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PUBUCADO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N°.~.~.~.1. .. de ~.fi9..~~ 

LEI COMPLEMENTAR N. 623, DE 9 DE OUTUBRO DE 2019. 

Estabelece as normas relativas ao parcelamento, 
uso e ocupa~ao do solo, em consonancia com o 
Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado do 
Municipio de Sao Jose dos Campos aprovado e 
instituido pela Lei Complementar n. 612, de 30 de 
novembro de 2018. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~5es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municfpio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

TITULO I 

DAS DISPOSic;OES GERAIS 

Art. 1Q Esta Lei Complementar estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e 

ocupa~ao do solo, para o ordenamento territorial na Zona Rural e na Zona Urbana do Municipio de Sao 
Jose dos Campos, delimitadas no Anexo I - Mapa - Perimetros Rural e Urbano e Anexo 1-A - Tabela de 
Coordenadas Geograficas - Perimetro Rural e Urbano, ambos partes integrantes da Lei Complementar 
n. 612 de 30 de novembro de 2018, que "lnstitui o Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado do 
Municipio de Sao Jose dos Campos e da outras providencias". 

Art. 2Q 

obrigatoriamente: 
As disposi~5es desta Lei Complementar deverao ser observadas, 

I -no parcelamento do solo; 

II - na concessao de Alvaras de Constru~ao; e 

Ill - na concessao de Alvaras de Funcionamento. 

Art. 3Q Para o cumprimento das estrategias de ordenamento territorial previstas no 
Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado, ficam definidos os seguintes objetivos: 

I - direcionar a instala~ao de atividades econ6micas e inst itucionais e do uso residencial 
em conformidade com o desenvolvimento sustentavel e com o macrozoneamento estabelecido no 
Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado; 

II - garantir o aproveitamento da infraestrutura existente, promovendo o adensamento 

equilibrado e evitando o espraiamento excessivo do Municipio; 
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Ill -mini mizar e mitigar os conflitos entre usos e atividades; 

IV - promover o reconhecimento, consolida~ao e estrutura~ao das centralidades e zonas 
mistas, objetivando a aproxima~ao do emprego e dos servi~os urbanos a moradia; 

V - preservar e fomentar o uso misto residencial e nao residencial no ambito urbano, de 
modo a reduzir as distancias de deslocamentos entre os locais de moradia, de trabalho e de lazer; 

VI- preservar a qualidade de vida dos bairros predominantemente residenciais; 

VII - incentivar a promo~ao da habita~ao de interesse social preferencialmente de forma 
integrada aos bairros e nos territories com oferta de infraestrutura; 

VIII - valorizar a mobilidade urbana, em especial os modos ativos de deslocamentos; 

IX- estimular potencialidades em desenvolvimento economico; 

X - incentivar a promo~ao de constru~oes sustentaveis visando otimizar a utiliza~ao do 
espa~o e contribuir para a melhoria das condi~oes ambientais; 

XI - promover a qualifica~ao ambiental, em especial a melhoria da reten~ao e infiltra~ao 
da agua, a melhoria do microclima e a amplia~ao da vegeta~ao; 

XII - respeitar as restri~oes impostas pelo meio ffsico; 

XIII - valorizar o patrimonio cultural, ambiental e paisagfstico; 

XIV - priorizar e incentivar a implanta~ao de novos loteamentos, principalmente em 
glebas vazias na Macrozona de Estrutura~ao, melhorando a oferta de areas publicas e evitando a 
descontinuidade do sistema viario; 

XV - possibilitar o uso dos instrumentos jurfdico-urbanfsticos, orientando o 
desenvolvimento da cidade na dire~ao do equilibrio social e territorial; e 

XVI - ampliar as areas de circula~ao de pedestres, proporcionar maior utiliza~ao do 
espa~o publico e melhorar a intera~ao dos pedestres com os pavimentos de acesso as edifica~oes. 

Art. 4Q As defini~oes dos termos e das expressoes utilizados nesta Lei Complementar 
estao dispostas no Anexo I - Defini~oes, parte integrante desta Lei Complementar. 

TITULO II 

DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 
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CAPITULO I 

DAS DISPOSI~OES GERAIS 

Art. SQ 0 parcelamento do solo para fins urbanos de glebas e lotes situados em Zona 
Urbana do Municipio sera feito mediante: 

I - loteamento; 

II - desmembramento; ou 

Ill - desdobro. 

Art. 6Q Nao sera permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos alagadi~os e sujeitos a inunda~oes, antes de tomadas as providencias para 
assegurar o escoamento das aguas; 

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a saude publica, sem 
que sejam previamente saneados; 

Ill - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigencias especificas do 6rgao competente; 

IV - em terrenos onde as condil;oes geol6gicas nao aconselham a edifica<;ao, incluidos 
locais sujeitos a deslizamentos de terra, erosao e instabilidade geotecnica; e 

V - em areas de preserva~ao eco16gica ou naquelas onde a polui~ao impe~a condi~oes 
sanitarias suportaveis ate sua corre~ao. 

Art. 7Q Somente e permitido o parcelamento do solo dos im6veis com acesso a via 
publica oficial. 

Art. 8Q 0 parcelamento do solo considerara a preserva~ao dos remanescentes de 
vegeta~ao nativa existentes na gleba, contidos ou nao no Mapa de Areas de Interesse Ambiental, Anexo 
XII da Lei Complementar n. 612, de 2018, e em outros estudos e levantamentos especificos que vierem 
a ser instituidos. 

§ 1Q Os remanescentes de vegeta~ao nativa em estagios medio e avan~ado de 
regenera~ao deverao ser integralmente preservados, salvo em casos de carater excepcional quando 
identificada a utilidade publica ou o interesse social, nos termos da Lei Federal n. 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, e suas altera~oes e da Lei Estadual n. 13.550 e suas altera~oes, de 2 de junho de 
2009, e de demais diplomas legais que regulamentam o tema. 
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§ 22 0 Municipio indicara os corredores ecol6gicos para forma~ao de conectividades 
entre os remanescentes de vegeta~ao nativa, as Areas de Preserva~ao Permanente, as unidades de 
conserva~ao e outras areas ambientalmente protegidas, a fim de preservar a biodiversidade e facilitar o 
fluxo genico de fauna e flora. 

§ 32 De forma a preservar os remanescentes e promover a conectividade, a 
recomposi~ao de vegeta~ao das areas verdes e areas de preserva~ao permanente devera ser realizada 
com especies de ocorrencia natural do Bioma. 

Art. 92 0 parcelamento do solo, por meio de loteamento, sera orientado pelo Laudo de 
Caracteriza~ao da Vegeta~ao e pelo Estudo Ambiental, conforme conteudos minimos estabelecidos 
pelo Anexo II- Conteudo Minimo dos Estudos Ambientais. 

§ 12 0 Laudo de Caracteriza~ao da Vegeta~ao e obrigat6rio, devendo ser apresentado 
junto a solicita~ao da emissao de diretrizes de parcelamento do solo. 

§ 22 0 Estudo Ambiental e obrigat6rio para o parcelamento do solo nas Zonas de 
Prote~ao Ambiental 1 e 2 - ZPA1 e ZPA2, Zonas de Planejamento Espedfico 1 e 2 - ZPE1 e ZPE2, e na 
Macrozona de Ocupa~ao Controlada - MOC, exceto em Zona Mista Cinco- ZMS. 

§ 32 Para os casos nao previstos no § 22 deste artigo, quando diagnosticada presen~a de 
remanescentes de vegeta~ao nativa com pelo menos urn fragmento com area superior a 1ha (um 
hectare) ou com somat6ria de areas de fragmentos superiores a 2ha (dois hectares), o Estudo 
Ambiental podera ser exigido de forma complementar ao Laudo de Caracteriza~ao da Vegeta~ao. 

Art. 10. Medidas complementares poderao ser exigidas para mitigar impactos 
ambientais negatives sobre a vegeta~ao nativa de Mata Atlantica, Cerrado e regioes ecotonais: 

I - realiza~ao do transplantio de individuos regenerantes das esptkies de ocorrencia 
natural disperses na area, para locais destinados a prote~ao dessa vegeta~ao dentro da gleba; 

II - coleta de sementes e forma~ao de banco germoplasma de forma a conservar 
potencial genetico; 

Ill - amplia~ao da faixa de corredor ecol6gico; 

IV - realiza~ao de plantios de especies nativas e controle de invasoras nas areas 
prioritarias para a restaura~ao; e 

V - execu~ao de atividades de manuten~ao e prote~ao de areas de conserva~ao e 
recomposi~ao de vegeta~ao. 
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Paragrafo unrco. As medidas co'mplementares previstas neste artigo serao, 
prioritariamente, implantadas na gleba objeto de parcelamento do solo e quando inviavel, deverao ser 
implantadas em areas do mesmo Bioma. 

CAPITULO II 

DO LOTEAMENTO 

Se~ao 1 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 11. Considera-se loteamento a subdivisao de gleba em lotes destinados a edifica~ao, 
com abertura de novas vias de circula~ao, de logradouros publicos ou prolongamento, modifica~ao ou 
amplia~ao das vias existentes. 

§ 1!~ Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento cujo 
controle de acesso e disciplinado por esta Lei Complementar, sendo vedado o impedimenta de acesso a 
pedestres ou a condutores de veiculos, nao residentes, devidamente identificados ou cadastrados. 

§ 22 0 loteamento de acesso controlado somente podera ser realizado em Zona de Uso 

Residencial- ZR, Zona de Prote~ao Ambiental Dois- ZPA2, Zona de Uso Predominantemente Industrial 
Dois- ZUPI2 e Zona de Uso Diversificado- ZUD. 

Art. 12. Os projetos e as obras de adequa~ao, integra~ao, ou concordancia do 
loteamento a malha viaria existente e suas respectivas obras de infraestrutura serao executados pelo 
loteador, devendo constar do cronograma de execu~ao de obras, com respective on;amento, alem de 
ser prestada garantia equivalente, conforme incisos VII e VIII do art. 43 desta Lei Complementar. 

Art. 13. A infraestrutura basica de loteamento e constituida por equipamentos urbanos 
de escoamento de aguas pluviais, ilumina~ao publica, esgotamento sanitaria, abastecimento de agua 
potavel, energia eletrica publica e domiciliar e vias de circula~ao. 

Art. 14. Ao Iongo das faixas de dominio publico das rodovias, estradas municipais, 
ferrovias, dutos, emissaries de esgoto, canais de drenagem, c6rregos canalizados e faixas de alta tensao 
sera obrigat6ria a reserva de faixa nao edificavel de, no minimo, 15m (quinze metros) de cada lado. 

§ 12 As faixas nao edificaveis de que trata o "caput" deste artigo poderao ser destinadas 
a implanta<;ao de sistema viario. 

§ 22 Desde que tecnicamente justificado pelo 6rgao competente, a largura da faixa nao 
edificavel, ao Iongo das estradas municipais, de emissaries e coletores de esgoto podera ser alterada ou 
dispensada. 
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§ 3Q Observada a reserva minima de faixa nao edificavel, prevista no "caput" deste 
artigo, os dutos que transportam material inflamavel devem atender ainda aos termos da legisla~ao 
federal e estadual pertinentes e as disposi~oes constantes no respectivo licenciamento ambiental. 

§ 4Q A reserva de faixa nao edificavel, prevista no "caput" deste artigo, ao Iongo das 
faixas de alta tensao podera ser reduzida ou dispensada nos loteamentos aprovados anteriormente a 9 
de agosto de 2010, desde que haja manifesta~ao por escrito favoravel da concessionaria responsavel 
pelo sistema. 

§ 5Q Por ocasiao do enterramento da linha de transmissao de energia eh~trica, nos 
termos do art. 125 desta Lei Complementar, a reserva de faixa nao edificavel prevista no "caput" deste 
artigo podera ser dispensada. 

Art. 15. Quando o projeto de loteamento exigir obra de terraplenagem em que a cota 
natural do terreno seja alterada, deverao ser demonstradas e asseguradas: 

I - a inexistencia de prejufzo ao meio ffsico e paisagistico da area externa a gleba, em 
especial no que se refere a erosao do solo e ao assoreamento dos corpos d'agua, quer durante a 
execw;ao das obras relativas ao parcelamento do solo, quer ap6s sua conclusao; 

II -a prote~ao contra erosao dos terrenos submetidos a obra de terraplenagem; e 

Ill -as condi~oes de seguran~a para implanta~ao de edifica~oes nas areas terraplenadas. 

§ 1Q As obras de terraplenagem que resultarem em taludes de corte ou aterro deverao 
atender as seguintes especifica~oes: 

I - os lotes serao projetados de forma a garantir a acessibilidade junto ao recuo frontal 
minimo de 5m (cinco metros), ou recuo maior quando estabelecido nesta Lei Complementar, devendo 
o restante do lote ser projetado de forma a garantir sua edificabilidade; 

II - o talude devera possuir inclinac;ao maxima atendendo a relac;ao vertical e horizontal 
de 2/3 (dois para tres) para aterros e 3/2 (tres para dois) para corte, ou maior, caso as condic;oes 
geotecnicas do terreno o permitam, quando as obras de corte ou aterro resultarem em taludes com 
altura superior a 5m (cinco metros); 

Ill - deverao ser criadas bermas escalonadas no maximo a cada 5m (cinco metros) de 
diferenc;a de cota altimetrica, com largura minima de 2,5m (dois metros e cinquenta centimetros), 
providas de canaletas de drenagem nos pes do talude e inclinac;ao da plataforma na sec;ao transversal 
de 1% (urn por cento) a 2% (dois por cento) no sentido de seu interior e na sec;ao longitudinal de 1% 
(urn por cento) a 5% (cinco por cento), quando as obras de corte ou aterro resultarem em taludes com 
altura superior a 5m (cinco metros); 
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IV - as bermas deverao ser dotadas de escadas hidraulicas e canaletas de drenagem 

V - quando nao for possfvel veneer os desnfveis do terreno com taludes, poderao ser 
projetadas estruturas de contenc;ao, que serao dimensionadas em projetos espedficos, em func;ao das 
sondagens locais e de forma a garantir vida util da obra de, no mfnimo, cinquenta a nos; e 

VI - as estruturas de contenc;ao nao poderao adotar, em hip6tese alguma, soluc;oes que 
envolvam o subsolo de lotes, as areas institucionais ou os terrenos de terceiros. 

§ 2Q As especificac;oes do projeto de terraplanagem que demonstrara o atendimento ao 
disposto neste artigo serao regulamentadas por Decreto. 

Art. 16. 0 projeto de loteamento devera prever a implantac;ao de obras de drenagem e 
macrodrenagem para compensar o impacto das condic;oes de vazao de escoamento pluvial e de sua 
infiltrac;ao no solo ao Iongo do tempo. 

Paragrafo unico. Os criterios para elaborac;ao de projetos referentes as obras de 
drenagem e macrodrenagem, para efeitos do "caput" deste artigo, serao regulamentados por Decreto. 

Se~ao 11 

Das Areas Destinadas ao Uso Publico 

Art. 17. Os percentuais de areas destinadas ao uso publico nos loteamentos serao de, no 
mfnimo: 

I - 5% (cinco por cento) para area institucional; 

II - 5% (cinco por cento) para area verde; 

Ill- 5% (cinco por cento) para sistema de lazer. 

§ lQ No loteamento realizado na Zona Mista Cinco - ZMS o percentual de area 
institucional sera acrescido de 5% (cinco por cento), totalizando, no mfnimo, 10% (dez por cento). 

§ 2Q A excec;ao da Zona Mista Cinco - ZM5, nos demais zoneamentos localizados na 
Macrozona de Ocupac;ao Controlada - MOC, prevista na lei Complementar n. 612, de 2018, o 
percentual de areas verdes sera acrescido de 5% (cinco por cento), totalizando, no mfnimo, 10% (dez 
por cento). 

§ 3Q 0 percentual de areas verdes nos loteamentos localizados na Zona de Protec;ao 
Ambiental Dois- ZPA2 sera acrescido de 5% (cinco por cento) de area ver , totalizando, no mfnimo 

1o% (dez por cento). ~ I () ..?
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§ 4Q 0 percentual de areas verdes nos loteamentos localizados na Zona de Planejamento 
Especifico Um - ZPE1 inseridas na Regiao Sui sera acrescido de 5% (cinco por cento), totalizando no 
minimo 10% (dez por cento). 

§ 5Q 0 percentual de areas destinadas ao sistema viario sera aquele necessaria para 
atender aos parametres urbanlsticos referentes ao dimensionamento mlnimo e declividades de vias 
previstos no Anexo Ill - Dimensionamento Mlnimo e Declividade de Vias - e Anexo IV- Perfis de Vias, 
partes integrantes desta Lei Complementar. 

§ GQ Atendidos os percentuais previstos neste artigo, o Municipio podera aceitar Area de 
Preserva~ao Permanente como area verde, desde que observados os seguintes requisites: 

I -interesse publico justificado; 

II - atendimento da legisla~ao ambiental estadual; 

Ill - as areas de preserva~ao permanente nao sejam objeto de infra~oes e de obriga~oes 
ou compromissos ambientais junto aos 6rgaos competentes firmados em datas anteriores ao 
loteamento proposto. 

Art. 18. Quando a gleba objeto do loteamento estiver inserida em Area de Controle de 
lmpermeabiliza~ao, conforme Anexo XII - Mapa Areas Urbanas de Interesse Ambiental - da Lei 
Complementar n. 612, de 2018, sera exigido 20% (vinte por cento) de area permeavel, que podera estar 
inserida em area verde, sistema de lazer ou area de preserva~ao permanente. 

Art. 19. Os espa~os reservados para area institucional, area verde e sistema de lazer 
previstos no art. 17 desta Lei Complementar, deverao atender as seguintes disposi~oes: 

I - situar-se em locais cujas caracterlsticas tecnicas permitam a sua plena utiliza~ao; 

II - evitar a excessiva fragmenta~ao; e 

Ill - evitar a localiza~ao que configure situa~ao de confinamento. 

§ 1Q As areas institucionais e os sistemas de lazer deverao: 

I - situar-se em parcelas de terrenos de configura~ao topogratica com declividade de ate 
15% (quinze por cento), possibilitada a sua adequa~ao atraves de obra de terraplenagem, pelo 
loteador; e 

II - estar localizados, preferencialmente, de forma central no loteamento e circundados 
por via publica. 
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§ 22 Excetuam-se da exigencia prevista no incise I, do § 12, os sistemas de lazer dos 
loteamentos em Zona de Protec;:ao Ambiental Dois - ZPA2, que deverao adequar os equipamentos a 
declividade existente. 

§ 32 As areas institucionais no loteamento de acesso controlado deverao estar situadas 
em area externa ao peri metro de fechamento. 

§ 42 As rotat6rias e canalizac;:oes do sistema viario, assim como as faixas nao edificaveis 
previstas no art. 14 desta Lei Complementar, nao poderao ser computadas como parte do percentual 
de area verde, sistema de lazer, ou de area institucional. 

§52 A area verde a qual se refere o incise II do art. 17 desta Lei Complementar, quando 
inserida, total ou parcialmente, no perlmetro definido pelo Anexo V - Area de Recarga de Aquifere, 
parte integrante desta Lei Complementar, devera ter configurac;:ao topogrcifica com declividade de ate 
15% (quinze por cento), preferencialmente em cota natural, podendo ser admitida a adequac;:ao atraves 
de obra de terraplenagem, pelo loteador, desde que mantida a capacidade natural de infiltrac;:ao do 
solo. 

Art. 20. 0 Municipio podera autorizar a transferencia, para locais por ele indicados, de 
ate 80% (oitenta por cento) da area institucional prevista no incise I do art. 17 desta Lei Complementar, 
desde que o im6vel objeto do loteamento esteja localizado em Zona de Preservac;:ao Ambiental Dois -

ZPA2, Zona de Uso Residencial - ZR, Zona de Uso Predominantemente Industrial Dois- ZUP12 ou Zona de 
Uso Diversificado- ZUD. 

§ 12 No caso de Zona de Uso Residencial - ZR, a transferencia prevista no "caput" deste 
artigo ocorrera desde que fique comprovado o interesse publico, mediante a verificac;ao da existencia 
de areas institucionais nas adjacencias. 

§ 22 0 percentual previsto no "caput" deste artigo sera definido pelo 6rgao municipal 
competente, de forma a nao inviabilizar 0 uso da area institucional do loteamento, baseado na 
verificac;:ao mencionada no § 12 deste artigo, no caso de Zona de Uso Residencial - ZR. 

§ 32 0 im6vel a ser recebido devera: 

I - ter valor de mercado equivalente ao da area institucional a ser transferida, 
devidamente comprovado por laudo de avaliac;:ao, elaborado considerando ambas as areas dotadas de 
infraestrutura, e aprovado pelo Municipio; 

II - ter acesso por via publica oficial de circulac;:ao; 

Il l - ter configurac;:ao topogrcifica com declividade de ate 15% (quinze por cento), 
possibilitada a sua adequac;:ao por meio de obra de terraplenagem, pelo loteador; 
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IV- ser dotado das obras previstas no § 3Q do art. 43 desta Lei Complementar, constando 
do cronograma ffsico-financeiro e prestadas as devidas garantias. 

§ 4Q A transferencia de im6vel, mencionada no "caput" deste artigo, ocorrera 
juntamente com as demais areas publicas, conforme o art. 22 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de janeiro 
de 1979, que disp5e sobre o Parcelamento do Solo Urbano, desde que sejam atendidos aos requisites 
do § 3Q deste artigo. 

§ SQ 0 Municipio podera autorizar deposito, no Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, criado pela Lei Complementar n. 612, de 2018, caso a area escolhida, que passara ao domfnio 

do Municipio, tiver valor inferior a avalia~ao da area institucional objeto do loteamento, devendo, neste 
caso, ser depositado o valor da diferen~a. 

Art. 21. As cal~adas ao Iongo das areas verdes, sistemas de lazer, areas institucionais e 
dos remanescentes do loteamento deverao ser executadas pelo loteador, respeitando as disposi~5es da 
legisla~ao em vigor. 

