, permitidas
apenas reformas destinadas à conservação, higiene, segurança do prédio, adequação para o
controle ambiental, tais como isolamento acústico, e para instalações de prevenção e combate
a incêndios.

§ 3o Serão admitidas mudanças de atividade dentro da mesma categoria de uso nos termos do
inciso II deste artigo, com exceção das atividades destinadas ao lazer noturno incentivadas na
operação urbana centro vivo.

Recomendação: Acrescentar ao Art. 298 o seguinte parágrafo:

§ 4o Ao encerrar uma atividade desconforme, a edificação que absorvia esta ati-
vidade não poderá reiniciar uma atividade novamente desconforme.

Justificativas: o parágrafo garante a longo prazo o retorno as características ur-
banísticas originais e assim contribui com a valorização do planejamento urbano.

16. CAPÍTULO XII - DAS CONFORMIDADES E DESCONFORMIDADES E DIS-
POSIÇÕES FINAIS
Art. 300. É permitida a edificação em lotes com testada ou área inferiores ao mínimo estabe-
lecido para a zona de uso de sua localização, desde que atendida uma das condições previstas
nos incisos abaixo e seja destinada ao uso menos restritivo da zona de uso, na forma do disposto
nos §§ 1o e 2o deste artigo.

I - que o lote tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis anteriormente à data de
publicação desta Lei Complementar;

II - que o lote seja comprovadamente remanescente de imóvel com área maior, atingido por
desapropriação ou melhoramentos públicos;

III - que sobre o lote tenha havido lançamento de IPTU comprovadamente em data anterior à
data de publicação desta Lei Complementar.

§ 1o Para efeito do que dispõe este artigo, são os seguintes os usos menos restritivos para cada
zona de uso e corredores de uso:

I - ZC: R1, CS e CS1;

II - ZR1, ZR2 e ZR3: R1;
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