Paragrafo unico. As faixas livres das cal~adas dos lotes integrantes de loteamentos na 
ZMS deverao ser executadas pelo loteador. 

Art. 22. As vias de circula~ao do projeto de loteamento deverao atender ao disposto no 

Anexo Ill - Dimensionamento Mfnimo e Declividade de Vias e Anexo IV - Perfis de Vias, desta Lei 
Complementar, bern como as disposi~5es estabelecidas em decreto. 

Paragrafo unico. Fica admitida na ZMS a via local com 11,40m (onze metros e quarenta 
centimetres) de largura, sendo 7m (sete metros) de pista e 2,20m (dois metros e vinte centimetres) de 
cal~ada em ambos os lados, com no minimo 1,20m (urn metro e vinte) de faixa livre; devendo atender 
as demais disposi~5es do Anexo Ill - Dimensionamento Mfnimo e Declividade de Vias para as vias locais. 

Art. 23. Somente serao admitidas ruas sem safda com balao de retorno quando nao 
houver condi~5es tecnicas de continuidade via ria. 

Paragrafo unico. As vias de que trata o "caput" deste artigo deverao ter comprimento 
maximo de 150m (cento e cinquenta metros) medidos entre o eixo da via transversal e o seu final e o 
balao de retorno devera ter o raio mfnimo de 10m (dez metros) de pista. 

Art. 24. Nao serao admitidas vielas de servi~os ou vielas sanitarias nos projetos de 
loteamento. 

se~aolll 

Das Quadras e dos Lotes 
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Art. 25. 0 comprimento maximo das quadras sera de 300m (trezentos metros), 
excetuando-se os loteamentos na Zona de Prote~ao Ambiental Dois- ZPA2. 

Paragrafo (mico. Para o cumprimento do estabelecido no "caput" deste artigo, deverao 
ser previstas vias de circula~ao de veiculos e de pedestres entre as quadras. 

Art. 26. Os lotes resultantes de loteamento deverao atender as dimensoes minimas 
estabelecidas para cada zoneamento, conforme Anexos VI - Parametros de Uso e Ocupa~ao - e VII -
Mapa de Zoneamento, partes integrantes desta Lei Complementar. 

§ lQ 0 Municipio podera exigir que os lotes em esquina apresentem, na menor testada, 
trecho em linha reta mfnimo de 8m (oito metros) nos lotes industriais e Sm (cinco metros) nos demais, 
sem prejuizo ao sistema via rio. 

§ 2Q Os lotes com area inferior a 175m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados) 
terao declividade maxima de 20% (vinte por cento). 

§ 3Q Para o loteamento em Zona de Prote~ao Ambiental Dois - ZPA2, os lotes com 
declividade menor que 30% (trinta por cento) terao area mfnima de 2.000m2 (dois mil metros 
quadrados) e os lotes com declividade entre 30% e 40% terao area minima de 4.000m2 (quatro mil 
metros quadrados). 

Art. 27. Os lotes nao poderao: 

I - confrontar-se com as Areas de Preserva~ao Permanente; 

II - ter instituldas faixas nao edificaveis para passagem de galerias de aguas pluviais e 
esgoto; 

Ill - confrontar-se com al~as, ramos, rampas e tabuleiros de entroncamento via rio. 

Art. 28. Poderao ser computadas como remanescentes do loteamento as areas de que 
trata o art. 14 desta Lei Complementar, e suas respectivas faixas nao edificaveis, as Areas de 
Preserva~ao Permanente e demais areas onde a declividade ou caracterfsticas do solo impe~am o 
parcelamento. 

Paragrafo (mico. Em razao de glebas de grande dimensao, demais areas passlveis de 
parcelamento poderao ser computadas como remanescentes, desde que resultem em areas superiores 
a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados), na Macrozona de Estrutura~ao e na Macrozona de 
Ocupa~ao Controlada, e superiores a 100.000m2 (cern mil metros quadrados) na Macrozona 
Consolida~ao. 

Se~ao IV 

I Das Fases de Aprova~ao de Projeto de Loteamento 
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Art. 29. A aprova~ao de projeto de loteamento seguira as seguintes fases: 

I - emissao de diretrizes; 

II - aprova~ao previa de anteprojeto; e 

Ill- aprova~ao final de projeto. 

Subse~ao I 

Da Emissao das Diretrizes 

Art. 30. A aprova~ao do projeto de loteamento sera precedida de solicita~ao de 
diretrizes ao Municipio, pelo proprietario, instrufda com os documentos constantes do decreto 
regulamentador desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. 0 Laudo de Caracteriza~ao da Vegeta~ao, de que trata o § lQ do art. 9Q 
desta Lei Complementar, devera ser apresentado no memento da solicita~ao de diretrizes. 

Art. 31. 0 Municipio estabelecera nas diretrizes, os requisites tecnicos especlficos que 
deverao ser observados no projeto do loteamento, indicando, no que couber: 

I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que comp6em o sistema viario do 
Municipio, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas; 

II - o tra~ado basi co do sistema via rio principal; 

Ill - a localiza~ao aproximada dos terrenos destinados as areas institucionais e as areas 
verdes e de sistema de lazer; 

IV- as diretrizes de drenagem e macrodrenagem; 

V-as faixas nao edificaveis; 

VI -as diretrizes ambientais; 

VII -as diretrizes para preven~ao ao assoreamento de cursos d'agua; 

VIII -as diretrizes para ilumina~ao publica; 

IX- o zoneamento da area, com indica~ao dos usos compatlveis. 
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Paragrafo unico. As tipologias das vias do loteamento serao aquelas previstas no Anexo 
Ill - Dimensionamento Mfnimo e Declividade de Vias e no Anexo IV- Perfis de Vias, partes integrantes 
desta Lei Complementar. 

Art. 32. 0 Municipio, ao analisar o tftulo de propriedade da gleba a ser loteada, fara 
constar das diretrizes que: 

I - quando a gleba sofrer retifica~ao de ordem administrativa ou judicial que caracterize 
sua divisao ffsica ou jurfdica, nao podera ser aprovada em um unico projeto de loteamento; 

II - quando a area loteada se originar de dois ou mais registros, eles deverao ser 
unificados e no registro resultante da unifica~ao deverao constar as medidas e confrontac;:oes 
atualizadas. 

Art. 33. 0 Municipio expedira as diretrizes no prazo de sessenta dias, ap6s apresentados 
pelo interessado todos os documentos pertinentes. 

Art. 34. As diretrizes expedidas terao vigencia maxima de quatro anos, contados da data 
de ciencia do interessado. 

Subse~ao II 

Da Analise e Aprova~ao do Anteprojeto 

Art. 35. Ap6s a fixac;:ao das diretrizes, o interessado ingressara, no mesmo processo da 
fase anterior, com o pedido de analise e aprovac;ao: 

I -do anteprojeto do Plano de Parcelamento; 

II - dos projetos de Terraplenagem; 

Ill - dos projetos de Macrodrenagem. 

IV- do Estudo Ambiental de que trata o § 2Q do art. 9Q desta Lei Complementar, quando 

couber. 

§ 1Q Compoe o Plano de Parcelamento de que trata o inciso I deste artigo, os projetos 
indicados no§ 1Q do art. 43 desta Lei Complementar. 

§ 2Q As especificac;oes dos projetos elencados nos incisos deste artigo serao indicadas no 
Decreto regulamentador desta Lei Complementar. 
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Art. 36. Para aprova~ao previa do anteprojeto deverao ser apresentadas para aceite do 
Municipio as sondagens para as areas institucionais definidas no Plano de Parcelamento, nos moldes do 
Decreto regulamentador desta Lei Complementar. 

Art. 37. 0 Municipio expedira diretrizes especificas para a arboriza~ao urbana e o 
paisagismo das areas verdes e sistemas de lazer, no momento da aprova~ao previa do anteprojeto. 

Art. 38. Nesta fase deverao ser analisados pelo 6rgao competente eventuais restri~5es 
urbanfsticas legais, tais como destina~ao do uso dos totes, parametros urbanfsticos especificos, dentre 
outros. 

Art. 39. 0 Municipio aprovara o anteprojeto, os projetos de terraplenagem e de 
macrodrenagem no prazo de sessenta dias, uma vez apresentados pelo interessado todos os 
documentos indicados nesta Lei Complementar e satisfeitas todas as exigencias tecnicas. 

Art. 40. 0 anteprojeto aprovado sera submetido ao licenciamento junto aos 6rgaos 
estaduais competentes. 

Paragrafo unico. No caso de loteamento industrial o empreendedor devera obter a 
Licen~a Previa de lnstala~ao, emitida pelo 6rgao estadual ambiental competente. 

Art. 41. Ap6s a aprova~ao do anteprojeto pelo Municipio, o interessado podera 
apresentar para analise, junto ao 6rgao competente: 

I - projeto de Pavimenta~ao, Guia e Sarjeta, conforme especifica~5es do Decreto 
regulamentador desta Lei Complementar; 

II - offcio solicitando anuencia do Projeto de llumina~ao Publica, nos moldes do Decreto 
regulamentador desta Lei Complementar, antes da aprova~ao junto a concessionaria de energia local; 

Ill - projeto paisagfstico elaborado com base nas diretrizes citadas no art. 37 desta Lei 
Complementar; 

IV- projeto aprovado pela concessionaria de energia local; 

V - projeto de sinaliza~ao viaria do loteamento; e 

VI - projeto de drenagem. 

Paragrafo Unico. Podera ser apresentado pelo empreendedor, para fins de garantia e 
aprova~ao final do projeto do loteamento, o pre-dimensionamento da pavimenta~ao, considerando o 
fndice de Suporte California - ISC - de 10% e o tratego de projeto (NP) conforme a caracteriza~ao das 
vias, sendo que, o projeto podera ser substituido nos casos em que a sondagem, no momento do 

greide, demonstrar divergencias entre o ISC pre-dimensionado e o verific~(:,;;;brarD 1
14 
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Subse~ao Ill 

Da Aprova~ao Final 

Art. 42. 0 proprietario devera ingressar, ap6s a aprovat;ao do 6rgao estadual 
competente e dentro do prazo de vigencia das diretrizes, com o pedido de aprovac;ao final do projeto 
do loteamento, no mesmo processo da fase anterior. 

§ 1!2 0 pedido de fechamento, no caso de loteamento na modalidade de acesso 
controlado, devera ocorrer em processo espedfico. 

§ 2!2 A aprovac;ao final do projeto de loteamento ocorrera concomitantemente com a 
aprovat;ao do fechamento, quando o loteamento for de acesso controlado. 

Art. 43. Para aprovac;ao do projeto de loteamento deverao ser apresentados os 
seguintes documentos: 

I- offcio solicitando a aprovac;ao final do loteamento; 

II - certidao atualizada da matrfcula da gleba, com a area exata do parcelamento 
devidamente retificada; 

Ill - certidao negativa de tributes municipais; 

IV - projetos relativos ao Plano de Parcelamento; 

V - projetos complementares descritos no art. 41 desta Lei Complementar, referentes as 
obras de infraestrutura do loteamento devidamente aprovados; 

VI - memoria is descritivos, contendo: 

a) descric;ao sucinta do loteamento, com as suas caracterfsticas e a fixac;ao da zona ou 
zonas de uso predominantes; 

b) condic;oes urbanfsticas do loteamento e as limitac;oes que incidem sobre os lotes e 
suas construc;oes, alem daquelas constantes das diretrizes fixadas, quando houver; 

c) indicac;ao das areas publicas que passarao ao domfnio do municipio no ato de registro 
do loteamento; e 

d) enumerac;ao dos equipamentos urbanos, comunitarios e dos servic;os publicos ou de 
utilidade publica, ja existentes no loteamento e adjacencias. 
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VII - cronograma fisico-financeiro de execu~ao das obras do loteamento e respective 
or~amento, incluindo aquelas previstas no art. 12 desta Lei Complementar; 

VIII - apresenta~ao da garantia, dentre as especificadas no art. SO e seguintes desta Lei 
Complementar; 

IX- aprova~ao junto aos 6rgaos estaduais competentes; e 

X- conclusao dos procedimentos previstos no art. 20 desta Lei Complementar, se o case. 

§ lQ Compoem o Plano de Parcelamento, de que trata o incise IV, do "caput" deste 
artigo, os projetos que contenham: 

I -a subdivisao das quadras em lotes, com as respectivas dimensoes e numera~ao; 

II - o sistema de vias com a respectiva hierarquia e sinalizac;:ao; 

Ill - as dimensoes lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de 
tangencia e angulos centra is das vias; 

IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circula~ao, das areas 
institucionais e sistemas de lazer; 

V - a indicac;:ao dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos angulos de 
curvas e vias projetadas; e 

VI -a indicac;:ao em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das aguas pluviais. 

§ 2Q As especifica~oes dos projetos de que tratam o § lQ deste artigo serao 
regulamentadas por Decreto. 

§ 3Q Consideram-se obras do loteamento, nos termos do inciso VII do "caput" deste 
artigo, as obras de infraestrutura basica, ilumina~ao publica complementar, pavimenta~ao das vias, 
paisagismo e urbanizac;:ao das areas publicas e sinalizac;:ao, bern como os projetos indicados no art. 44 
desta Lei Complementar, para loteamento na modalidade de acesso controlado. 

Art. 44. Para analise e aprova~ao do pedido de fechamento de loteamento devera ser 
apresentado: 

I - o projeto de fechamento; 

II- o projeto detalhando o tipo de controle de acesso; 
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Ill - o contrato padrao de compra e venda dos lotes, onde conste a responsabilidade de 
seus adquirentes: 

a) pela urbaniza~ao e manuten~ao das areas verdes, sistema de lazer e arboriza~ao 
urbana, de acordo com os projetos aprovados pelo Municipio; 

b) pela manuten~ao e conserva~ao da sinaliza~ao das vias publicas de circula~ao de 
transite, de acordo com o projeto fornecido pelo Municipio, observadas as disposi<;oes do C6digo de 
Transite Brasileiro- CTB; 

c) pela limpeza das vias publicas; e 

d) pelo sistema de ilumina~ao publica, incluindo-se a manuten~ao, conserva~ao e 
consume de energia eiE~trica, quando: 

1. o posteamento, luminarias e lampadas nao adotarem os padroes usuais homologados 
por diretrizes especificas expedidas pelo Municipio; ou 

2. tratar-se de circuitos subterraneos. 

IV - a aprova~ao previa do Corpo de Bombeiros. 

Paragrafo unico. As especifica~oes dos projetos descritos nos incises deste artigo serao 
regulamentadas por Decreto. 

Art. 45. A implanta~ao do loteamento de area igual ou superior a 300.000m2 (trezentos 
mil metros quadrados) podera ser feita em ate 3 (tres) etapas, devendo sua previsao estar no 
cronograma ffsico financeiro de que trata o incise VII, do "caput" do art. 43 desta Lei Complementar. 

§ 12 Considera-se etapa o conjunto de obras definidas no art. 13 desta Lei 
Complementar. 

§ 22 Cada etapa do loteamento devera possibilitar seu recebimento, 
independentemente de outras etapas previstas. 

§ 32 0 conjunto de etapas que constituem o loteamento deverao ser conclufdas dentro 
do prazo de quatro anos do infcio das obras. 

Art. 46. 0 loteador antes da aprova~ao devera apresentar ao Municipio o contrato 
padrao de compra e venda dos lotes, para: 

I - conferencia das restri~oes urbanfsticas legais; 
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Ill - verifica<;ao das clausulas pertinentes, quando se tratar de loteamento na modalidade 
de acesso controlado. 

Art. 47. 0 Municipio aprovara o projeto de loteamento no prazo de sessenta dias, ap6s 
apresentados pelo interessado todos os documentos indicados nesta Lei Complementar e satisfeitas 
todas as exigencias tecnicas. 

Art. 48. Aprovado o projeto de loteamento, o loteador devera submete-lo ao registro 
imobiliario dentro de cento e oitenta dias, sob pena de caducidade da aprova<;ao. 

Paragrafo unico. Registrado o loteamento, o interessado devera encaminhar c6pia da 
certidao de registro ao 6rgao competente, para providencias junto ao Cadastro lmobiliario Municipal e 
tributa<;ao dos lotes. 

Se~ao v 

Do Sistema de Garantia 

Art. 49. Para execu<;ao das obras de loteamento, definidas no § 3Q do art. 43 desta Lei 
Complementar, o loteador devera oferecer garantia, em valor igual ou superior ao total do or<;amento 
previsto no cronograma fisico-financeiro. 

Art. 50. Sao admitidas as seguintes modalidades de garantia: 

I - garantias pessoais: 

a) cau<;ao em dinheiro; 

b) fian<;a bancaria; 

c) seguro garantia. 

II - garantias reais: 

a) hipoteca; 

b) aliena<;ao fiduciaria de im6veis. 

Art. 51. Para apresenta<;ao da garantia, dentre aquelas mencionadas no artigo anterior, 
o loteador devera vincula-la aos itens e etapas de execu<;ao das obras do loteamento e respectivos 
prazos e valores destas obras. 
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Subse~ao 1 

Das Garantias Pessoais 

Art. 52. No caso de fian~a bancaria e seguro garantia o prazo da garantia sera acrescido 

de tres meses, de forma que todo o processo ate a expedi~ao do Termo Definitivo de Recebimento de 
Obras permane~a coberto pela garantia. 

§ lQ No seguro garantia o prazo podera ser objeto de clausula de revalida~ao 
automatica, o que substitui o acrescimo de prazo previsto no "caput" deste artigo. 

§ 2Q 0 valor da ap61ice no seguro garantia devera ser, no mfnimo, 10% (dez por cento) 
maior que o valor total das obras constantes do cronograma aprovado. 

§ 3Q Havendo substitui~ao ou prorroga~ao do cronograma ffsico financeiro, a garantia 
devera acompanhar o prazo indicado, resguardados os tres meses previstos no "caput" deste artigo. 

Art. 53. Os procedimentos para as garantias pessoais serao regulamentados por Decreto. 

Subse~ao II 

Das Garantias Rea is 

Art. 54. A garantia prestada por hipoteca devera recair sobre im6vel de propriedade do 

loteador, ou de seus s6cios, nao sendo permitida recair sobre areas que fa~am parte do im6vel 
loteando. 

§ lQ Para o aceite desta modalidade, o im6vel dado em garantia devera ser avaliado pelo 
Municipio. 

§ 2Q 56 serao admitidos como garantia os im6veis situados no Municipio, livres de 
quaisquer onus e que nao possuam caracterfsticas que dificultem a sua comercializa~ao. 

§ 3Q Para os im6veis dados em garantia, por meio de hipoteca, serao adotados fatores 

de redu~ao 80% (oitenta por cento) superiores aos da aliena~ao fiduciaria. 

Art. 55. A garantia prestada por aliena~ao fiduciaria podera recair sobre os lotes do 
proprio loteamento ou sobre outros im6veis de propriedade do loteador, ou de seus s6cios, desde que 
situados no Municipio. 

§ lQ Devera ser aplicado um fator redutor - liquidez- sobre o valor final de avalia~ao dos 
bens dados em garantia, conforme disposto a baixo: 
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I - quando a garantia recair sobre apartamento ou casa, redutor de, no minimo, SO% 
(cinquenta por cento); 

II - quando a garantia recair sobre galpao industrial, redutor de, no minimo, 20% (vinte 
por cento); 

Ill - quando a garantia recair sobre lote ou gleba, redutor de, no minimo, 20% (vinte por 
cento); 

IV - quando a garantia recair sabre lotes do proprio loteamento que esteja sendo 
aprovado, redutor de, no minima, 40% (quarenta por cento). 

§ 2Q No caso do inciso IV do §lQ deste artigo, se o loteamento possuir area total de lotes 
igual ou inferior a 35.000m2 (trinta e cinco mil metros quadrados), o redutor podera ser de, no minimo, 
20% (vinte por cento). 

Art. 56. A alienac;:ao fiduciaria devera ser feita mediante contrato, elaborado em cart6rio 
e encaminhado para anuencia do Municipio, com clausulas que contenham todos os dados do 
cronograma fisico-financeiro de execuc;:ao das obras e seu orc;:amento, aiE~m das que se seguem: 

I - descric;:ao das obras a serem realizadas pelo loteador; 

II - especificac;:ao das eta pas de execuc;:ao e respectivos prazos; 

Ill -data de inicio e termino das obras; 

IV - valores de cada item do cronograma fisico-financeiro de obras; 

V- valor total das obras; 

VI - descric;:ao dos lotes que serao alienados; 

VII - penalidades e carencias, no caso de inadimplencia do loteador. 

Subse~ao Ill 

Disposi~oes Gerais 

Art. 57. As garantias devem estar vigentes desde a aprovac;:ao do loteamento ate a 
emissao do Termo de Recebimento Definitive das Obras. 

Art. 58. Em caso de pedido de substituic;:ao de garantia, devem ser atendidas as 
disposic;:oes desta Sec;:ao, devendo a garantia ser adequada ao valor das obras do loteamento, previstas 

no cronograma fisico-financeiro. I ' \ n ;1-
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Subse~ao IV 

Da Libera~ao da Garantia 

Art. 59. 0 Municipio liberara a garantia: 

I - proporcionalmente, a pedido do loteador, quando integralmente conclufda cada obra 
ou etapa prevista do cronograma ffsico-financeiro de execw;ao de obras; 

II- integralmente, ap6s o recebimento definitive das obras. 

Art. 60. A garantia referente as obras de abastecimento de agua, coleta e tratamento de 
esgotos e rede de distribui~ao de energia eh~trica domiciliar e publica, somente podera ser liberada 
ap6s o aceite e recebimento destas, pelos 6rgaos competentes. 

Se~ao VI 

Da Altera~ao do loteamento 

Art. 61. Qualquer altera~ao ou cancelamento parcial do loteamento registrado 
dependera de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela altera~:;ao, bern como da 
aprova~:;ao pelo Municipio, devendo a altera~ao ser apresentada no Cart6rio de Registro de lm6veis, em 
complemento ao projeto original com a devida averba~:;ao, atendendo, no que couber, as disposi~:;oes do 
art. 43 desta Lei Complementar. 

Se~ao VII 

Da Execu~ao das Obras do loteamento 

Art. 62. 0 prazo para execu~:;ao das obras do loteamento, de responsabilidade do 
loteador, tera dura~:;ao maxima de quatro anos, contados da licen~a para infcio das obras. 

§ lQ A licen~:;a para inicio das obras sera expedida: 

1- a pedido do loteador, ap6s aprova~ao do loteamento; ou 

II - de offcio, ap6s o registro do loteamento. 

§ 2Q No caso do loteamento ser aprovado por etapas, todas elas devem estar conclufdas 
no prazo previsto no "caput" deste artigo. 

Art. 63. 0 recebimento das obras do loteamento pode ser: 
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I - definitive: quando os 6rgaos competentes atestarem que todas as obras constantes do 
cronograma fisico-financeiro foram executadas de acordo com o projeto aprovado; ou 

II - parcial: quando os 6rgaos competentes atestarem que uma das etapas ou obras 
previstas no cronograma fisico-financeiro foi executada e concluida de acordo com o projeto aprovado. 

§ 12 As obras do loteamento constantes do cronograma somente serao recebidas pela 
municipalidade ap6s o registro do loteamento. 

§ 22 0 recebimento definitive do loteamento industrial fica vinculado a obten~ao da 
Licen~a de Opera~ao, junto ao 6rgao ambiental estadual competente. 

Art. 64. 0 loteador e responsavel pela integridade das obras executadas do loteamento 
ate o recebimento definitive, pelo 6rgao competente. 

Art. 65. A constru~ao nos lotes podera ser liberada mediante Decreta, ap6s o 
recebimento definitive das obras de infraestrutura basica. 

§ 12 Nos cases em que o loteamento for implantado per eta pas, as mesmas poderao ser 
liberadas somente para constru~ao de residencial multifamiliar ou uso misto com este uso, ap6s 
recebimento do respective termo parcial de conclusao da etapa, que contemple a infraestrutura basica 
e a pavimenta~ao. 

§ 22 0 11Habite-se" dos uses de que trata o § 12 deste artigo esta condicionado ao 
recebimento definitive de todas as etapas do loteamento. 

Se~ao VIII 

Das Disposi~oes Finais 

Art. 66. Constituido e formalizado o instrumento de garantia, e estando todos os 
projetos aprovados pelo Municipio e pelos 6rgaos estaduais e federais competentes, o processo de 
loteamento, bern como o de fechamento, se houver, sera submetido a aprova~ao do Prefeito 
Municipal. 

Art. 67. Para os fins do art. 155 da Lei Organica do Municipio, fica autorizado que os 
lotes incorporados ao patrimonio publico municipal por for~a da execu~ao das garantias rea is poderao 
ser alienados por meio de leilao, ap6s previa avalia~ao. 

Paragrafo unico. Os valores arrecadados com a aliena~ao dos lotes serao 
obrigatoriamente revertidos para a satisfa~ao dos custos com as obras de infraestrutura e urbaniza~ao 
nao realizadas ou nao concluidas pelo loteador. 
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Art. 68. As obras aceitas e recebidas definitivamente pelo Municipio ficarao sob a 
responsabilidade civil do loteador por urn periodo de cinco anos, contados a partir da emissao do 
Termo Definitive de Recebimento das Obras. 

Art. 69. Nao sera permitida a apro.va~ao de novo loteamento por pessoas fisicas ou 
juridicas que possuam loteamento aprovado cujas obras estejam com cronograma em atraso ou 
apresentem outro tipo de irregularidade na execu~ao, ou quando os proprietaries ou envolvidos 
tenham promovido parcelamento clandestine no Municipio. 

Art. 70. Nao cabera ao Municipio qualquer responsabilidade pela diferen~a de medidas 
dos lotes ou quadras que venha a ocorrer, em rela~ao aquelas constantes no projeto de loteamento 
aprovado. 

Art. 71. Todos os prazos fixados neste Capitulo serao contados em dias corridos, 
excluindo-se o dia do come~o e incluindo o dia do vencimento. 

Art. 72. Qualquer publicidade relativa ao loteamento devera obrigatoriamente constar 
as seguintes informa~oes: 

I - numero do processo de aprova~ao do projeto de loteamento; 

II - data do registro e numero da matricula do loteamento no Cart6rio de Registro de 
. Jm6veis; e 

Ill - prazo de inicio e termino das obras de responsabilidade do loteador. 

Se~ao IX 

Do Loteamento Residencial de Interesse Social 

Art. 73. Aplicam-se ao loteamento residencial unifamiliar de interesse social as normas 
do Capitulo II do Titulo II desta Lei Complementar, que nao contrariem o disposto nesta Se~ao. 

Art. 74. Serao permitidos loteamentos residenciais unifamiliares de interesse social para 
atendimento aos Programas Habitacionais do Municipio. 

Art. 75. Nos projetos de loteamentos residenciais unifamiliares de interesse social, os 
lotes para as finalidades residenciais terao a dimensao minima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros 
quadrados), com testada minima de 7m (sete metros). 

Art. 76. Quando o loteamento residencial unifamiliar de interesse social estiver 
vinculado a constru~ao das unidades habitacionais, devera ser apresentado projeto de engenharia que 
contemple o Plano de Ocupa~ao, considerando: o relevo final do ~no, as constru~Oes, a sua 
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acessibilidade, as divisas, a estabilidade geotecnica do solo, a drenagem superficial e o esgotamento 
sanitaria. 

§ lQ As divisas dos lotes deverao canter muretas com altura minima de 0,30m (trinta 
centimetros). 

§ 2Q Quando o desnivel de terreno entre os lotes contiguos, em qualquer uma das suas 
divisas, for maior que O,SOm (cinquenta centimetres), deverao ser construfdos muros de conten~ao ou 
de arrimo, para garantir a estabilidade geotecnica do terreno. 

§ 3Q Nos lotes de soleira negativa deverao ser adotadas obras de drenagem de aguas 
pluviais, aguas servidas e esgotos sanitarios. 

§ 4Q A execu~ao das obras constantes do § lQ ao § 3Q deste artigo e condi~ao necessaria 
para a concessao do "Habite-se" das edifica~oes eo recebimento das obras do loteamento. 

Art. 77. A edifica~ao das unidades residenciais podera ser efetuada concomitantemente 
as obras de infraestrutura do loteamento. 

Art. 78. Quando o loteamento residencial unifamiliar de interesse social estiver 
vinculado a unidade habitacional devera ser provido de equipamentos institucionais, a serem definidos 
par ocasiao do pedido das diretrizes de parcelamento do solo, sendo estas constru~oes e equipamentos 
de responsabilidade do empreendedor. 

Art. 79. A libera~ao do "Habite-se", referente as obras de edifica~ao das unidades 
residenciais, ficara vinculada ao recebimento definitivo das obras de infraestrutura do loteamento. 

Art. 80. Fica admitido o loteamento residencial unifamiliar de interesse social vinculado 
a unidade habitacional na Zona Mista Cinco- ZMS. 

CAPITULO Ill 

DO DESMEMBRAMENTO 

se~ao 1 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 81. Considera-se desmembramento, para efeitos desta Lei Complementar, a 
subdivisao de glebas em lotes, destinados a edifica~ao, com aproveitamento do sistema viario 
existente, desde que nao implique na abertura de novas vias e logradouros publicos e nem no 
prolongamento, modifica~ao e amplia~ao dos ja existentes. 
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§ lQ Na Macrozona de Estrutura<;ao e na Macrozona de Ocupa<;ao Controlada o 
parcelamento do solo de areas superiores a 50.000m 2 (cinquenta mil metros quadrados) devera ser 
feito sob a forma de loteamento, ficando, contudo, autorizado o desmembramento de glebas desde 
que os lotes resultantes ten ham area superior a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados). 

§ 2Q Na Macrozona de Consolida<;ao o parcelamento do solo de areas superiores a 
100.000m2 (cern mil metros quadrados) devera ser feito sob a forma de loteamento, ficando, contudo, 
autorizado o desmembramento de glebas desde que os lotes resultantes tenham area superior a 
100.000m2 (cern mil metros quadrados). 

§ 3Q As glebas limitrofes entre o perimetro urbano e rural podem ser desmembradas, 
independente da metragem estipulada no § lQ deste artigo, desde que a subdivisao resulte na 
separa<;ao da area urbana com a rural. 

§ 4Q As areas localizadas em Zona de Uso Predominantemente Industrial Urn - ZUPil, 
Zona de Uso Predominantemente Industrial Dois- ZUPI2, e Zona de Uso Diversificado- ZUD podem ser 
desmembradas independentemente das condi<;ao estipuladas nos§§ lQ e 2Q deste artigo. 

§ SQ Quando a gleba atender as condi<;oes para o desmembramento, principalmente 
quanto ao acesso para via publica oficial ja existente, a eventual incidencia da Macroestrutura Viaria, 
prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado, Lei Complementar n. 612, de 2018, devera ser 
destacada no projeto, como area reservada destinada ao Municipio. 

Art. 82. Os lotes resultantes do desmembramento deverao ser dotados de obras de 
infraestrutura basica, que caso inexistentes no local, devem ser executadas pelo proprietario, devendo 
ser prestada a garantia equivalente e constar no cronograma fisico-financeiro de execuc;ao das obras. 

Paragrafo unico. As obras de infraestrutura deverao ser aprovadas junto aos 6rgaos 
competentes. 

Art. 83. A elabora<;ao de projeto de desmembramento com area superior a 20.000m2 

(vinte mil metros quadrados) sera precedida de fixa<;ao de diretrizes pelo Municipio, a pedido do 
proprietario, juntando-se os documentos previstos em Decreto. 

Paragrafo unico. 0 pedido de diretrizes podera ser dispensado, nos processes de 
desmembramento para fins de adequa<;ao de area, para posterior aprova<;ao de loteamento, desde que 
este ja tenha obtido aprova<;ao previa de anteprojeto. 

Art. 84. Os lotes resultantes de desmembramento deverao ter frente para via publica 
oficial de circula<;ao e observar as dimensoes minimas de lote previstas na legisla<;ao para os diferentes 
zoneamentos, conforme disposto no Anexo VI - Parametres de Uso e Ocupa<;ao, que faz parte 
integrante desta Lei Complementar, e atendidas as disposi<;oes do art. 26 des f L)i1 omplementar. 
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Art. 85. As diretrizes para desmembramento terao validade de urn ano, prorrogavel pelo 
mesmo periodo por uma (mica vez, contados a partir da data de ciencia do interessado. 

Art. 86. 0 proprietario devera ingressar, dentro do prazo de vigencia das diretrizes, com 
o pedido de aprova~ao do projeto de desmembramento, apresentando os seguintes documentos: 

I - certidao atualizada da matricula da gleba; 

II - certidao negativa de tributos municipais; 

Ill - Plano de Desmembramento; e 

IV - projetos referentes as obras de infraestrutura basica, nos moldes do art. 82 desta Lei 
Complementar, se o caso. 

§ 12 Compoem o Plano de Desmembramento, de que trata o inciso Ill do "caput" deste 
artigo: 

I - indica~;;ao das vias existentes e dos loteamentos contiguos; 

II - indica~ao do tipo de uso predominante no local; e 

Ill - indica~ao da divisao de lotes pretendida na area. 

§ 22 Demais documentos que irao acompanhar o pedido de desmembramento, bern 
como as especificac;oes dos projetos, serao regulamentados por Decreto. 

Art. 87. E de responsabilidade do proprietario a comunica~ao formal da existencia de 
restri~oes ambientais que incidam sobre a area desmembrada. 

Art. 88. Aprovado o projeto de desmembramento, o interessado devera submete-lo ao 
registro no competente cart6rio, no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de caducidade da 
aprova~ao. 

§ 12 Registrado o desmembramento, o interessado devera encaminhar c6pia da certidao 
de registro ao 6rgao competente, para providencias junto ao Cadastro lmobiliario Municipal e 
tributa~ao dos lotes. 

§ 22 Somente ap6s o registro do desmembramento e que o Municipio podera conceder 
Alvara de Constru~ao. 

Art. 89. Para efeito de desmembramento, quando existir edifica~ao no lote, devera ser 
comprovada a regularidade da constru~;;ao, considerando os lotes gerados, e respeitados o coeficiente 

de aproveitamento, a taxa de ocupa~ao maxima e os recuos previstos nesta l ·Com le; en r
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Se~ao 11 

Do Desmembramento Vinculado a Anexa~ao 

Art. 90. Considera-se desmembramento vinculado a anexac;ao, para efeitos desta Lei 
Complementar, a transferencia de parte de uma gleba para outra, contigua, com a finalidade de 
adequac;ao urbanistica das mesmas. 

§ 12 Os lotes resultantes deverao atender a todos os parametres urbanisticos para o 
zoneamento de sua localizac;ao. 

§ 22 Aplica-se ao desmembramento vinculado a anexac;ao as normas da Sec;ao I deste 
Capitulo, que nao contrariem o disposto nesta Sec;ao. 

§ 32 Fica vedado o desmembramento vinculado a anexac;ao com a finalidade de reduzir a 
metragem quadrada de glebas, de forma que dispense o proprietario da obrigac;ao de efetuar o 
loteamento, nos moldes do § 12 do art. 81 desta Lei Complementar. 

CAPITULO IV 

DO DESDOBRO DOS LOTES 

se~ao 1 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 91. Constitui desdobro para efeitos desta Lei Complementar, a divisao de lote 
resultante do loteamento ou desmembramento aprovado. 

§ 12 Fica admitido o desdobro para os loteamentos aprovados ate a data de 15 de 
dezembro de 1997, com area minima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada 
minima de 5m (cinco metros); e para os loteamentos aprovados ap6s a referida data, com a area 
minima e testada minima conforme disposic;oes do Anexo VI - Parametres de Uso e Ocupac;ao, para os 
distintos zoneamentos. 

§ 22 Fica admitido o desdobro de lotes do loteamento Eldorado Centro Empresarial e 
Industrial, com area minima de 1.000m2 (mil metros quadrados) e testada minima de 20m (vinte 
metros). 

§ 32 Fica vedado o desdobro de lotes situados no Corredor Urn - CRl e na Zona 
Residencial- ZR, excec;ao feita ao loteamento Chacaras Sao Jose, que devera observar a area minima de 
1.500m2 (urn mile quinhentos metros quadrados) e testada minima de 15m uinze metros). 
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§ 42 Fica admitido o desdobro de lotes de esquina, desde que seja possfvel inscrever urn 
drculo com diametro mfnimo de 7m (sete metros) em plano horizontal no lote resultante na esquina. 

Art. 92. 0 desdobro de lote com area igual ou superior a 20.000m2 (vinte mil metros 
quadrados) sera precedido de fixac;ao de diretrizes p·elo Municipio. 

Art. 93. 0 interessado devera ingressar, com o pedido de aprovac;ao do desdobro, 
apresentando os seguintes documentos: 

I - certidao atualizada da matrkula do lote e, quando a matrfcula nao estiver no nome do 
interessado, devera ser apresentado escritura ou contrato de compromisso de compra e venda; 

II - croqui ou projeto do desdobro; e 

Ill - memoriais descritivos, quando exigidos pelo 6rgao competente. 

Paragrafo (mico. Se a matrfcula estiver gravada com onus de penhora, alienac;ao, 
hipoteca, arresto, sequestro ou indisponibilidade, o titular do im6vel devera obter a anuencia dos 
credores ou a baixa dos onus gravados, anteriormente ao desdobro. 

Art. 94. Aprovado o desdobro, o interessado devera submete-lo ao registro no 
competente cart6rio, no prazo de cento e oitenta dias, contados do deferimento do pedido, sob pena 
de caducidade da aprovac;ao. 

Paragrafo unico. Excetuam-se do "caput" deste artigo, OS desdobros de lotes com area 
menor ou igual a 1.000m2 (mil metros quadrados), que podedio ser efetivados diretamente perante o 
Cadastre lmobiliario Municipal. 

Se~ao II 

Do Desdobro de Loteamentos Regularizados pelo Municipio 

Art. 95. 0 interessado devera ingressar, com o pedido de aprovac;ao do desdobro, 
apresentando os seguintes documentos: 

I - certidao atualizada da matrfcula do lote; e 

II - projeto topografico e memoriais descritivos com as medidas, areas e confrontantes 
das situac;oes atual e pretendida, em conformidade com a matrfcula. 

Paragrafo unico. 0 desdobro de lote sera precedido de fixac;ao de diretrizes pelo 6rgao 
responsavel pela Regularizac;ao Fundiaria. 
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Art. 96. Os lotes resultantes do desdobro deverao observar as dimensoes mfnimas 
previstas nesta Lei Complementar para o zoneamento de sua situa~ao. 

Art. 97. Fica sob a responsabilidade do proprietario do lote resultante do desdobro, 
qualquer onus relative a reloca~ao de equipamentos e mobiliarios urbanos existentes na via publica. 

Art. 98. Aplicam-se as normas do "caput" do art. 94 desta Lei Complementar para o 
desdobro previsto nesta Sec;ao. 

Se~ao Ill 

Do Oesdobro Vinculado a Anexa~ao 

Art. 99. Considera-se desdobro vinculado a anexac;ao, para efeitos desta lei 
Complementar, a transferencia de parte de urn lote para outro, contfguo, com a finalidade de 
adequac;ao urbanfstica dos mesmos. 

§ 12 Os lotes resultantes deverao atender: 

I -area mfnima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada mfnima de 
Sm (cinco metros), nos loteamentos aprovados anteriores a 15 de dezembro de 1997, excetuando-se as 

ZRs ou; 

II -as dimensoes mfnimas previstas na legislac;ao para o zoneamento de sua situac;ao. 

§ 22 Aplica-se ao desdobro vinculado a anexa~ao o disposto nos arts. 92, 93 e o "caput" 
do art. 94 desta Lei Complementar. 

CAPfTULO V 

DA ANEXA~AO DOS I MOVE IS 

Se~ao 1 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 100. Considera-se anexa~ao para efeitos desta Lei Complementar a unificac;ao das 
areas de duas ou mais glebas ou lotes, para formac;ao de novas glebas ou lotes. 

Art. 101. 0 proprietario devera ingressar, com o pedido de aprovac;ao de anexac;ao, 
apresentando os seguintes documentos: 
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I - certid6es atualizadas das matriculas dos lotes e, quando as matriculas nao estiverem 
no nome do interessado, devera ser apresentado escritura ou contrato de compromisso de compra e 
venda; 

II - croqui ou projeto da anexac;ao; e 

Ill - memoriais descritivos, quando exigidos pelo 6rgao competente. 

Paragrafo unico. Se a Certidao do Cart6rio de Registro de lm6veis estiver gravada com 
onus de penhora, alienac;ao, hipoteca, arresto, sequestra ou indisponibilidade, o titular do im6vel 
devera obter a anuencia dos credores ou a baixa do referido onus anteriormente a anexac;ao. 

Art. 102. Aprovado o projeto de anexac;ao, o interessado devera submete-lo a registro 
no cart6rio competente, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data da aprovac;ao, sob pena de 
caducidade da mesma. 

Paragrafo unico. A concessao de Alvara de Construc;ao e regularizac;ao de im6veis objeto 
de anexac;ao fica condicionada a aprovac;ao desta. 

Art. 103. Os lotes resultantes de anexac;ao provenientes de loteamento aprovado a 
partir de 15 de dezembro de 1997, somente poderao ser novamente objeto de desdobro se as 
dimens6es de area e testada minimas atenderem as disposic;6es do Anexo VI - Parametros de Uso e 
Ocupac;ao, para os distintos zoneamentos. 

Se~ao 11 

Da Anexa~ao em loteamentos Regularizados pelo Municipio 

Art. 104. 0 proprietario devera ingressar com o pedido de aprovac;ao de anexac;ao, 
apresentando os seguintes documentos: 

I - certidao atualizada das matriculas da area em nome do mesmo proprietario; 

II - projeto topogratico e memoriais descritivos com as medidas, areas e confrontantes 
das situac;6es atual e pretendida, em conformidade com as matrfculas. 

Paragrafo unico. Se a Certidao do Cart6rio de Registro de lm6veis estiver gravada com 
onus de penhora, alienac;ao, hipoteca, arresto, sequestra ou indisponibilidade, o titular do im6vel 
devera obter a anuencia dos credores ou a baixa do referido onus anteriormente a anexac;ao. 

Art. 105. Aprovado o projeto de anexac;ao, o interessado devera submete-lo a registro 
no cart6rio competente, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data da aprovac;ao, sob pena de 
caducidade da mesma. 
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Paragrafo unico. A concessao de Alvara de Constru~ao e regulariza~ao de im6veis objeto 
de anexa~ao fica condicionada a aprovat;ao desta. 

CAPfTUlO VI 

DAS INFRA<;OES E PENALIDADES 

Art. 106. 0 loteador, propriet<hio ou empreendedor que nao cumprir o disposto nesta 
lei Complementar esta sujeito as infra~oes e penalidades, a baixo: 

I - promover o parcelamento de solo para fins urbanos sem previa autorizat;ao do 
Municipio: Embargo da obra e Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 90.000,00 (noventa mil 
rea is); 

II - iniciar as obras do loteamento antes da emissao da licen~a para infcio das obras: 
Embargo da obra e Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil rea is) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is); 

Ill - executar obras do loteamento ou de infraestrutura com movimenta~ao de terra que 
cause o assoreamento dos cursos d'agua: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 90.000,00 
(noventa mil reais); 

IV - executar as obras do loteamento ou de infraestrutura em desacordo com o projeto 
aprovado: Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

V - nao observar o prazo de cada item do cronograma ffsico-financeiro: Multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por mes de atraso e para cada item 
previsto; 

VI - fazer propaganda do loteamento em desacordo com o disposto no art. 72 desta lei 
Complementar: Multa de R$ 3.000,00 (tres mil rea is) e apreensao imediata dos materiais; 

VII - descumprir o prazo final do cronograma trsico-financeiro de execuc;ao das obras: 
Execuc;ao ou cobranc;a da garantia oferecida, de acordo com Se~ao V do Capitulo II do Titulo II desta lei 
Complementar; 

VIII - comercializar lotes antes do registro do loteamento: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
rea is) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

IX - comercializar lotes alienados em garantia das obras: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
rea is) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

X - promover o fechamento de loteamento sem previa autorizac;ao do Municipio: Multa 
de R$ 20.000,00 (vinte mil rea is) a R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 
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XI - executar perfmetro de fechamento em desacordo com projeto aprovado: Multa de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

XII - desatender outras normas previstas no Titulo II desta Lei Complementar: Multa de 
R$ 3.000,00 (tres mil reais). 

§ 12 No caso dos incises I e II deste artigo sera realizado o embargo da obra par meio de 
Auto de lnfra~ao e Multa lnstantaneo, que fixara o prazo de dez dias para corre~ao da irregularidade au 
apresenta~ao de recurso e, apos, aplica~ao da multa. 

§ 22 A aplica~ao das multas previstas nos incises deste artigo, com exce~ao dos incises 1 
e II, atendera ao seguinte procedimento: 

I - sera precedida de Notifica~ao Preliminar, que fixara o prazo de ate trinta dias, para 
corre~ao da irregularidade ou apresenta~ao de recurso; 

II - apos o vencimento do prazo fixado e a constata~ao de que a irregularidade persiste, 
sera expedido Auto de lnfra~ao e Multa, que fixara o prazo de dez dias para corre~ao da irregularidade 
ou apresenta~ao de recurso e, apos, aplica~ao de multa; 

Ill - em caso de reincidencia sera expedido o Auto de lnfra~ao e Multa em Reincidencia, 
que estabelecera novo prazo de dez dias para a corre~ao de irregularidade ou apresenta~ao de recurso 
e, apos, multa em dobra. 

§ 32 No caso do incise V do "caput" deste artigo, a Notifica~ao Preliminar fixara tambem 
o prazo de ate trinta dias para apresenta~ao da solu~ao. 

§ 4!2 Verificado o caso do incise Ill deste artigo, enquanto nao for proporcionada a 
repara~ao do dana, a obra podera ser embargada e o Municipio nao fornecera qualquer documento de 
aceite ou libera~ao do empreendimento. 

§ 52 No caso do incise IV do "caput" deste artigo, a obra em desacordo com o projeto 
nao pode descaracterizar o loteamento, sob pena de Embargo das Obras. 

§ 6!2 Os valores das multas previstas neste artigo serao atualizadas anualmente de 
acordo com a Lei n. 5.784, de 19 de dezembro de 2000, com suas altera~oes, que "Aitera a forma de 
indexa~ao monetaria de creditos tributaries e nao tributaries e da outras providencias.". 

TITULO Ill 

DO ZONEAMENTO TERRITORIAL 

Art. 107. Para o ordenamento do usa e ocupa~ao do solo considera-se a divisao do 

::r~i::::: do Municipio em Zona Rural e Zon:AU~:a1n1:1~:1imitadas no A ~xo I - MtDel:o} 
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e Urbano e Anexo 1-A-Tabela de Coordenadas Geograticas - Perimetro Rural e Urbano, ambos da Lei 
Complementar n. 612, de 2018. 

CAPITULO I 

DA CLASSIFICAC::AO DO ZONEAMENTO URBANO 

Art. 108. 0 zoneamento corresponde a por~oes do territ6rio, na Zona Urbana do 
Municipio, nas quais incidem parametres pr6prios de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo 
estabelecidos nos Anexos VI - Parametres de Uso e Ocupa~ao e delimitadas no Anexo VII - Mapa de 
Zoneamento, ambos integrantes desta Lei Complementar, dividindo-se em: 

I - Centralidades; 

II -Zonas de Uso; e 

Ill - Corredores de Uso. 

Art. 109. As Centralidades, definidas e delimitadas no Plano Diretor de Desenvolvimento 
lntegrado - Lei Complementar n. 612, de 2018, relacionadas abaixo sao caracterizadas como 
zoneamento nesta lei Complementar: 

I - Centralidades Metropolitanas; 

II - Centralidades Municipals; e 

Ill - Centralidades locals. 

Art. 110. As Centralidades Metropolitanas tern por caracteristica a atra~ao de pessoas de 
todas as regioes da cidade e tambem de outros municipios, e subdividem-se em: 

I - Centralidade Metropolitana Eixo Dutra - CMETRO.ED: destinada a diversidade de usos 
comerciais e de servi~os com baixo ou medio nivel de impacto urbanistico e ambiental, as atividades 
geradoras de ruido noturno e as atividades industrials, admitindo-se o uso misto com o residencial 
multifamiliar desde que a Area Construida Computavel - ACC total do uso residencial multifamiliar fica 
limitada ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) da area total computavel do uso nao 
residencial com acesso exclusivo por via local, vedado o acesso por vias de maior hierarquia; e 

II - Centralidade Metropolitana Centro Tradicional - CMETRO.CT: destinada ao uso misto 
principalmente atraves da fachada ativa destinadas ao uso comercial, de servi~o e institucional com 
baixo nivel de impacto urbanfstico e ambiental, as atividades geradoras de ruido noturno e ao uso 
industrial de baixo potencial de incomodidade. 
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Art. 111. As Centralidades Municipais - CM: destinadas ao usc residencial multifamiliar, 
comercial, de servi~o e institucional com baixo nivel de impacto urbanistico e ambiental, e ao usc 
industrial de baixo potencial de incomodidade, sendo incentivado o usc misto com o residencial 
multifamiliar vertical, principalmente atraves da fachada ativa, subdividindo-se em: 

I- Centralidade Municipal Centro Expandido- CM. Centro Expandido; 

II - Centralidade Municipal Vila Adyana - CM. Vila Adyana; 

Ill- Centralidade Municipal Aquarius- CM. Aquarius; e 

IV- Centralidade Municipal Satelite- CM. Satelite. 

Art. 112. As Centralidades Locais - CL: destinadas ao usc residencial multifamiliar, 
comercial, de servi~o e institucional com baixo nivel de impacto urbanistico e ambiental, e ao usc 
industrial de baixo potencial de incomodidade, subdividindo-se em: 

I - Centralidades Locais Existentes: 

a) Centralidade Local Jardim Paulista- CL. Jardim Paulista; 

b) Centralidade Local Vila Industrial - CL. Vila Industrial; 

c) Centralidade Local Santana - CL. Santana; e 

d) Centralidade Local Motorama- CL. Motorama. 

II- Centralidades Locais a lnduzir: 

a) Centralidade Local Parque Industrial - CL. Parque Industrial; 

b) Centralidade Local Colonial- CL. Colonial; 

c) Centralidade Local Novo Horizonte- CL. Novo Horizonte; 

d) Centralidade Local Sao Judas Tadeu - CL. Sao Judas; 

e) Centralidade Local Eugenio de Melo - CL. Eugenio de Melo; 

f) Centralidade Local Campos de Sao Jose- CL. Campos de Sao Jose; e 

g) Centralidade na expansao oeste do Urbanova - CL. Urbanova. 

LC. 623/19 
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I - Zona Residencial - ZR: constitui-se de areas consolidadas ou glebas vazias destinadas 
ao uso residencial unifamiliar; 

II- Zona Mista Um - ZM1: constitui-se de areas limitrofes aos bairros residenciais e outras 
areas, onde devera ser mantido o controle de uso, bem como a limita~;ao do gabarito de altura, sendo 
destinadas a ocupa~;ao predominantemente residencial e ao uso comercial, de servi~;o e institucional 
com baixo nivel de impacto urbanistico e ambiental, e a atividade industrial de baixo potencial de 
incomodidade; 

Ill - Zona Mista Dois - ZM2: constitui-se de areas mistas com ocupa~;ao 

predominantemente residencial, onde deve ser controlado o adensamento, sendo admitidos os usos 
residencial multifamiliar, com diversidade de usos comerciais e de servi~;os, com baixo nivel de impacto 
urbanistico e ambiental eo uso industrial de baixo potencial de incomodidade; 

IV - Zona Mista Tres - ZM3: constitui-se de areas de uso misto destinadas a absorver o 
uso residencial multifamiliar, assim como os comercios e servi~;os com baixo nivel de impacto 
urbanistico e ambiental eo uso industrial de baixo potencial de incomodidade; 

V - Zona Mista Quatro- ZM4: constitui-se de areas mistas com maier diversidade de usos, 
cujas areas vazias serao destinadas aos usos residenciais unifamiliar horizontal e multifamiliar vertical, 
os de comercio e de se rvi~;os com baixo e medic nivel de impacto urbanistico e ambiental e o uso 
industrial de baixo potencial de incomodidade; 

VI - Zona Mista Cinco - ZMS: constitui-se de areas identificadas como Zona Especial de 
Interesse Social - ZEIS ou Nucleos lnformais no Anexo XV - Mapa - Nucleos lnformais da Lei 
Complementar n. 612, de 2018, de nucleos urbanos regularizados e das glebas adjacentes ou situadas 
em meio a esses nucleos, que serao destinadas a ocupa~;ao residencial unifamiliar e a implanta~;ao de 
comercio e de servi~;os de baixo nivel de impacto urbanfstico e ambiental, sendo admitido tambem o 
loteamento, com o objetivo de promover a reorganiza~;ao viaria e a previsao de areas publicas para 
oferta de infraestrutura e equipamentos publicos; 

VII - Zona de Prote~;ao Ambiental Um - ZPA1: constitui-se de areas de prote~;ao 

ambiental, por suas caracteristicas de varzea, com forma~;ao hidromorfica, aluviao ou por outros 
atributos naturais e que sera destinada a implanta~;ao de Unidades de Conserva~;ao, ficando sujeitas a 
elabora~;ao de Plano de Manejo, admitidos os usos agricola e pecuario, florestal e seus 
complementares, em especial os usos para campos de pesquisa e experimenta~;ao agricola, pecuaria e 
florestal de institutes de pesquisa; 

VIII - Zona de Prote~;ao Ambiental Dois - ZPA2: constitui-se de areas perifericas, 
vulneraveis a ocupa~;ao urbana intensiva devido aos seus atributos ambientais, sendo apropriada as 
atividades de lazer e recrea~;ao, os usos agricola, pecuario e florestal, sendo admitido o uso residencial 
unifamiliar e as atividades de caracteristicas agroindustriais de baixo potencial de incomodidade; com 
baixa taxa de ocupa~;ao e baixo coeficiente de aproveitamento; 
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IX - Zona de Uso Diversificado - ZUD: constitui-se de areas destinadas a localizac;:ao de 
atividades comerciais, de servic;:os, institucionais e industriais, que visam garantir a protec;:ao das areas 
circunvizinhas, admitindo-se os uses de comercio, de servic;:os e institucionais de baixo a alto nfvel de 
impacto urbanfstico e ambiental, o uso industrial de baixo a medic potencial de incomodidade e as 
atividades geradoras de rufdo noturno; 

X - Zona de Uso Predominantemente Industrial Um - ZUPil: compreende plantas 
industriais existentes no Municipio, sendo destinada a manutenc;:ao da atividade industrial, admitidas as 
atividades comerciais e de servic;:os complementares ao processo industrial; 

XI - Zona de Uso Predominantemente Industrial Dois - ZUPI2: constitui-se de areas 
destinadas a localizac;:ao de atividades comerciais, de servic;:os e institucionais de baixo a alto nfvel de 
impacto urbanfstico e ambiental, o uso industrial de baixo a medic-alto potencial de incomodidade e as 
atividades geradoras de rufdo noturno; 

XII- Zona Especial de Sao Francisco Xavier- ZESFX: constitui-se da area do nucleo urbane 
principal de Sao Francisco Xavier, destinada a fomentar as atividades de apoio ao turismo e a 
preservac;:ao de seu patrimonio hist6rico, paisagfstico e cultural, sendo destinada a ocupac;:ao residencial 
e ao uso comercial, de servic;:o e institucional com baixo nfvel de impacto urbanfstico e ambiental, e a 
atividade industrial de baixo potencial de incomodidade; 

XIII - Zona Aeroportuaria - ZA: constitui-se da area do Departamento de Ciencia e 
Tecnologia Aeroespacial do Ministerio da Aeronautica - DCTA e destina-se a abrigar o aeroporto e o 
desenvolvimento de atividades cientfficas e de pesquisa tecnol6gicas aeroespaciais, bem como outras 
atividades urbanas compatfveis; 

XIV - Zona de Planejamento Especlfico - ZPE: constitui-se de glebas que, devido a sua 
localizac;:ao estrategica para o crescimento urbane e o desenvolvimento do Municipio, deverao ser 
objeto de parcelamento do solo, preferencialmente, atraves de loteamento; subdividida em: 

a) Zona de Planejamento Especlfico Um - ZPEl: compreende as glebas vazias que 
necessitam de orientac;:ao para a ocupac;:ao urbana, visando prioritariamente promover diversidade de 
uses, melhoria das condic;:oes de mobilidade local e integrac;:ao territorial; 

b) Zona de Planejamento Especffico Dois - ZPE2: compreende as glebas vazias que 
necessitam de orientac;:ao para a ocupac;:ao urbana objetivando principalmente a formac;:ao de novas 
centralidades com boas condic;:oes de acessibilidade na regiao da Urbanova e no Perimetro Especial do 
Parque Tecnol6gico. 

Art. 114. Os Corredores de Uso, relacionados nos Anexos VI - Parametres de Uso e 
Ocupac;:ao e VII - Mapa de Zoneamento, ambos integrantes desta Lei Complementar, sao destinados a 
diversificac;:ao de uses de forma compativel com a vizinhanc;:a e a flexibilizac;:ao da implantac;:ao de 

atividades como apoio as zonas de uso, e obedecem a classifica~ao relacion di);bai~o:() A
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I - Corredor Urn - CRl: corredor de apoio as zonas residenciais, destinado ao uso 
residencial unifamiliar, ao uso comercial, de servi~o e institucional com impacto irrelevante e o uso 
industrial de baixo potencial de incomodidade; 

II - Corredor Dois - CR2: corredor de apoio as zonas mistas, admitindo maior 
verticaliza~ao do que na zona em que ocorre, aiE~m de intensificar o uso comercial e de servi~os, 
minimizando a necessidade de deslocamentos, sendo destinado ao uso residencial multifamiliar, ao uso 
comercial, de servi«;o e institucional com baixo e medio nfvel de impacto ambiental, as atividades 
geradoras de ruido noturno e a atividade industrial de baixo potencial de incomodidade; 

Ill - Corredor Tres - CR3: corredor de apoio as zonas mistas, admitindo os usos mais 
incomodos sem a necessidade de analise de localiza«;ao, sendo destinado ao uso comercial, de servi~o e 
institucional com baixo e medio nfvel de impacto ambiental, as atividades geradoras de rufdo noturno e 
a atividade industrial de baixo potencial de incomodidade; 

IV - Corredor Quatro - CR4: corredor correspondente as vias expressas, ou com maiores 
fluxos de veiculos, destinado ao uso comercial e de servi~;;os de grande porte, mediante o uso de 
parametros de ocupa~;;ao espedficos visando garantir a fluidez da via, sendo admitido o uso comercial, 
de servi~o e institucional ate o medio nivel de impacto ambiental, as atividades geradoras de rufdo 
noturno e a atividade industrial de baixo potencial de incomodidade; e 

V - Corredor Cinco- CRS: corredor destinado a prote«;ao da paisagem do Banhado do Rio 
Parafba do Sui e da Serra da Mantiqueira, sendo admitido o uso comercial, e de servi~o e institucional 
com impacto irrelevante, as atividades geradoras de rufdo noturno e o uso industrial de baixo potencial 
de incomodidade. 

Paragrafo unico. Caso haja divergencia entre a denomina«;ao das vias ou trechos das vias 
definidas como corredores no Anexo VI - Parametros de Uso e Ocupa~;;ao e as demarcadas no Anexo VII 
- Mapa de Zoneamento, ambos integrantes desta Lei Complementar, prevalecera este ultimo. 

CAPfTULO II 

DAS CARACTERfSTICAS ESPECfFICAS DO ZONEAMENTO 

Se~ao 1 

Das Centralidades 

Art. 115. As glebas situadas na Centralidade Municipal- CM. Aquarius com area igual ou 
superior a 100.000m2 (cern mil metros quadrados) deverao ser objeto de parcelamento do solo, por 
meio de loteamento, mediante a apresenta~;;ao de Plano de Ocupa~;;ao Espedfica, elaborado pelo 
interessado, devendo atender: 
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I - os lotes deverao ter area mtmma de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros 
quadrados) com testada minima de SOm (cinquenta metros); 

II - os percentuais mlnimos de area verde e de sistema de lazer exigidos para o 
loteamento, deverao ocupar urn unico perf metro central, circundados por sistema viario. 

Ill - fica obrigat6rio o uso da frui~ao publica ou da fachada ativa tratadas na Se~ao IV do 
Capitulo II do Titulo IV desta Lei Complementar, nos lotes voltados para area verde e para o sistema de 
lazer central, exigido no incise II deste artigo, e nos lotes com area igual ou superior a 5.000m2 (cinco 
mil metros quadrados). 

Paragrafo unico. Os percentuais mlnimos a que se refere o incise II deste artigo, poderao 
ter ate 25% (vinte e cinco por cento) de sua area alocada fora do perlmetro central, desde que 
destinadas a forma~ao de corredores de liga~ao entre as areas verdes do loteamento e pra~as 
contiguas a ele. 

Art. 116. Na Rua Prudente Meirelles de Morais, na Centralidade Municipal - CM. Vila 
Adyana, no trecho defronte ao Parque Vicentina Aranha, o uso residencial multifamiliar vertical ou o 
usa misto deste com o uso nao residencial e admitido desde que com a implanta~ao da fachada ativa 
nos termos dos arts. 224 ao 228 desta Lei Complementar. 

Art. 117. Na Centralidade Local - CL. Eugenio de Melo, no perlmetro delimitado pelas 
ruas Sete de Setembro, General Eugenio de Augusto Melo, Quinze de Novembro, Vinte e Urn de Abril, 
Eloy Porto e Ambrosio Molina as edifica~6es com rna is de 3 (tres) pavimentos ficam sujeitas a defini~ao 
de parametres de ocupa~ao espedficos para prote~ao das caracterfsticas hist6ricas dos im6veis 
existentes, mediante anuencia do Conselho Municipal de Preservac;ao do Patrim6nio Hist6rico, 
Artlstico, Paisagfstico e Cultural- COMPHAC. 

Se~ao 11 

Das Zonas de Uso 

Art. 118. Por ocasiao da aprova~ao .de novas loteamentos em Zona Residencial - ZR, 
serao indicadas, se necessaria, as vias que deverao ser classificadas como corredores de uso para a 
implanta~ao das atividades enquadradas nas categorias de uso comercial, de servi~o e institucional com 
impacto urbanfstico e ambiental irrelevante - CS e uso comercial, de servi~o e institucional com impacto 
urbanlstico e ambiental baixo - CS1, com a f inalidade de apoio a essas zonas. 

Art. 119. A Zona Mista Cinco- ZMS deve obedecer as seguintes caracterfsticas: 

I - a implanta~ao de qualquer uso ou atividade s6 sera admitida mediante comprova~ao 
de regularidade fundiaria do im6vel, que devera ter frente para a via publica oficial de circula~ao; 
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II - os im6veis com frente para as vias marginais da Rodovia Presidente Dutra e para as 
estradas municipais, situados na Zona Mista Cinco - ZMS, atenderao aos parametres de uso e ocupa~ao 
do Corredor Tres - CR3; 

Ill - as atividades comerciais, de servi~os e institucionais admitidas em Zona Mista Cinco
ZMS, conforme o Anexo VI- Parametres de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei Complementar, 
caso sejam enquadradas como Polo Gerador de Tratego - PGT serao permitidas somente nos im6veis 
com frente para as vias marginais da Rodovia Presidente Dutra e para as estradas municipais. 

Paragrafo unico. As areas classificadas como ZEIS e os nucleos informais relacionados no 
Anexo XV- Mapa Nucleos Inform a is, da Lei Complementar n. 612, de 2018, somente poderao adotar os 
para metros de ZMS ap6s a sua efetiva regulariza~ao fundiaria. 

Art. 120. A Zona de Prote~ao Ambiental Urn - ZPA1 atendera aos parametres de uso e 
ocupa~ao constantes nos Anexos VI - Parametres de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei 
Complementar, alterados em decorrencia da elabora~ao do Plano de Manejo da Unidade de 
Conserva~ao. 

Art. 121. Sao caracterfsticas espedficas da Zona de Prote~ao Ambiental Dois- ZPA2: 

I -a area minima de lote para terrenos com declividade inferior a 30% (trinta por cento) 
sera de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) e para terrenos com declividade entre 30% (trinta por 
cento) e 40% (quarenta por cento) sera de 4.000m2 (quatro mil metros quadrados) e a taxa de 
permeabilidade do lote e de 30% (trinta por cento); 

II - sera admitido o Condominia Sustentavel de Lotes Residenciais - RSCL desde que 
respeitadas as disposi~6es do art. 189 desta Lei Complementar. 

Art. 122. As glebas situadas em Zonas de Planejamento Especifico Urn e Dois - ZPE1 e 
ZPE2 com area superior a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados) deverao ser objeto de 
parcelamento do solo, atraves de loteamento, mediante a apresenta~ao de Plano de Ocupa~ao 
Espedfica, elaborado pelo interessado, atendidas as especificidades de cada ZPE, tratadas nos arts. 123 
e 124 desta Lei Complementar. 

§ 1Q 0 Plano de Ocupa~ao Espedfica devera center a rela~ao das diferentes categorias 
de uso, e os respectivos parametres de ocupa~ao, as quais o parcelamento se destinara, respeitando a 
classifica~ao do zoneamento e demais restri~6es estabelecidas nesta Lei Complementar, assim como as 
caracteristicas fisico-ambientais e urbanfsticas da gleba e de seu entorno. 

§ 2Q As glebas com area inferior a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados) poderao 
ser desmembradas, desde que nao seja necessaria a abertura de vias em seu interior para a 
implanta~ao da Macroestrutura Viaria constante no Anexo VIII - Mapa da Macroestrutura Viaria da Lei 
Complementar n.Q 612, de 2018, ou para a implanta~ao de vias complementares a serem definidas pelo 

6rg0o municipal competente. ~ f () 
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§ 3Q Para a implanta~ao de atividade isolada em gleba com area superior a 50.000m2 

(cinquenta mil metros quadrados) situadas em Zona de Planejamento Especffico - ZPE que nao forem 
objeto de parcelamento do solo, as fra~oes mfnimas, assim como o uso, ocupa~ao e aproveitamento 
serao definidos pelo orgao municipal competente de Planejamento Urbano, a partir dos zoneamentos 
prescritos nesta lei Complementar. 

§ 42 Apes o registro do loteamento, o Municipio estabelecera, per ate do Executive, o 
zoneamento que atendera aos parametres definidos pelo Anexo VI - Parametres de Uso e Ocupa~ao, 
parte integrante desta lei Complementar, adequado ao loteamento, com base no Plano de Ocupa~ao 
Especifica aprovado para a gleba. 

Art. 123. A Zona de Planejamento Especffico Um - ZPE1 atendera aos seguintes 
requisites: 

I - as glebas com area igual ou inferior a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados) 
poderao ser desmembradas ou ocupadas, respeitando-se as fra~oes mfnimas e os demais parametres 
de usc e ocupa~ao de solo estabelecidos para Zona Mista Quatro- ZM4, conforme definido no Anexo 
VI- Parametres de Usc e Ocupa~ao, parte integrante desta lei Complementar; 

II - as glebas a serem loteadas na Zona de Planejamento Especffico Um - ZPE1, na ocasiao 
da elabora~ao do Plano de Ocupa~ao Especifica, exigido no art. 122 desta lei Complementar, atenderao 
aos seguintes itens: 

a) deverao se constituir, preferencialmente, de zonas mistas, admitindo-se outre 
zoneamento, dentre as classifica~oes desta lei Complementar, desde que tecnicamente justificado; 

b) para forma~ao de novas centralidades deverao ser observados os objetivos e as 
diretrizes de ordenamento territorial estabelecidos na lei Complementar n. 612, de 2018, sendo 
necessaria a analise especifica dos orgaos municipais competentes de planejamento urbana e de 
mobilidade; 

c) nao sera admitido zoneamento destinado a verticaliza~ao em areas contfguas as Zonas 
Residenciais - ZR. 

§ 1Q Excetuam-se das disposi~oes do incise I deste artigo as glebas com area igual ou 
inferior a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados) inseridas na Regiao Sui ,que respeitarao as 
fra~oes mfnimas e os demais parametres de usa e ocupa~ao de solo estabelecidos para Zona Mista Dais 
- ZM2, conforme definido no Anexo VI - Parametres de Usc e Ocupa~ao, parte integrante desta lei 
Complementar. 

§ 2Q No caso das glebas com area igual ou inferior a 50.000m2 (cinquenta mil metros 
quadrados), a serem desmembradas ou ocupadas, situarem-se ao Iongo de corredor de usa, deverao 
obedecer as caracteristicas e exigencias estabelecidas para o respectivo corr /J) 
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Art. 124. A Zona de Planejamento Especifico Dois - ZPE2 atendera aos seguintes 
requisites: 

I - as glebas com area igual ou inferior a 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados) 
poderao ser desmembradas ou ocupadas, respeitando-se as frat;6es mini mas e os demais parametres e 
exigencias de uso e ocupa~ao de solo estabelecidos para Zona Mista Tres - ZM3, conforme definido no 
Anexo VI -Para metros de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei Complementar; 

II - as glebas a serem loteadas na Zona de Planejamento Especifico Dois - ZPE2, na 
ocasiao da elabora~ao do Plano de Ocupa~ao Especifica, exigido no art. 122 desta Lei Complementar, 
atenderao aos seguintes itens: 

a) na regiao do Urbanova devera ser prevista forma~ao de nova centralidade, conforme 
determina o paragrafo unico do art. 39, da Lei Complementar n. 612, de 2018, a se configurar 
preferencialmente nas proximidades do Parque Paraiba do Sui, delimitado no Anexo XIII - Mapa 
Parques Urbanos, parte integrante da Lei Complementar n. 612, de 2018; 

b) para forma~ao da centralidade, tratada na alinea "a" do inciso II deste artigo, devera 
ser destinado, no minima, 15% (quinze por cento) da area de lotes, para o uso nao residencial ou para o 
uso misto com o residencial multifamiliar atendendo, no minima, 50% (cinquenta por cento) da area 
edificada do pavimento terreo com o uso nao residencial ou, no minima, 15% (quinze por cento) da 
Area Construida Computavel - ACC com urn dos usos; 

c) para forma~ao de centralidade na area situada no Perimetro Especial do Parque 
Tecnol6gico, devedio ser observados os objetivos e as diretrizes de ordenamento territorial 
estabelecidos na Lei Complementar n. 612, de 2018, sendo necessaria a analise especifica dos 6rgaos 
municipais competentes de planejamento urbana e de mobilidade; 

d) nao sera admitido zoneamento destinado a verticaliza~ao em areas contiguas as Zonas 
Residenciais - ZR ou em areas circundantes a comunidades predominantemente residenciais ja 
existentes no local. 

Paragrafo unico. No caso das glebas com area igual ou inferior a SO.OOOm2 (cinquenta mil 
metros quadrados), a serem desmembradas ou ocupadas, situarem-se ao Iongo de corredor de uso, 
deverao obedecer as caracteristicas e exigencias estabelecidas para o respective corredor. 

Art. 125. As areas inseridas na faixa de dominic da linha de transmissao de energia 
eletrica poderao ser, a partir do enterramento das linhas, edificadas e utilizadas para fins urbanos, 
devendo atender o zoneamento e os parametres de uso e ocupa~ao definidos nos Anexos VI -
Parametres de Uso e Ocupat;ao e VII - Mapa de Zoneamento, ambos integrantes desta Lei 
Complementar. 
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§ 12 Quando a faixa de domfnio da linha de transmissao de energia eh~trica atravessar o 
perimetro das centralidades definidas na lei Complementar n. 612, de 2018, ou estiver contfgua as 
mesmas, serao adotados os coeficientes de aproveitamento estabelecidos para as respectivas 
centralidades. 

§ 22 As areas edificaveis sobre a faixa de domfnio da linha de transmissao de energia 
eh~trica situadas no perfmetro de Zona de Uso Diversificado - ZUD, entre as Ruas Estados Unidos e 
Cidade de lima, do loteamento Cidade Vista Verde, e a Refinaria Henrique lage, nao poderao ter 
acesso direto pelas referidas vias. 

Se~ao Ill 

Dos Corredores de Uso 

Art. 126. No Corredor Urn - CR1 fica proibida a implanta~ao de atividades de ensino em 
geral. 

Paragrafo unico. Nos Corredores Urn- CR1: avenidas Sao Joao e Nove de Julho, no trecho 
compreendido entre a Rua Taquaritinga ate a Rua Madre Paula de Sao Jose e entre a Rua Serra Negra 
ate a Rua Guaruja, sera admitido apenas o uso residencial unifamiliar- R e as seguintes atividades: 

I- agenda de turismo; 

II - consult6rio ou clfnica medica sem interna~ao; 

Ill - clinica odonto16gica sem interna~ao; 

IV - escrit6rio de advocacia; 

V- escrit6rio de arquitetura e engenharia; 

VI - escrit6rio de contabilidade; 

VII - escrit6rio de publicidade e marketing; 

VIII - seguradoras. 

Art. 127. No Corredor Quatro- CR4 deverao ser observados os seguintes requisites: 

1 - fica vedada a constru~ao de muros ao Iongo das vias, sendo que os elementos de 
veda~ao e de fechamento dos im6veis com a cal~ada devem seguir os seguintes parametres: 

paisagfstica; 
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b) as edifica~oes deverao receber tratamento arquitet6nico e paisagfstico de forma a 
harmonizar-se com a paisagem e seu entorno. 

II - o acesso aos imoveis devera atender as disposi~oes do Anexo XVI- Recuo Especial de 
Vias, parte integrante desta Lei Complementar, podendo ser exigida via marginal quando necessaria; 

Ill - as vias marginais ao Corredor Quatro- CR4 identificado no Anexo VI- Para metros de 
Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei Complementar, deverao atender aos parametros do 
referido Corredor. 

Art. 128. No Corredor Quatro - CR4 e em suas marginais, no Corredor Cinco - CRS, nas 
vias expressas, nas estradas municipals integrantes do Anexo IX - Mapa Hierarquia Viaria, parte 
integrante da Lei Complementar n. 612, de 2018, e ao Iongo das rodovias, nao serao admitidas as 
atividades de ensino, a exce~ao da atividade de ensino superior, pos-gradua~ao e ensino a distancia. 

Art. 129. Para efeito do Corredor Cinco - CRS serao considerados os imoveis localizados 
ao Iongo da Orla do Banhado, contiguos a varzea do Rio Paraiba do Sui, nas vias e trechos de vias 
relacionados no Anexo VI - Parametros de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei Complementar, 
devendo atender aos seguintes requisitos: 

I - as atividades classificadas como Uso comercial, de servi~o e institucional quatro A -
CS4-A estarao limitadas ao interior das edifica~oes, cujas veda~oes necessariamente deverao receber 
tratamento de isolamento acustico; 

II - quando da edifica~ao nos lotes, devera ser respeitada a permeabilidade visual para o 
Banhado atraves de seus recuos e oferecer areas de frui~ao publica no pavimento terreo; 

Ill - o pavimento terreo devera garantir a frui~ao publica, para tanto, sua ocupa~ao 
devera respeitar as seguintes caracteristicas: 

a) o piso do terreo devera possuir superficie de piso unica ocupando a largura total do 
lote, excetuando-se as rampas, caso haja; 

b) o recuo frontal sera obrigatoriamente de 10m (dez metros) no pavimento terreo; 

c) no pavimento terreo e vedada a constru~ao de muros em qualquer divisa, mesmo 
quando o lote confrontante estiver vazio, para estes casos admite-se a instala~ao, nas laterais e em 
carater provisorio, de guarda-corpos ou muretas com altura de 1,2m (urn metro e vinte centimetros), os 
quais deverao permitir permeabilidade visual; 

d) devera ser garantida area de frui~ao nao edificada com profundidade minima de 10m 
(dez metros) na parte posterior da edifica~ao; 
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e) a cota do piso externo devera possuir a mesma cota de nivel da calc;ada, em qualquer 
ponto da mesma, admitindo-se ate 3% (tres por cento) de inclinac;ao para fins de escoamento de aguas 
pluviais; 

f) a cota do piso interno do terreo devera ser no maximo O,lOm (dez centimetres) acima 

da cota do piso externo; 

g) caso haja diferenc;a de nivel entre urn im6vel e seu confrontante lateral, devera ser 
garantida, por todos os proprietaries, a acessibilidade com largura minima de 3m (tres metros) a cada 
10m (dez metros) no minimo, na confrontac;ao entre os im6veis; 

h) no caso de necessidade de rampas de acesso de veiculos ao subsolo, as mesmas serao 
admitidas desde que junto a divisa lateral ap6s o recuo frontal de Sm (cinco metros), respeitado a 
largura minima de 3m (tres metros) de fruic;ao publica entre a rampa e a edificac;ao, sendo que a rampa 

nao podera ser coberta; 

i) devera garantir a fruic;ao publica nas areas correspondestes aos recuos mm1mos 
obrigat6rios do pavimento terreo, nos termos dos arts. 220 a 223 desta Lei Complementar, observando
se ainda a integrac;ao entre o terreo dos diferentes lotes consecutivos; 

j) o gabarito total da edificac;ao do pavimento terreo, incluindo sua cobertura e 

platibanda, sera no maximo de Sm (cinco metros); 

k) os recuos latera is minimos serao de Gm (seis metros), sendo que, no caso de lote com 

testada menor que 20m (vinte metros) sera exigido em apenas uma das latera is; 

I) nao serao admitidos abrigos desmontaveis nos recuos. 

IV- nos subsolos deverao observar os seguintes requisites: 

a) caso o im6vel tenha frente para outra via alem daquelas citadas no "caput" deste 
artigo, devera ser respeitado o recuo frontal minimo de Sm (cinco metros) com relac;ao a esta, ficando 
dispensado da exigencia de quaisquer outros recuos; 

b) sera admitido o fechamento com muros ou outros elementos. 

V - quanto ao estacionamento de vefculos deverao ser atendidas as seguintes 

caracteristicas: 

a) e vedada a utilizac;ao do pavimento terreo para a locac;ao de vagas de estacionamento 
de veiculos automotores (inclusive para pessoa com deficiencia - PCD), assim como para area de 

embarque e desembarque; 
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b) sera dispensada a exigencia de vagas quando se tratar de empreendimento nao 
classificado como Polo Gerador de Tratego- NPGT; 

c) o estacionamento, quando existente, devera situar-se nos subsolos, respeitando-se as 
normas de acessibilidade; 

d) os horarios das operac;oes de carga e descarga sera regulado pelos 6rgaos municipais 
competentes. 

VI - fica demonstrado no Anexo VIII - Esquema Gratico da Orla do Banhado, parte 
integrante desta Lei Complementar, a volumetria proposta para a ocupac;ao das areas mencionadas 
neste artigo. 

CAPITULO Ill 

DO USO E OCUPAc;AO DO SOLO RURAL 

Art. 130. Sao partes integrantes do perimetro da Macrozona Rural do Municipio, 
conforme estabelecido no art. 10 da Lei Complementar n. 612, de 2018: 

I -Area de Protec;ao Ambiental Municipal de Sao Francisco Xavier- APA-SFX; 

II- Macrozona de Protec;ao de Recursos Hidricos- MZPRH; 

Ill - Macrozona de Potencial Turistico- MZPT; 

IV- Macrozona de Desenvolvimento Sustentavel - MZDS; 

V- Area de Protec;ao Ambiental Municipal da Serra de Jambeiro- APA-SJ. 

Art. 131. A Area de Protec;ao Ambiental Municipal de Sao Francisco Xavier - APA-SFX 
devera atender as disposic;oes da Lei Estadual n. 11.262, de 8 de novembro de 2002, que "Declara Area 
de Protec;ao Ambiental o trecho da Serra da Mantiqueira e areas urban as do Municipio de Sao Jose dos 
Campos", sob a denominac;ao de APA Sao Francisco Xavier; e da Resoluc;ao Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SMA n. 64, de 11 de setembro de 2008, que "lnstitui o Plano de Manejo da Area de 
Protec;ao Ambiental - APA Sao Francisco Xavier" e suas posteriores alterac;oes, e outras legislac;oes que 
venham a substitui-las. 

Art. 132. Para efeito desta Lei Complementar, a Area de Protec;ao Ambiental Municipal 
de Sao Francisco Xavier - APA-SFX fica subdividida, conforme o Zoneamento Ecol6gico-Econ6mico 
definido no art. 6Q da Resoluc;ao SMA n. 64, de 2008, compreendendo as seguintes zonas: 

I - Zona de Protec;ao Maxima - ZPM; 
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II - Zona de Vida Silvestre- ZVS; 

Ill -Zona de Conserva~ao da Biodiversidade- ZCB; 

IV - Zona de Conserva~ao dos Recursos Hidricos- ZCRH; 

V - Zona de Ocupa~ao Diversificada - ZOO; e 

VI - Zona de Ocupa~ao Dirigida- ZDI. 

Paragrafo unico. 0 Zoneamento Ecol6gico-Econ6mico da APA Sao Francisco Xavier, 
criado pela Lei Estadual n. 11.262, de 2002, esta delimitado em mapas oficiais do Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica-IBGE, em escala 1:50.000, e e parte integrante da Resolu~ao SMA n. 64, de 2008. 

Art. 133. A ocupa~ao do solo na Zona Rural devera observar a elabora~ao do Plano de 
Desenvolvimento e Prote~ao Ambiental dos Mananciais da Regiao Metropolitana de Sao Paulo para a 
Sub-bacia do Jaguari, que integra as a~6es do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais da 
Bacia Hidrogratica do Alto Tiete - Program a Manancial, e incide sobre o territ6rio do Municipio. 

Paragrafo unico. A ocupa~ao da Zona Rural devera respeitar a fra~ao minima parcelavel 
de 20.000m2 (vinte mil metros quadrados). 

Art. 134. As disposi~6es relativas ao uso e ocupa~ao do solo na Zona Rural constam do 
Anexo IX- Uso e Ocupa~ao na Zona Rural, parte integrante desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. Serao adotados recuos mfnimos de 5m (cinco metros) a partir das 
divisas do im6vel sem prejuizo da faixa nao edificavel para alargamento das estradas municipais. 

Art. 135. A Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - ZA
PNMAR, instituida pela Lei n. 8.195, de 17 de setembro de 2010, composta pelos Setores de 
Conserva~ao e Recupera~ao e Uso Sustentavel, foi definida no Plano de Manejo desta Unidade de 
Conserva~ao de Prote~ao Integral e a implanta~ao de novas atividades ou empreendimentos na ZA
PNMAR deve atender integralmente as diretrizes e objetivos dispostos no Plano de Manejo. 

Art. 136. Para implanta~ao de qualquer atividade na Zona Rural o im6vel devera ter 
frente para via publica oficial de circula~ao de veiculos e pedestres ou comprovar acesso regular atraves 
de servidao de passagem devidamente registrada no cart6rio de im6veis competente. 

Art. 137. As atividades de produ~ao rural identificada no Anexo IX - Uso e Ocupa~ao na 
Zona Rural, parte integrante desta Lei Complementar, poderao ser realizadas dentro das macrozonas e 
zonas permitidas, respeitadas as disposi~6es a baixo: 

I - as atividades rurais produtivas devem respeitar os parametres legais de conserva~ao 
de iigua e solo com prote~ao da vegeta~ao nativa, controlando os p:J.ssos erosivos, os niveis de 
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exposi~ao e compacta~ao de solo e assoreamento de cursos hidricos, por meio da utiliza~ao de tecnicas 
como o plantio em nivel ou em faixas, rota~ao de culturas, cobertura morta, aduba~ao verde, 
terraceamento, barragens, entre outras; 

II - para a produ~ao podera ser adotado o manejo convencional, desde que se baseie no 
Manejo lntegrado de Pragas e Doent;as ou organico, com enfase na promot;ao de produt;ao sustentavel 
e uso racional dos recursos naturais; 

Ill - poderao ser utilizadas estruturas flsicas como estufas, telados, caramanch6es, 
parreiras, canais de hidroponia, palit;adas, encanteiramento e plasticultura. 

Art. 138. As atividades nao classificadas no Anexo IX - Uso e Ocupat;ao na Zona Rural 
desta Lei Complementar, serao qualificadas nas categorias analogas as atividades listadas, exceto a 
explorat;ao mineral e aquelas proibidas por legislat;ao. 

Art. 139. Os nucleos informais localizados em zona rural e relacionados no Anexo XV -
Mapa Nucleos lnformais, da Lei Complementar n. 612, de 2018, ap6s a efetiva regularizat;ao fundiaria 
adotarao os seguintes para metros de uso e ocupat;ao do solo: 

I - os nucleos informais de interesse social adotarao parametres de Zona Mista Cinco -
ZMS; 

II - os nucleos informais de interesse especffico adotarao parametres de Zona Residencial 
- ZR ou de Zona Mista Cinco - ZMS, a ser definido no processo de regularizat;ao, observando-se as 
caracteristicas dos usos implantados. 

Paragrafo unico. Nos nucleos informais tratados no "caput" deste artigo, nao serao 
admitidos os usos Residencial Multifamil iar Horizontal - RH, Condominio de Lotes Residenciais - RCL e 
Residencial Horizontal Simples- RHS. 

TITULO IV 

DO USO DO SOLO 

CAPITULO I 

DA CLASSIFICA~AO DOS USOS E ATIVIDADES 

Art. 140. Os usos e atividades sao classificados em categorias, sendo permitidos ou 
vedados de acordo com o zoneamento em que se localiza o im6vel, conforme os Anexos VI -
Parametres de Uso e Ocupat;ao e VII - Mapa de Zoneamento, ambos integrantes desta Lei 
Complementar. 

Art. 141. Para fins de classifica~ao dos usos e atividades ficam defi~~do~ ~
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II - uso nao residencial: 

a) uso comercial, de servic;os e institucional; 

b) uso industrial e agroindustrial. 

Se~ao 1 

Do Uso Residencial 

Art. 142. Considera-se Uso Residencial: 

I - Unifamiliar - R: a edificac;ao destinada a habitac;ao permanente, correspondendo a 
uma habitac;ao por lote; 

II - Residencial Multifamiliar Horizontal - RH: conjunto de edificac;oes constitufdo por 
duas ou mais habitac;oes agrupadas horizontalmente, admitindo agrupamento de casas sobrepostas, 
dispondo de espac;os e instalac;oes comuns caracterizado como bern em condominia; 

Ill - Residencial Horizontal Simples - RHS: conjunto de edificac;oes constitufdo por ate 8 
(oito) habitac;oes agrupadas lateral e horizontalmente, com acessos independentes, e caracterizado 
como bern em condomfnio; 

IV - Residencial Multifamiliar Vertical - RV: a edificac;ao ou conjunto de edificac;oes 
constituido por duas ou mais habitac;oes agrupadas verticalmente, dispondo de espac;os e instalac;oes 
comuns, e caracterizados como bern em condominia, compreendendo as seguintes subcategorias: 

a) Residencial Multifamiliar Vertical Urn - RV1: com ate 80 (oitenta) unidades 
habitacionais; 

b) Residencial Multifamiliar Vertical Dois - RV2: com mais de 80 (oitenta) unidades 
habitacionais e ate 300 (trezentas) unidades habitacionais. 

Paragrafo unico. 0 numero de unidades habitacionais para a subcategoria de uso RV2 
podera ser ampliada de 300 (trezentas) para ate 400 (quatrocentas) na Centralidade Metropolitana -
Centro Tradicional e na Centralidade Municipal - CM. Centro Expandido e Centralidade Municipal- CM. 
Aquarius, desde que aplicada a fruic;ao publica ou a fachada ativa, nos termos do Titulo IV, Capitulo II -
Sec;ao IV desta lei Complementar. 

Art. 143. Na Macrozona de Estruturac;ao, a implantac;ao de empreendimentos 

habitacionais de interesse social com mais de 200 (duzentas) unida I" ~abinnR
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localizados em lotes ou glebas nao oriundos de loteamento, fica condicionada a contrapartida pelo 
empreendedor, a fim de prover a local idade com equipamentos publicos voltados a atender, 
principal mente, a nova demanda gerada pelo empreendimento. 

§ 1Q A contrapartida prevista no "caput" deste artigo, devera promover a justa 
distribui~ao dos beneffcios e onus decorrentes do processo de urbaniza~ao, nos termos do inciso IX, do 
art. 2Q, da Lei Federa l n. 10.257, de 2001 e podera ser efetuada por meio de: 

I - area destinada ao uso publico, na propor~ao de 10m2 (dez metros quadrados) por 
unidade habitacional; 

II - equipamentos institucionais; 

Ill - montante financeiro equivalente ao valor de ava lia ~ao da area, e no caso do § 2Q 
deste artigo, o montante levara em considera~ao tambem o valor dos equipamentos institucionais. 

§ 2Q Os incisos I e II do§ 1Q deste artigo poderao ser cumulativos. 

§ 3Q Quando se tratar de montante financeiro, o valor sera destinado ao Fundo 
Municipal de Habita~ao - FMH, criado pela Lei n. 8.036, de 30 de dezembro de 2009, conforme o 
enquadramento do empreendimento. 

§ 4Q Aplicam-se as disposi~oes deste artigo, a somat6ria das unidades habitacionais 
edificadas em todos os lotes provenientes da mesma gleba de origem. 

Art. 144. 0 uso Residencial Multifamiliar Horizontal - RH devera: 

I - atender a cota minima de 140m2 (cento e quarenta metros quadrados) de terreno por 
unidade habitacional e area maxima de terreno de 50.000m2 (cinquenta mil metros quadrados); 

II - quando destinado a empreendimento habitacional de interesse social, fica admitida a 
cota minima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) de terreno por unidade habitacional e 
area maxima de terreno de 50.000 m2 (cinquenta mil metros quadrados); 

Ill - destinar o recuo frontal e o recuo frontal secundario como areas de uso comum do 
empreendimento; 

IV - atender a largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetres) para as vias 
internas de circula~ao de pedestres; 

V - sera admitido o uso misto desde que o uso nao residencial tenha frente para via 
publica oficial de circu la~ao e desde que observados os usos admitidos assim como os parametres de 

~~~=~~~.~~:~belecidos no Anexo VI - Para metros de uso e ocupa<;W1te ;,nnran~
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Art. 145. Os usos Residencial Multifamiliar Horizontal - RH e Residencial Multifamiliar 
Vertical - RV deverao atender, no minima, 1m2 (urn metro quadrado) de area destinada ao lazer, 
recrear;ao e contemplar;ao a cada 10m2 (dez metros quadrados) de Area Construida Computavel - ACC
do uso residencial multifamiliar, exigindo-se o maximo de 6m2 (seis metros quadrados) por unidade 
ha bitaciona I. 

Art. 146. As areas de lazer, recrear;ao e contemplar;ao definidas nesta ser;ao deverao 
encerrar uma area de 40% (quarenta por cento), no minimo, em urn unico perimetro e serao equipadas, 
gramadas ou arborizados para os fins a que se destinam, devendo constar do projeto de Alvara de 
Construr;ao. 

Paragrafo unico. As areas de lazer e recrear;ao poderao ser convertidas em as areas 
sustentaveis, conforme Anexo X - Conversao para Areas Sustentaveis, parte integrante desta Lei 
Complementar, nas seguintes proporr;oes: 

I - 100% (cern por cento) na Centralidade Metropolitan a -Centro Tradicional; 

II - 80% (oitenta por cento) na Centralidade Municipal - Centro Expandido e nas demais 
centralidades da Macrozona de Consolidar;ao; 

Ill- 50% (cinquenta por cento) nas centralidades da Macrozona de Estruturar;ao, zonas de 
uso e corredores de uso. 

Art. 147. 0 uso Residencial Horizontal Simples - RHS sera admitido somente em 
loteamentos aprovados antes de 15 de dezembro de 1997, sendo que cada unidade habitacional devera 
ter testada com largura minima de Sm (cinco metros) para a via publica de circular;ao. 

Art. 148. Para fins de classificar;ao, a atividade de flat ou apart-hotel fica enquadrada 
como Residencial Multifamiliar Vertical. 

Art. 149. As obras de infraestrutura para o atendimento do residencial multifamiliar 
serao de responsabilidade do empreendedor. 

§ 1Q A aprovar;ao fica condicionada a apresentar;ao de carta das concessionanas, 
atestando que a infraestrutura do sistema de agua, esgoto e energia atendera a demanda que sera 
criada pelo empreendimento. 

§ 2Q 0 "Habite-se" somente sera expedido ap6s o termino das obras de infraestrutura, 
em especial daquelas relativas ao viario, a captar;ao e distribuir;ao de agua, rede de esgoto, de 
drenagem e de energia eiE~trica, mediante Carta de Aceite dos 6rgaos e concessionarias competentes. 

Se~ao 11 
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Art. 150. 0 usa comercial, de servi~o e institucionat para efeito de aplica~ao desta Lei 
Complementar, fica classificado de acordo com o seu nfvel de impacto urbanfstico e ambiental em: 

I - Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional - CS: impacto irrelevante; 

II - Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional Urn - CS1: impacto baixo, compreendendo 
as seguintes subcategarias: 

a) Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional Urn A- CS1-A; 

b) Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional Urn B- CS1-B. 

Ill - Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional Dais- CS2: impacto media; 

IV - Uso Comercial, de Servi~o e lnstitucional Tres- CS3: impacto alto; 

V - Uso Camercial, de Servi~o e lnst itucional Quatro - CS4: potencial gerador de rufda 
noturno, compreendendo as seguintes subcategorias: 

a) Uso Comercial, de Servi~o e lnstitucional Quatro A- CS4-A; 

b) Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional Quatro B- CS4-B. 

VI -Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional Cinco- CSS. 

Art. 151. Os uses classificados como CS1, CS2, CS3, CS4 e CSS estao relacionados no 
Anexo XI - Classifica~ao das Atividades de Usa Comercial, de Servi~o e lnstitucional, parte integrante 
desta Lei Complementar. 

§ 1Q Enquadram-se na categoria de usa CS os estabelecimentos ou atividades que nao 
estao listados no Anexo mencionado no "caput" deste artigo. 

§ 2Q Quando a Area Construida Computavel - ACC das atividades originalmente 
classificadas como CS for maier ou igual 1.000m2 (mil metros quadrados), estas deverao ser 
enquadradas na categoria de usa CS1-A; 

§ 3Q 0 rol de usas do Anexo referido no "caput" deste artigo e exemplificativo, 
admitindo-se a classifica~ao par similaridade. 

§ 4Q Os uses CS, CS1, CS2, CS3, CS4 e CSS deverao observar as medidas mitigadoras 
destinadas a prevenir, corrigir e a reduzir o impacto urbanistico e ambiental negative e adverso, 
previstas no Anexo XII- Medidas Mitigadoras, parte integrante desta Lei Complementar. 
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§ 52 As atividades de Motel e Drive-in somente serao admitidas em lotes ou glebas com 
area minima de 3.000m2 (tres mil metros quadrados). 

Art. 152. Os usos CS1-B, CS2, CS4-A e CS4-B ficam sujeitos a analise de localiza~ao, de 
acordo com as normas previstas na Se~ao VI, deste Capitulo. 

Art. 153. As atividades classificadas na categoria de uso CS4-A poderao ser admitidas: 

I -em centro de compras, ou pn§dio comercial constituido por unidades autonomas, com 
Area Construida Computavel - ACC maior que 10.000m2 (dez mil metros quadrados), desde que 
atendidas as normas vigentes quanto a emissao de ruidos; 

II - nas vias relacionadas abaixo nos trechos em que atravessam as centralidades: 

a) Adhemar de Barros, Avenida Doutor; 

b) Andromeda, Avenida; 

c) Antonio Saes, Rua (trecho contiguo a Centro Tradicional); 

d) Cassia no Ricardo, Avenida; 

e) Cassiopeia, Avenida; 

f) Dos Urios, Rua; 

g) Edmir Vianna Moura, Rua Professor; 

h) Everardo Passos, Rua Professor; 

i) Francisco Jose Longo, Av. Engenheiro; 

j) Francisco Rafael, Rua; 

k) Frederico Eyer, Rua Professor; 

I) Genesia B. Tarantino, Rua; 

m) llidio Meinberg Porto, Rua; 

n) Joao Batista de Souza Soares, Avenida Doutor; 

o) Joao Guilhermino, Avenida Doutor; 
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p) Joao Rodolfo Castelli, Rua; 

q) Jose Antonio do Couto, Estrada Dom; 

r) Jose Ribeiro Bastos, Avenida; 

s) Nelson D' Avila, Avenida Doutor; 

t) Osvaldo Nascimento Leal, Rua Brigadeiro; 

u) Paraibuna, Rua; 

v) Perseu, Avenida; 

w) Presidente Juscelino Kubitschek, Avenida; 

x) Rui Barbosa, Avenida; 

y) Santos Dumont, Avenida; 

z) Sebastiao Gualberto, Avenida Engenheiro; 

aa) Tancredo Neves, Avenida Presidente; 

a b) Vinte e Urn de Abril, Rua; 

Paragrafo unico. As atividades tratadas no "caput" deste artigo, quando localizadas nas 
vias relacionadas no inciso II deste artigo, atenderao aos parametres definidos para a categoria CS1-B e 
as exigencias quanto analise de localizac;ao tratados no art. 199 desta Lei Complementar. 

Art. 154. As atividades classificadas como CS5 estarao sujeitas a analise espedfica dos 
orgaos municipais competentes que, ap6s opinarem favoravelmente quanto a viabilidade da 
implantac;ao, deverao emitir diretrizes e fixarao os parametres de uso e ocupac;ao do solo, dentre 
aqueles estabelecidos nesta Lei Complementar. 

Art. 155. As novas construc;oes e ampliac;oes que totalizem Area Construfda Computavel 
- ACC - maior que 2.000m2 (dois mil metros quadrados) deverao atender area sustentavel equivalente a 
5% (cinco por cento) da ACC do empreendimento, conforme Anexo X - Conversao para Areas 
Sustentaveis, parte integrante desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. Serao consideradas, para efeito do "caput" deste artigo, as ampliac;oes 
maiores que 5% (cinco por cento) analisadas cumulativamente. 
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Subse~ao I 

Do Posto de Abastecimento ou Sistema Retalhista de Combustive! 

Art. 156. A dimensao minima do lote e do recuo para a implanta~ao da atividade de 
posto e sistema retalhista de combustlvet inclusive de Gas Natural Veicular- GNV, sao: 

I - frente do lote: 40m (quarenta metros); 

II - area do lote: 1.000m2 {mil metros quadrados), podendo ser inferior quando houver 
doa~ao ou destina~ao de uso publico de parte da area para o sistema viario, desde que a area original 
seja igual ou maior que 1.000m2 (mil metros quadrados); 

Ill - recuo frontal, lateral e de fundos para a instala~ao de bombas, compressores e 
equipamentos afins: 10m (dez metros); 

IV - recuo frontal, lateral e de fundos para a instalac;ao dos pilares de sustenta~ao da 
cobertura de bombas: 5m (cinco metros). 

§ 1Q Considera-se posto e sistema retalhista de combustive! toda a atividade relacionada 
ao armazenamento e abastecimento de combustive!, sendo admitida aquela relacionada a lavagem, 
t roca de oleo e lubrifica~ao de veiculo, reparo pneumatico e area administrativa relacionada a esta 
atividade. 

§ 2Q A esta~ao de medi~ao e o conjunto de medi~ao para o gas natural veicular - GNV 
estarao dispensados de recuos, desde que nao ultrapassem a area edificada de 6,50m2 (seis metros 
quadrados e cinquenta centimetres quadrados) e pe direito maximo de 2,30m (dois metros e trinta 
centimetres). 

§ 3Q Os recuos de frente do im6vel destinado ao posto de servi~o e abastecimento de 
veiculo automotor podera ser ocupado por cobertura desmontavel destinada a abrigar pedestre e 
veicu lo, desde que aberta em toda a extensao do alinhamento do respective logradouro, sendo vedada 
a coloca~ao de elemento estrutural de apoio no respective recuo. 

Art. 157. Sera admitido o uso misto de posto ou sistema retalhista de combustive! com 
revenda de Gas Liquefeito de Petr61eo - GLP, atividades classificadas como uso comercial, de servi~o e 
institucional de impacto irrelevante - CS, uso comercia l, de servi~o e institucional de impacto baixo -
CS1, exceto as atividades de ensino e saude, e uso industrial de baixo potencial de incomodidade A- 11-
A. 

§ 1Q As bombas de abastecimento deverao distar no mlnimo 10m (dez metros) das 
edifica~5es e dos usos referidos no "caput" deste artigo. 
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§ 2Q Os recuos mrn1mos das edifica~oes em rela~ao ao limite do lote, e demais 
parametres, deverao obedecer, para cada uso, as caracteristicas e exigencias estabelecidas para o 
respective zoneamento. 

§ 3Q Fica admitido para as demais atividades nao residenciais, a utiliza~ao de posto de 
combustive! para abastecimento proprio, devendo atender os parametres urbanisticos previstos nesta 
Subse~ao, no que couber. 

Se~aolll 

Do Uso Industrial e Agroindustrial 

Art. 158. Considera-se uso industrial, para fins desta Lei Complementar, aquele cuja 
atividade envolva processo de transforma~ao, beneficiamento, montagem ou acondicionamento na 
prodw;ao de hens intermediaries, de capita l ou de consume. 

§ 1Q Considera-se uso agroindustrial - AGI - toda atividade que transforme, beneficie ou 
acondicione produtos provenientes da produ~ao rural relacionada no Anexo IX - Uso e Ocupa~ao na 
Zona Rural, parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 2Q A AGI na zona urbana assume a classifica~ao industrial definida no art. 160 desta Lei 
Complementar, ficando isento desta classifica~ao qua.ndo implantado na Zona Rural nos termos do 
Anexo IX- Uso e Ocupa~ao na Zona Rural, parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 3Q Consideram-se como partes integrantes da industria e agroindustria, quando 
implantadas no mesmo lote, alem do setor produtivo, as que abriguem atividades complementares 
exclusivas e necessarias ao funcionamento da atividade industrial, a seguir relacionadas: escritorio, 
atividade sociocultural e esportiva para funcionario, deposito e estocagem de materia-prima e de 
produto fabricado, prestadoras de servi~os necessarias a fabrica~ao e beneficiamento dos produtos da 
empresa, restaurante, creche, showroom, cooperativa de consumo, posto bancario, ambulatorio, 
espa~o para comercializa~ao de produto fabricado no proprio estabelecimento industrial e capela, 
entre outros congeneres. 

Art. 159. As novas constru~oes e amplia~oes que tota lizem Area Construida Computavel 
- ACC- maier que 2.000m2 (do is mil metros quadrados) deverao atender area sustentavel equivalente a 
5% (cinco por cento) da ACC do empreendimento, conforme Anexo X - Conversao para Areas 
Sustentaveis, parte integrante desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. Serao consideradas, para efeito do "caput" deste artigo, as amplia~oes 
maiores que 5% (cinco por cento) analisadas cumulativamente. 

Subse~ao 1 

Da Classifica~iio das categorias do Uso Industrial Conforme Pot~: ~ncom;iod5e5 A 
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Art. 160. Ficam estabelecidas quatro categorias de uso industrial, conforme o potencial 
de incomodidade relacionado a parametres como porte, emiss5es atmosfericas, emissao de ruidos e a 
gera~ao de efluentes liquidos, com as seguintes denomina~5es: 

I- Uso industrial de baixo potencial de incomodidade: 11; 

II - Uso industrial de medio potencial de incomodidade: 12; 

Ill- Uso industria l de medio-alto potencial de incomodiade: 13; 

IV- Uso industrial de alto potencial de incomodiade: 14. 

Art. 161. 0 uso industrial classificado como 11 fica graduado nas subclasses, 11-A e 11-B, 
sendo ambas compativeis com o uso residencial, estando, porem, a subclasse 11-B sujeita a analise de 
localiza~ao conforme Se~ao VI-Da Analise de Localiza~ao, deste Capitulo. 

Art. 162. As atividades industriais e agroindustriais deverao atender as normas legais 
federais, estaduais e municipais aplicaveis, independentemente de sua classifica~ao do potencial de 
incomodidade, de acordo com o zoneamento onde vierem a se instalar. 

Art. 163. Os usos industriais e agroindustriais relacionados no art. 160 desta Lei 
Complementar, deverao observar as medidas mitigadoras destinadas a prevenir, corrigir e a reduzir o 
impacto urbanistico e ambiental negative e adverso, previstas no Anexo XII - Medidas Mitigadoras, 
parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 164. As atividades de uso industrial, tais como industrias petroquimicas, 
carboquimicas, cloroquimicas e usinas nucleares, de alto potencial de incomodidade e impacto 
ambiental, ficam classificadas como 14, sendo proibida a instala~ao de novas atividades no Municipio, 
admitidas apenas as amplia~5es e insta la~5es de novos equipamentos aquelas atividades pre
existentes, respeitadas as exigencias legais. 

Art. 165. A classifica~ao das categorias de uso industrial relacionadas no art. 160 desta 
Lei Complementar, esta representada no Anexo XIII - Classifica~ao das Categorias do Uso Industrial: 
Matriz de Classifica~ao, parte integrante desta Lei Complementar, especificando os parametres de 
ocupa~ao e as respectivas restri~5es para cada classe de uso. 

Paragrafo unico. As atividades de fabrica~ao, quando artesanais, enquadradas como uso 
industrial de baixo potencial de incomodidade e com area produtiva nao excedente a 120m2 (cento e 
vinte metros quadrados), poderao ser classificadas como uso comercial, de se rvi~os e institucional de 
impacto baixo, CSl. 

Art. 166. 0 uso industrial dependera de licenciamento ambiental do 6rgao competente, 

nos termos da legisla~ao vigente. d r n.f'56 
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Art. 167. Fica proibida no Municipio a instala~ao da atividade industrial destinada a 
fabrica~ao de fogos de artificio. 

Art. 168. Para os estabelecimentos localizados na mesma propriedade, com a mesma 
razao social e que produzirem em uma (mica ou em diferentes unidades mais de um produto final ou 
nelas desenvolverem mais de um processo produtivo, no tocante a implanta~ao, prevalecera a 
classifica~ao do estabelecimento na categoria de uso industrial com maior potencial de incomodidade. 

Art. 169. Compete ao interessado informar no Memorial de Caracteriza~ao do 
Empreendimento - MCE, de acordo com as caracteristicas da atividade, os dados qualitativos e 
quantitativos referentes ao processo produtivo, bern como os dados ambientais e urbanisticos, visando 
a classifica~ao da atividade. 

§ 12 0 MCE descrito no "caput" deste artigo, esta conceituado no Anexo I- Defini~oes, 

parte integrante desta lei Complementar. 

§ 22 0 erro, omissao ou falsidade das informa~oes constantes no MCE acarretara a 
anula~ao ou a cassa~ao das licen~as expedidas, conforme o caso. 

Art. 170. As atividades classificadas como 11-A e 11-B deverao atender as seguintes 
disposi~oes: 

I - o setor produtivo tera o seu horario de funcionamento restringido das 07h30min (sete 
horas e trinta minutes) ate, no maximo, 18h30min (dezoito horas e trinta minutes), sendo que aos 
domingos e feriados o estabelecimento permanecera fechado, com exce~;;ao daquele localizado nas 
Zonas lndustriais (ZUPil, ZUPI2 e ZUD); 

II - as industrias classificadas na categoria de uso 11-B esUio sujeitas a analise de 
localiza~ao, nos termos da Se~ao VI, deste Capitulo. 

Art. 171. As atividades base de armazenamento e distribui~ao de derivados de petr61eo 
e engarrafadora de Gas Liquefeito de Petr61eo- GLP deverao se localizar nas zonas de uso ZUPI2 e ZUD, 
lindeiras a Refinaria Henrique Lage e em sua planta industrial. 

Art. 172. As atividades de transportadora de derivados de petr61eo, produto inflamavel, 
explosive, perigoso, bern como o comercio atacadista e deposito de produto quimico, inflamavel, 
explosive e de armazenamento de embalagem (vazia) de agrot6xico deverao localizar exclusivamente 
nas zonas de uso ZUPI1 e ZUPI2. 

§ 12 Considera-se produto perigoso, inflamavel e explosive aquele assim classificado na 
legisla~ao vigente. 
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§ 22 0 transporte de produto perigoso e explosive, bern como de residues s61idos 
perigosos, deverao obedecer as exigencias e determina~oes das legisla~oes estadual e federal 
pertinentes e dos 6rgaos competentes. 

Subse~ao II 

Do Condominio Industrial - lCD 

Art. 173. Entende-se por Condominia Industrial - lCD o conjunto de duas ou mais 
industrias autonomas que ocupem urn mesmo lote, gleba ou edifica~ao e disponham de espa~os e 
instala~oes de uso comum, caracterizados como bens em condominia. 

Art. 174. 0 Condominia Industrial- lCD deve atender as seguintes disposi~oes: 

I- serao admitidos em lotes ou glebas com area maxima de 80.000m2 (oitenta mil metros 
quadrados), com exce~ao das plantas industriais pre-existentes no Municipio; 

II - o recuo frontal e o recuo frontal secundario se destinarao as areas de uso comum do 
empreendimento; 

Ill - as vias internas de circula~ao de veiculos deverao ter largura minima de 11m (onze 
metros) de pista; 

IV - as vias internas de circula~ao de pedestres deverao ter largura minima de 3m (tres 
metros); 

V - serao admitidos em zona de uso diversificado - ZUD e nas zonas de uso 
predominantemente industrial um e dois- ZUPil e ZUPI2; 

VI - poderao ser admitidos em zona de planejamento especifico um - ZPE1 mediante 
apresenta~ao de Plano de Ocupa~ao Especifica pelo interessado, que sera analisado tecnicamente pelo 
setor competente de Planejamento Urbano do Municipio; 

VII - sera admitida a implanta~ao das categorias de uso comercial, de servi~os, 

institucional e industrial permitidas no respective zoneamento no qual o empreendimento vier a ser 
instalado; 

VIII- devera atender aos para metros urbanisticos e as demais exigencias definidas para a 
categoria de uso industrial com maier potencial de incomodidade admitida no zoneamento que incide 
no im6vel; 

IX - em glebas ou lotes com area igual ou superior a 5.000m2 (cinco mil metros 
quadrados) devera ser reservado um minimo de 10% (dez por cento) da area total do terrene para a 
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implanta~ao de areas arborizadas que deverao estar localizadas preferencialmente no entorno do 
condominia. 

Art. 175. 0 lCD e toda atividade que nele vier a ser instalada dependera de 
licenciamento ambiental do 6rgao competente, nos termos da legisla~ao vigente. 

Art. 176. As obras de infraestrutura para o atendimento do condominia industrial serao 
de responsabilidade do empreendedor. 

§ 12 A aprova~ao fica condicionada a apresenta~ao de carta das concessionanas, 
atestando que a infraestrutura do sistema de agua, esgoto e energia atendera a demanda que sera 
criada pelo empreendimento. 

§ 22 0 "Habite-se" somente sera expedido ap6s o termino das obras de infraestrutura, 
em especial daquelas relativas ao viario, a capta~ao e distribui~ao de agua, rede de esgoto, de 
drenagem e de energia eletrica, mediante Carta de Aceite dos 6rgaos e concessionarias competentes; 

Art. 177. As atividades a serem implantadas no Condominia caso necessitem de 
tratamento de efluentes industria is deverao obter licen~a do 6rgao competente, bem como autoriza~ao 
para o lan~amento de efluentes na rede coletora publica ou corpo d'agua receptor. 

Paragrafo unico. 0 tratamento de efluentes industriais podera ser realizado de forma 
individualizada ou coletiva no local ou ainda destinado externamente a uma esta~ao de tratamento 
devidamente licenciada. 

Subse~ao Ill 

Do Conjunto Industrial - ICJ 

Art. 178. Entende-se por Conjunto Industrial- ICJ o empreendimento com duas ou mais 
edifica~6es destinadas ao uso industrial, no mesmo lote ou gleba, com acessos independentes por via 
publica oficial, caracterizadas como bens em condominia. 

Art. 179. Os Conjuntos lndustriais -lOs devem atender as seguintes disposic;5es: 

1 - serao admitidos em lotes ou glebas com area maxima de 20.000m2 (vinte mil metros 
quadrados); 

II - serao admitidos em ZUD, ZUP11 e ZUPI2; 

Ill - sera admitida a implanta~ao das categorias de uso comercia l, de servi~os, 

institucional e industrial permitidas no respective zoneamento no qual o empreendimento vier a ser 
instalado; 
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IV - atender aos parametres urbanfsticos e as demais ex1gencias definidos para a 
categoria de uso industrial com maier potencial de incomodidade admitida no zoneamento que incide 
no im6vel; 

V - em glebas ou lotes com area igual ou superior a 5.000m2 (cinco mil metros 
quadrados} devera ser reservado um mfnimo de 10% (dez por cento} da area total do terrene para a 
implanta~ao de areas arborizadas que deverao estar Jocalizadas preferencialmente no entorno do 
conjunto. 

Art. 180. 0 ICJ e toda atividade que nele vier a ser instalada dependera de licenciamento 
ambiental do 6rgao competente, nos termos da legisla~ao vigente. 

Art. 181. A aprova~ao fica condicionada a apresenta~ao de carta das concessionarias, 
atestando que a infraestrutura do sistema de agua, esgoto e energia atendera a demanda que sera 
criada pelo empreendimento. 

Art. 182. As atividades a serem implantadas no Conjunto Industrial, caso necessitem de 
tratamento de efluentes industriais, deverao obter licen~a do 6rgao competente, bern como 
autoriza~ao para o lan~amento de efluentes na rede coletora publica ou corpo d'agua receptor. 

Paragrafo unico. 0 tratamento de efluentes industriais podera ser realizado de forma 
individualizada ou coletiva no local ou ainda destinado externamente a uma esta~ao de tratamento 
devidamente licenciada. 

Se~aotv 

Do Condominia de Lotes 

Art. 183. Condomfnio de Lotes e a modalidade de condomfnio em que a unidade 
autonoma corresponde a um lote, compreendendo as seguintes categorias: 

1 - Condomfnio de Lotes Residenciais - RCL: condomfnio de lotes no qual as unidades 
autonomas serao destinadas ao uso residencial unifamiliar; 

II - Condomfnio Sustentavel de Lotes Residenciais - RSCL: condomfnio de lotes para 
assentamentos humanos sustentaveis, no qual as unidades autonomas serao destinadas ao uso 
residencial unifamiliar, com areas de uso coletivo destinadas a protec;ao ambiental, sendo admitido o 
manejo agroflorestal sustentavel; 

Ill - Condomfnio de Lotes Jndustriais - ICL: condomfnio de lotes no qual as unidades 
autonomas serao destinadas ao uso industrial, sendo admitidos os usos comerciais e de servi~os. 

Art. 184. A execuc;ao de todas as obras de infraestrutura necessarias para atender o 
condominia de lotes sera de inteira responsabilidade do empreendedor. / 
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Paragrafo unico. Constitui infraestrutura no condomfnio de lotes: sistema de agua, 
esgoto e energia eletrica, drenagem, pavimenta~ao e ilumina~ao das vias de circula~ao. 

Art. 185. Para aprova~ao do projeto do condomfnio de lotes deverao ser apresentados: 

I - projeto urbanfstico de implanta~ao; 

II - carta da concessionaria atestando que a infraestrutura do sistema de agua e esgoto 
atendera a demanda do empreendimento; 

Ill - carta da concessionaria atestando que a infraest rutura de energia eletrica atendera a 
demanda das unidades e da ilumina~ao das vias de circula~ao do condomfnio; 

IV- projeto de drenagem; 

V- projeto de pavimenta~ao das vias do condominia; 

VI - projeto de arboriza~ao das vias de circula~ao. 

Art. 186. Ap6s a conclusao das obras de infraestrutura sera expedido o "Habite-se" das 

areas comuns do condomfnio de lotes. 

§ 12 A expedi~ao do "Habite-se" do empreendimento fica condicionada ao aceite das 
obras de infraestrutura das concessionarias e dos demais orgaos competentes. 

§ 22 A concessao do Alvara de Constru~ao das unidades privativas integrantes do 
condominio de lotes fica condicionada a expedi~ao do "Habite-se" de que trata este artigo. 

Art. 187. 0 Condominio de Lotes devera respeitar recuo frontal secundario e recuo 
frontal minimos, que se destinarao as areas de uso comum do empreendimento. 

Subse~ao I 

Do Condominia de lotes Residenciais - RCL 

Art. 188. 0 Condominia de Lotes Residenciais deve atender as seguintes disposi~oes: 

1 - serao admitidos em glebas e lotes com area maxima de 50.000m2 (cinquenta mil 
metros quadrados); 

11 - nos lotes oriundos de loteamento devera prever no mmtmo 6m2 (seis metros 
quadrados) de area de lazer e recrea~ao de uso comum por unidade autonoma, podendo converter em 
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area sustentavel conforme Anexo X - Conversao para Areas Sustentaveis, parte integrante desta Lei 
Complementar; 

Ill - nas glebas ou nos lotes oriundos de desmembramento devera prever no minimo 8m2 

(oito metros quadrados) de area de lazer e recrea~ao de uso comum por unidade autonoma, podendo 
converter em area sustentavel, conforme Anexo X - Conversao para Areas Sustentaveis, parte 
integrante desta Lei Complementar; 

IV - as vias internas deverao atender as dimensoes minimas estabelecidas para a ZM5, 
conforme o art. 22 desta Lei Complementar; 

V - poderao ser admitidos lotes destinados aos usos comerciais e servi~os de impacto 
irrelevante - CS desde que estes tenham frente para via publica oficial de circula~ao e desde que 
atendidos os parametres de uso e ocupa~ao estabelecidos no Anexo VI - Parametres de Uso e 
Ocupa~ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

VI - as unidades autonomas deverao respeitar as caracteristicas, exigencias e parametres 
de uso e ocupa~ao do respective zoneamento na qual o empreendimento vier a ser instalado 
estabelecidos no Anexo VI- Para metros de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

Subse~ao II 

Do Condominia Sustentavel de lotes Residenciais- RSCL 

Art. 189. 0 Condominia Sustentavel de Lotes Residenciais - RSCL deve atender as 
seguintes disposi~oes: 

I- sera admitido em glebas e lotes com area minima de 50.000m2 (cinquenta mil metros 
quadrados); 

II -a cota minima por unidade habitacional sera de 1.750m2 (mil setecentos e cinquenta 
metros quadrados); 

Ill -as unidades habitacionais autonomas deverao atender os seguintes parametres: 

a) area minima de 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados); 

b) testada minima de 10m (dez metros); 

c) recuo frontal minimo de 5m (cinco metros); 

d) recuo lateral minimo de 1,5m (um metro e cinquenta centimetres); 

e) taxa de ocupa~ao maxima de 50% (cinquenta por cen 
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f) declividade maxima de 30% (trinta por cento) na area edificavel. 

IV - devera destinar, no mlnimo, 50% (cinquenta por cento) da cota por unidade 
habitacional para Area de Manejo e Reserva Ambiental, nao podendo ser inferior a 1.000m2 (mil metros 
quadrados) por cota, que devera atender as seguintes disposi~oes: 

a) realizar a recomposi~ao da vegeta~ao nativa em ambientes degradados e preserva~ao 
do ecossistema seguindo os parametres estabelecidos pela Resolu~ao Estadual SMA 32, de 3 abril de 
2014, e suas altera~oes; 

b) integrar a Area de Manejo e Reserva Ambiental a fragmentos e remanescente de 
vegeta~ao nativa, de modo a garantir a continuidade da vegeta~ao e a forma~ao de corredores 
eco16gicos; 

c) constituir-se como area de uso comum do condomlnio; 

d) serao admitidos usos recreativos de baixo impacto ambiental e manejo agroflorestal 
sustentavel, sem prejulzo a conserva~ao ambiental. 

V - devera destinar, no mlnimo, 6m 2 (seis metros quadrados) por unidade habitacional 
em Area Sustentavel, conforme Anexo X- Conversao para Areas Sustentaveis, parte integrante desta 
Lei Complementar. 

§ 12 0 Condomlnio Sustentavel de Lotes Residenciais - RSCL, incluindo sua Area de 
Manejo e Reserva Ambiental, devera estar integralmente inserido na Zona de Protec;ao Ambiental Dois 
- ZPA2. 

§ 22 A area de preserva~ao permanente podera ser considerada no compute da Area de 
Manejo e Reserva Ambiental. 

Subse~ao Ill 

Do Condominia de Lotes Jndustriais - ICL 

Art. 190. 0 Condomlnio de Lotes lndustriais deve atender as seguintes disposi~oes: 

I - serao admitidos em lotes ou glebas com area maxima de 100.000m2 (cern mil metros 
quadrados); 

II - serao admitidos em ZUPI2 e ZUD; 
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Ill - poderao ser admitidos em ZPE1, mediante apresenta~ao de Plano de Ocupa~ao 
Especffica pelo interessado, que sera analisado tecnicamente pelo setor competente de Planejamento 
Urbano do Municipio; 

IV - as vias internas de circula~ao de veiculos deverao ter largura minima de 11m (onze 
metros) de pista; 

V - as vias internas de circula~ao de pedestres deverao ter largura minima de 3m (tres 
metros); 

VI - cada unidade autonoma devera atender aos parametres urbanisticos e demais 
exigencias definidos para a categoria de uso industrial com maior potencial de incomodidade admitida 
no zoneamento que incide no im6vel. 

Art. 191. Em glebas ou lotes com area igual ou superior a 5.000m2 (cinco mil metros 
quadrados) devera ser reservado urn minimo de 10% (dez por cento) da area total do terrene para a 
implanta~ao de areas arborizadas que deverao estar localizadas preferencialmente no entorno do 
condominia. 

Paragrafo unico. 0 Condominia de Lotes lndustriais e toda atividade que nele vier a ser 
instalada dependera de licenciamento ambiental do 6rgao competente, nos termos da legisla~ao 

vigente. 

se~ao v 

Do Uso Misto 

Art. 192. Sera admitido o uso misto em im6veis, desde que respeitadas as caracteristicas 
de uso e ocupa~ao e os indices urbanisticos definidos no Anexo VI- Para metros de Uso e Ocupa~ao do 
Solo, parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 12 0 uso misto podera dispor de acessos e circula~oes comuns. 

§ 22 Fica vedada a circu la~ao de uma unidade aut6noma para outra por areas privativas. 

§ 32 Fica vedado o compartilhamento, pelo uso nao residencial, de areas comuns de 
acesso direto as areas privativas das unidades habitacionais do uso residencial multifamiliar, inclusive 

da circula~ao vertical. 

Art. 193. Nao sera admitido o uso misto entre: 

I -as atividades enquadradas nas categorias de uso CS2, CS3, CS4, 11-B, 12, 13, e 14 com o 

uso residencial; 
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II - revenda de Gas Liquefeito de Petr61eo - GlP, com as demais categorias de uso, com 
exce~ao dos produtos inerentes a atividade e da atividade de revenda de agua e posto de 
abastecimento de veiculos; 

Ill -deposito (temporario ou nao) de produtos quimicos perigosos classificados na norma 
ABNT NBR 14.725-2:2009 (t6xicos, corrosives, mutagenicos, carcinogenicos, explosives, inflamaveis, 
fortemente oxidantes, sujeitas a combustao espontanea) ou residues s61idos perigosos classificados 
pela norma ABNT NBR 10.004:2004 (inflamaveis, corrosives, reativos, t6xicos, patogenicos), ou outra 
norma que venha a substituf-la, com as demais categorias de uso. 

Art. 194. As edifica~oes destinadas ao uso misto deverao atender as seguintes 
exigencias: 

I - quando o uso misto estiver na mesma edifica~ao, devera atender os seguintes 
para metros: 

a) quando se tratar de uso misto nao residencial, prevalecera os parametres 
estabelecidos para o uso de maier nivel de impacto urbanistico e ambiental ou maier potencial de 
incomodidade; 

b) quando se tratar de uso misto entre o residencial multifamiliar com o uso nao 
residencial, sera adotada a area do terrene e a testada de maier dimensao, devendo ser atendidos os 

. demais parametres exigidos nesta lei Complementar para os distintos usos e atividades; 

c) quando se tratar de uso misto entre o residencial unifamiliar com o nao residencial, 
sera adotada a area do terreno e a testada de maior dimensao, devendo ser atendidos os demais 
parametres exigidos nesta lei Complementar para os distintos usos e atividades, ficando o gabarito 
limitado ao para metro do zoneamento. 

II - quando o uso misto estiver em edifica~oes distintas, deverao ser atendidos os 
parametres exigidos nesta lei Complementar para os distintos usos e atividades, exceto quanta ao 
tamanho de lote e a testada, que deverao atender as maiores dimensoes e a me nor taxa de ocupa~ao. 

Art. 195. Para a aplica~ao do disposto nesta lei Complementar, a respeito de uso misto, 
ficam estabelecidas as seguintes defini~oes: 

I - acesso e a interliga~ao para veiculos ou pedestres entre logradouro publico e 
propriedade privada; 

II - circula~ao e a regiao de permanencia temporaria ligando uma area a outra dentro do 
im6vel; 
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Ill - areas de uso privative sao areas cobertas ou descobertas que definem 0 conjunto de 
dependencias e instala~oes de uma unidade autonoma, cuja utiliza~ao e privativa dos respectivos 
titulares de direito; 

IV - areas comuns de acesso direto as areas privativas das unidades sao areas 
caracterizadas por elevadores, escadas, halls, corredores e similares que fazem liga~ao direta com as 
areas privativas. 

Art. 196. 0 uso misto residencial multifamiliar com o nao residencial sem fachada ativa, 
para efeitos de aplica~ao do Fater de Planejamento da Outorga Onerosa do Direito de Construir -
OODC, devera atender ao menos uma das condi~oes a baixo: 

I - ocupar, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da area edificada do pavimento terreo 
com o uso nao residencial; ou 

II - ocupar, no minimo, 15% (quinze por cento) da Area Construida Computavel - ACC
com urn dos uses. 

Paragrafo (mice. 0 uso misto descrito no "caput" deste artigo, que nao atender as 
condi~oes dispostas nos incises I ou II deste artigo, sera enquadrado pelo uso com maier area 
construida, residencial ou nao residencial. 

Se~ao VI 

Da Analise de Localiza~ao 

Art. 197. As atividades enquadradas nas categorias de uso CS1-B, CS2 e 11-B serao objeto 
de analise de localiza~ao quando situadas nas centralidades ou zonas de uso, conforme as disposi~oes 

desta Se~ao. 

Paragrafo (mice. As atividades enquadradas nas categorias de uso listadas no "caput" 
deste artigo deverao possuir os lotes confinantes latera is com uses nao residenciais. 

Art. 198. As atividades enquadradas nas categorias de uso CS1-B, CS2 e 11-B quando 
situadas no Corredor Dois - CR2, nao poderao possuir confinantes laterais de uso residencial 

multifamiliar. 

Art. 199. As atividades enquadradas na categoria de uso CS4-A e CS4-B deverao possuir 
os lotes confinantes laterais e de fundos com uses nao residenciais. 

Paragrafo (mice. As atividades classificadas na categoria de uso CS4-A e CS4-B poderao 
ser dispensadas da exigencia da analise de localiza~ao quando localizadas em centro de compras, ou 

prOdio comercial constituido por unidades aut6nomas, com Area Construida 1"~avn- ACC maior 
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que 10.000m2 (dez mil metros quadrados), desde que atendidas as normas vigentes quanto a emissao 
de ruidos. 

Art. 200. Fica dispensada a analise de localiza~ao nas zonas de usos ZUD, ZUPil e ZUP12. 

Paragrafo unico. Na Centralidade Metropolitana Eixo Dutra as atividades classificadas 
como CS3, 12 e 13 a serem implantadas deverao possuir os lotes confinantes laterais e de fundos com 
usos nao residenciais. 

Art. 201. Para efeito da analise de localiza~ao serao considerados, no momento da 
aprova~ao do projeto: 

I- os usos constatados "in loco"; 

II - equiparam-se ao uso residencial as atividades de: hospital, maternidade, pronto
socorro, sanat6rio, asilo, orfanato, atividades de ensino regular, ber~ario, casa de repouso e usos mistos 
como uso residencial; 

Ill - os lotes e as glebas vagos sao considerados de uso nao residencial para a analise de 

localiza~ao. 

§ 12 Para amplia~ao de edifica~oes com "Habite-se" para atividade especifica fica 

. dispensada a exigencia de analise de localiza~ao. 

§ 22 Para efeito da analise de localiza~ao de que trata esta Se~ao devera ser observado o 
Anexo XIV- Analise de Localiza~ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

CAPITULO II 

DAS CARACTERfSTICAS E PARAMETROS DO USO, OCUPA<;AO E APROVEITAMENTO DO SOLO 

Se~ao 1 

Dos Recuos 

Art. 202. As edifica~oes deverao atender aos recuos previstos no Anexo VI- Parametres 
de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta lei Complementar, ah~m das disposi~oes desta Se~ao. 

Paragrafo unico. A defini~ao dos recuos sera feita de acordo com as configura~oes 
exemplificativas constantes do Anexo XV - Recuos: Esquemas Graficos, parte integrante desta lei 

Complementar. 

Art. 203. 

se o escalonamento: 

LC. 623/19 
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I - ate 8 (oito) pavimentos, recuo frontal minimo conforme o estabelecido no Anexo VI
Para metros de Uso e Ocupa~;ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

II - a partir do nono pavimento o recuo frontal minimo sera de 7m (sete metros), exceto 
os cases em que o recuo frontal minimo estabelecido no Anexo VI - Parametres de Uso e Ocupa~;ao, 
parte integrante desta Lei Complementar, seja maier que 7m (sete metros); 

Ill - os recuos laterais e de fundos, acima do 22 pavimento deverao observar a rela~;ao de 
H/6 com o minimo de 3m (tres metros), observadas as disposi~;oes do Anexo VI - Parametres de Uso e 
Ocupa~;ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 12 A altura ''H", referida no incise Ill, deste artigo, representa a diferen~;a de nivel 
entre a cota mais elevada da laje de cobertura da edifica~;ao e a menor cota do piso do pavimento 
terreo, sendo admitido o escalonamento para os recuos laterais e de fundos. 

§ 22 Para efeito da altura "H" excetuam-se das disposi~;oes do § 12 deste artigo, a casa 
de maquinas, barrilete, caixa d'agua, platibanda e telhado. 

§ 32 Para os fins de contagem dos pavimentos, considera-se o terreo como primeiro 
pavimento. 

§ 42 Na Centralidade Metropolitana Centro Tradicional - CMETRO.CT e Centralidade 
Municipal - Centro Expandido o recuo frontal para o uso residencial multifamiliar e para o uso misto 
deste com o uso nao residencial, podera ser de 5m (cinco metros) independentemente do numero de 
pavimentos. 

§ 52 Nas demais Centralidades Municipais e locais da Macrozona de Consolida~;ao 
podera ser adotado recuo frontal de 5m (cinco metros) independentemente do numero de pavimentos 
para o uso misto com o residencial multifamiliar, desde que atendido as disposi~;oes da Se~;ao IV do 
Capitulo II do Titulo IV desta Lei Complementar. 

§ 62 0 disposto no § 52 deste artigo nao se aplica aos im6veis inseridos na Centralidade 
Municipal Aquarius. 

§ 72 Na Centralidade Local de Eugenio de Mello- CL. E. Mello, no peri metro identificado 
no art. 117 desta Lei Complementar, o recuo frontal, acima do 32 pavimento, devera observar a rela~;ao 
de H/6 como minimo de 5m (cinco metros). 

§ 82 Nas Centralidades Locais Santana e Jardim Paulista, fica admitido para edifica~;oes 
destinadas ao residencial unifamiliar - R e para o uso nao residencial, com gabarito de ate 9m (nove 
metros) de altura, a redu~;ao da exigencia do recuo frontal minimo para 2,5m (dois metros e cinquenta 
centimetres), desde que esteja incorporado a cal~;ada, sendo proibida a edificac;ao, instala~;ao de 

qualquer barreira fisica, incluindo caixa padriio de e~ergia e de <igua e por o. ' I ~ 
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Art. 204. Para o uso residencial unifamiliar - R, quando ha exigencia de recuo lateral, 
sera admitida a constru~ao de garagem para vefculos junto a uma das divisas laterais do lote, com 
profundidade maxima de 6m (seis metros), respeitado o recuo frontal. 

Art. 205. As sacadas, marquises, varandas, jardineiras, floreiras e similares, todas em 
balan~o, poderao avan~ar no recuo frontal em no maximo l,SOm (urn metro e cinquenta centfmetros). 

§ 12 Os elementos em balan~o descritos no "caput" deste artigo poderao avan~ar em no 
maximo lm (urn metro) no recuo lateral e de fundos, desde que este seja igual ou superior Sm (cinco 
metros) e desde que garantidas as condi~oes mfnimas exigidas para ventila~ao e ilumina~ao dos 
compartimentos, nos termos da legisla~ao vigente. 

§ 22 Para edifica~oes com gabarito de altura de ate 9m (nove metros) os elementos em 
balan~o descritos no "caput" deste artigo poderao avan~ar no recuo frontal secundario em no maximo 
lm (urn metro). 

Art. 206. As lixeiras, os abrigos de Gas Liquefeito de Petr61eo - GLP, as portarias ou 
guaritas estarao dispensadas do recuo frontal. 

Paragrafo (mico. As lixeiras e os abrigos de Gas liquefeito de Petr61eo - GLP - deverao 
respeitar o recuo lateral mfnimo de l,Sm (urn metro e cinquenta centfmetros). 

Art. 207. E admitida a constru~ao de edfcula, podendo ocupar os recuos de fundos e 
laterais do lote, conforme configura~oes de terrene ilustradas no Anexo XV - Recuos: Esquemas 
Graticos desta Lei Complementar, desde que observadas as seguintes exigencias: 

1 - no caso da edfcula constituir-se como edifica~ao secundaria ou acess6ria, devera ter 
afastamento minimo de l,Sm (urn metro e cinquenta centimetros) da edifica~ao principal, incluindo a 
proje~ao da sacada; 

II -a profundidade maxima da edfcula sera de Sm (cinco metros); 

Ill - e permitida a constru~ao de edfcula assobradada; 

IV - alem da profundidade maxima de Sm (cinco metros), e permitida a constru~ao da 
sacada na edfcula com profundidade maxima de lm (urn metro); 

V- a edicula podera caracterizar-se como edifica~ao principal; 

VI - na edfcula serao admitidos: uso residencial unifamiliar, uso comercial, servi~os e 
institucional - CS, atividades administrativas em geral e estocagem de material nao explosivo, nao 
inflamavel e nao perigoso, das demais atividades nao residenciais. 

LC. 623/19 PA 67.115/19 

G \ 000(. vntsAo Oll is 



Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Art. 208. Nos zoneamentos onde ha exigencia de recuos latera is, os mesmos poderao ser 
dispensados para os usos R e CS nos seguintes casos: 

I- junto as divisas laterais do lote para os im6veis com testada ate 7m (sete metros); 

II - junto a uma das divisas laterais do lote para os im6veis com testada superior a 7m 
(sete metros) e ate 10m (dez metros). 

Paragrafo unico. No caso de terrenos irregulares, podera ser considerada a dimensao no 
alinhamento do recuo frontal minimo exigido no zoneamento, conforme demostrado nas figuras 
numeros 11, 13, 15 e 16 do Anexo XV - Recuos: Esquemas Graficos, parte integrante desta Lei 
Complementar. 

Art. 209. 0 recuo entre blocos para as edifica~oes verticais observara a formula de H/6, 
com o minimo de 6m (seis metros), admitindo-se o escalonamento e a liga~ao entre blocos, desde que 
garantidas as condi~oes minimas exigidas para ventila~ao e ilumina~ao dos compartimentos, nos 
termos da legisla~ao vigente. 

§ lQ Consideram-se edifica~oes verticais, para fins de aplica~ao do "caput" deste artigo, 
as constru~oes com mais de 9m (nove metros) de altura. 

§ 2Q Fica dispensado o recuo entre blocos quando nao houver aberturas para ilumina~ao 
e ventila~ao nas faces. 

Art. 210. 0 recuo sera caracterizado como especial quando incluir a exigencia de faixa 
nao edificavel destinada a amplia~;ao do sistema viario, sem prejuizo do recuo frontal urbanistico fixado 
para o zoneamento. 

Art. 211. Sera obrigat6ria a observancia do recuo especial nas vias relacionadas no 
Anexo XVI - Recuo Especial de Vias, parte integrante desta Lei Complementar, devendo estar indicado 
no projeto como faixa nao edificavel na ocasiao da solicita~ao do Alvara de Constru~ao. 

Paragrafo unico. 0 recuo especial podera ser reduzido ou dispensado nos seguintes 
casos: 

1 - para reformas e amplia~oes das constru~oes existentes, inclusive com mudan~;a de 
uso, desde que respeitado o gabarito maximo 9m (nove metros); 

11- nos casos tecnicamente justificados pelo 6rgao municipal competente. 

Art. 212. Os subsolos ficam dispensados das exigencias de recuos, exceto nos casos de 
recuo frontal especial. 
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§ 12 Serao exigidos recuos frontais e frontais secundarios nos trechos em que o subsolo 
aflorar mais que 2m (dois metros) em relac;ao ao alinhamento do lote ou ao perfil natural do terreno. 

§ 22 Deverao ser respeitados os espac;os livres abertos e fechados destinados a 
ventilac;ao e iluminac;ao natural dos compartimentos, se foro caso, nos termos da legislac;ao vigente. 

Art. 213. As glebas ou lotes situados em ZM3 deverao obedecer ao recuo mfnimo de 
13m (treze metros) a partir do 32 (terceiro) pavimento, quando confrontados com lote situado em ZR, 
sem prejufzo do atendimento a relac;ao H/6 definida no art. 203 desta Sec;ao. 

Sec;ao 11 

Do Coeficiente de Aproveitamento e da Taxa de Ocupac;ao 

Art. 214. Para fins de consolidac;ao da polftica urbana e aplicac;ao dos instrumentos 
urbanfsticos definidos no Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado - Lei Complementar n. 612, de 
2018, em especial as disposic;oes do seu art. 70, ficam definidos, em consonancia com a referida Lei 
Complementar, os coeficientes de aproveitamento do zoneamento e as respectivas taxas de ocupac;ao, 
estabelecidos no Anexo VI- Para metros de Uso e Ocupac;ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 215. Quando admitido o abrigo desmontavel na edificac;ao, nos termos da Lei 

Complementar n. 267, de 2003- C6digo de Edificac;oes, ou suas alterac;oes, a Taxa de Ocupac;ao Maxima 
nao podera exceder a 80%, somadas as projec;oes das edificac;oes e dos abrigos desmontaveis. 

Sec;aolll 

Do Gabarito de Altura 

Art. 216. Para fins de consolidac;ao da polftica urbana e aplicac;ao dos instrumentos 
urbanfsticos definidos no Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado - Lei Complementar n. 612, de 
2018, em especial as disposic;oes do seu art. 70, ficam definidos em consonancia com este Plano os 
gabaritos de altura estabelecidos no Anexo VI - Para metros de Uso e Ocupac;ao, parte integrante desta 
Lei Complementar. 

§ 12 Considera-se gabarito de altura a altura maxima permitida para as edificac;oes em 
determinado local, contada a partir da cota mais baixa do pavimento terreo ate a cota mais elevada da 
cobertura do ultimo pavimento, excetuando-se caixa d'agua, casa de maquinas, platibandas e telhado; 

§ 22 Para os casas de terrenos em desnfvel, quando os subsolos estiverem aflorados em 
relac;ao ao perfil natural do terreno ou da via, o gabarito de altura sera contado a partir do nivel do 
afloramento ate a cota mais elevada da cobertura do ultimo pavimento, excetuando-se caixa d'agua, 
casa de maquinas, platibandas e telhado. 
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Art. 217. As propriedades localizadas na Zona de Prote~ao do Aer6dromo de Sao Jose 
dos Campos deverao respeitar as restri~6es impostas pelo C6digo Brasileiro de Aeronautica. 

Art. 218. 0 gabarito de altura maximo sera de 9m (nove metros): 

I - na Zona Residencial - ZR; 

II- na Zona Mista Urn- ZMl; 

Ill - na Zona de Prote~ao Ambiental Do is- ZPA2; 

IV- no Corredor Urn- CRl; 

V - no peri metro urbano do Distrito de Sao Francisco Xavier; e 

VI - na Zona Rural, exceto: caixa d'agua, silo, galpao para estocagem e similares. 

Art. 219. Para garantir o funcionamento das torres de microondas de telecomunica~6es, 
localizada na Rua Humaita, e o funcionamento da torre de repeti~ao, localizada no Jardim Telespark, o 
limite de gabarito de altura das edifica~6es serao definidos por ato normativo. 

Paragrafo (mico. 0 perimetro de que trata o "caput" deste artigo esta identificado no 
Anexo VII- Mapa de Zoneamento, parte integrante desta Lei Complementar. 

Se~aoiV 

Da Frui~ao Publica e da Fachada Ativa 

Art. 220. A frui~ao publica de glebas ou lotes privados consiste em tornar de uso publico 
parte desses im6veis, devendo ser provida de qualifica~ao urbana e ambiental atraves de tratamento 
arquitetonico e paisagistico, destinada preferencialmente a circula~ao de pedestres, de forma a 
propiciar a popula~ao ambientes agradaveis e voltados a sociabilidade. 

Art. 221. A area de frui~ao publica contida nos imoveis devera atender aos seguintes 

requisitos: 

I - integra~ao fisica com a cal~ada, nao sendo permitida a instala~ao de barreiras que 
ultrapassem 15m (quinze metros) de extensao linear continua; 

11 - nao sera permitida a instala~ao de muros e similares que impe~am a integra~ao entre 

a area de frui~ao e a via publica; 

Ill - garantir a livre circula~ao de pedestres, com acessibilidade universal e sem controle 
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IV - nao possuir vagas para vefculos, exceto paraciclos; 

V - ter no minima 2 (dois) acessos separados e interconectados com largura minima de 
Sm (cinco metros) para via publica oficial; 

VI - ter via de circula~ao de pedestres com largura minima de Sm (cinco metros) 
conectando os acessos exigidos no incise V deste artigo; 

VII - quando o im6vel possuir frente para mais de uma via, a circula~ao de pedestres 
tratada no incise VI deste artigo, devera garantir a conexao de, ao menos, 2 (duas) dessas vias; 

VIII -a implanta~ao e manuten~ao serao de responsabilidade do proprietario do im6vel. 

Art. 222. Na area de frui~ao publica, serao permitidos: 

I - ocupa~ao dos recuos e instala~ao de cobertura, desde que atendida a taxa de 
ocupa~ao maxima; 

II - implanta~ao de elementos paisagisticos, desde que nao excedam 0,80m (oitenta 
centimetres) de altura a partir do nivel do piso da frui~ao. 

Paragrafo unico. No caso da implanta~ao de monumento artistico, mobiliario urbane, 
vegeta~ao, elementos de comunica~ao visual e equipamentos de combate a incendio e similares, 
podera ser permitido que estes ultrapassem as delimita~6es estabelecidas no incise II, deste artigo, 
desde que nao comprometam a permeabilidade visual e fisica da area de fruil;ao. 

Art. 223. A frui~ao publica e considerada como fachada ativa, sendo aplicado o Fater de 
Planejamento da fachada ativa para fins de calculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir- OODC, 
nos termos da Lei Complementar n. 612, de 2018, quando atendidas as seguintes exigencias: 

I - atendimento aos artigos 220 a 222 desta Lei Complementar; 

II - ser implantada em, no minima, 15% (quinze por cento) da area do lote ou gleba; 

Ill - atender a extensao minima de fachada ativa disposta no Anexo XVII - Parametres 
para Fachada Ativa, com acesso direto do uso nao residencial voltado para a area de frui~ao. 

§ 12 Devera ser acrescido de 5% (cinco por cento) o percentual disposto no incise II 
deste artigo, quando nao for atendido o incise Ill deste artigo. 

§ 22 E vedada a utiliza~ao de Area Construida Computav 
porcentagens mini mas descritas neste artigo. 
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Art. 224. A fachada ativa e o conjunto formado pelo uso nao residencial e a faixa de 
fruic;ao publica que fazem a interface com o espac;o publico, situada no nivel da circulac;ao da calc;ada 
com acesso direto para o logradouro publico, sendo dotada de permeabilidade fisica e visual, a fim de 
fortalecer a vida urbana e a interac;ao entre os espac;os publicos e privados, evitando a multiplicac;ao de 
pianos fechados entre as edificac;oes e a calc;ada. 

§ 12 Para lotes com desnivel no alinhamento, o nivel de que trata o "caput" deste artigo 
pod era sofrer variac;oes, desde que atenda as norm as de acessibilidade. 

§ 22 Para efeito do "caput" deste artigo, considera-se faixa de fruic;ao publica o espac;o 
compreendido entre a testada do terreno e a fachada do uso nao residencial. 

Art. 225. A fachada ativa e aplicavel a edificac;oes de uso nao residencial ou de uso misto 

deste com uso residencial multifamiliar. 

Paragrafo unico. Somente serao permitidos os usos previstos no respective zoneamento. 

Art. 226. A fachada ativa devera atender os seguintes requisites: 

I - ser implantada em edificac;oes de lotes ou glebas com testada minima de 20m (vinte 
metros) e area minima de 500m2 (quinhentos metros quadrados); 

II -quando a testada for menor ou igual 30m (trinta metros), a fachada ativa devera estar 
contida na faixa de 10m (dez metros) a partir do alinhamento do lote; 

Ill - quando a testada for maior que 30m (trinta metros), a fachada ativa devera estar 
contida na faixa de 20m (vinte metros) a partir do alinhamento do tote; 

IV- a area edificada destinada ao uso nao residencial devera ter profundidade minima de 
Sm (cinco metros), excluida a area de fruic;ao externa coberta ou nao; 

V - atender os parametres estabelecidos no Anexo XVII - Parametres para a Fachada 

Ativa, desta Lei Complementar, independentemente do zoneamento; 

VI - possuir transparencia e permeabilidade visual em, no minimo, SO% (cinquenta por 
cento) da area da fachada ativa atraves de janelas, vitrines, pianos envidrac;ados, entre outros; 

VII - possuir permeabilidade fisica para a faixa de fruic;ao publica com, ao menos, urn 
acesso em cada estabelecimento nao residencial instalado na fachada ativa; 

VIII - a faixa de fruic;ao publica devera atender os parametres definidos nos incisos de I a 
IV e VIII do art. 221 eo art. 222 desta Lei Complementar. 
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Paragrafo unico. As exigencias previstas nos incises II ao VIII deste artigo deverao ser 
aplicadas nos trechos de fachada ativa conforme extensao mfnima definida no Anexo XVII- Parametres 
para Fachada Ativa desta Lei Complementar. 

Art. 227. A fachada ativa podera ocupar ate dois pavimentos da edifica~ao. 

Paragrafo unico. Quando o im6vel possuir frente para 2 (duas) ou mais vias em desnfvel, 
a fachada ativa podera ocorrer em todas as vias, limitada a 2 (dois) pavimentos por via. 

Art. 228. As edifica~oes nao residenciais e as de uso misto com residencial multifamiliar 
que contemplarem o conceito da fachada ativa, nos termos dos arts. 224, 225, 226 e 227 desta Lei 
Complementar, poderao utilizar o fator de planejamento no calculo da OODC, conforme a Lei 
Complementar n. 612, de 2018. 

Se~ao v 

Dos Polos Geradores de Tratego - PGT 

Art. 229. As exigencias e normas relativas ao licenciamento, aprova~ao e instala~ao de 
empreendimentos classificados ou nao como Polo Gerador de Trafego - PGT, quanto a vagas de 
estacionamento, acessos, vias de circula~ao interna, area de manobra e acumula~ao de vefculos 
deverao ser disciplinados por legisla~ao especffica. 

§ 12 Sao empreendimentos ou atividades considerados como Polo Gerador de Trafego -
PGT aqueles que, pela concentra~ao da oferta de bens ou servi~os, gerem afluxo de popula~ao, com 
interferencia no trafego do entorno, necessitando de interven~oes no sistema de mobilidade existente 
e nos espa~os publicos adjacentes. 

§ 22 Sao empreendimentos ou atividades considerados como Nao Polo Gerador de 
Tratego - NPGT- aqueles que nao apresentam elevada concentra~ao da oferta de bens ou servi~os e 
nao gerem interferencia significativa no trafego do entorno. 

TITULO V 

DAS NORMAS E CONDI<;OES GERAIS DE OCUPA<;AO 

CAPITULO I 

DAS NORMAS GERAIS 

Art. 230. Para implanta~ao de qualquer atividade ou uso na Zona Urbana do Municipio o 
im6vel devera ter frente para via publica oficial de circula~ao e observar os parametres e exigencias de 
uso e ocupa~ao previstos nesta Lei Complementar para os diferentes zonea ent 
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Paragrafo unico. Nas exigencias relativas a frente e a area mfnima de lotes constantes do 
Anexo VI - Parametres de Uso e Ocupac;ao, parte integrante desta lei Complementar, podera ser 
tolerada uma variac;ao de ate 5% (cinco por cento) para a construc;ao ou instalac;ao de atividades. 

Art. 231. Quando na gleba destinada aos usos residencial multifamiliar, condominia de 
lotes, condominia industrial ou conjunto industrial houver incidencia da Macroestrutura Viaria, prevista 
no Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado, lei Complementar n. 612, de 2018, esta devera ser 

destacada no projeto, como area reservada destinada ao Municipio. 

Art. 232. No maximo 20% (vinte por cento) do im6vel de uso residencial unifamiliar 
podera ser utilizado como escrit6rio ou consult6rio de profissionalliberal, desde que residente no local, 
nao ultrapassando a area maxima edificada de 60m2 (sessenta metros quadrados). 

Paragrafo unico. Entende-se por profissional liberal a pessoa fisica que realiza trabalho 
ou ocupac;ao com o objetivo de lucro ou remunerac;ao. 

Art. 233. As vias de circulac;ao dos novos loteamentos e as vias de circulac;ao interna de 
RCl e ICl deverao possuir area ajardinada em frente a cada um dos lotes, conforme os parametres 
estabelecidos no Anexo XVIII- Para metros para o Ajardinamento eo Espac;o Arvore em Calc;adas, desta 
lei Complementar, sem prejuizo as demais legislac;oes espedficas. 

§ 12 Devera ser respeitada a proporc;ao minima de 1 (um) individuo arb6reo a cada 12m 
(doze metros) de testada, arredondada para o numero inteiro mais proximo, com ao menos, um espac;o 
arvore e um individuo arb6reo por late, salvo quando tecnicamente inviavel. 

§ 22 0 modelo esquematico do ajardinamento da calc;ada mencionado no "caput" deste 
artigo esta representado no Anexo XVIII - Parametres para o Ajardinamento e o Espac;o Arvore em 

Calc;adas, parte integrante desta lei Complementar. 

§ 32 Os parametres do espac;o arvore serao definidos em legislac;ao espedfica, de forma 
a compatibilizar a mobilidade urbana e arborizac;ao urbana, respeitadas as condic;oes para a 
acessibilidade universal. 

Art. 234. Aplica-se para implantac;ao de qualquer atividade ou uso as disposic;oes do art. 
14 desta lei Complementar, referentes as faixas nao edificaveis. 

Art. 235. As caracterfsticas de uso e ocupac;ao do im6vel resultante de anexac;ao com 
outro, que esteja localizado em zoneamento distinto, obedecera aos parametres de uso e ocupac;ao 

indicados abaixo: 

I - no caso de anexac;ao de im6veis com Zona Residencial- ZR prevalecera os para metros 

de uso e ocupac;ao desta; 
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II - no caso de anexa~ao de im6veis de Zonas Mistas e Corredores de Uso distintos, 
prevalecera o zoneamento do acesso de veiculos do uso pretendido; 

Ill- no caso de anexa~ao de im6veis de Zonas Mistas e Corredores de Uso com ZUD, ZUPI 
1 e ZUPI 2 fica vedado o uso residencial; 

IV- excetuam-se das disposi~oes deste artigo os im6veis localizados no Corredor Quatro
CR4, que deverao obedecer as caracteristicas do Corredor de Uso; 

V - no caso de anexa~ao de im6veis de Centralidades e de Zonas de Uso, devera ser 
respeitado o zoneamento de cada uma das partes que incide sobre o im6vel. 

Art. 236. No caso de lotes ou glebas com a incidencia de mais de urn zoneamento, 
deverao ser atendidas as seguintes disposi~oes: 

I - quando se tratar de im6vel com mais de urn zoneamento e frente para uma (mica via, 
ficam mantidos os limites dos zoneamentos que incidem no im6vel; 

II - quando se tratar de im6vel com frente para mais de uma via prevalecera o 
zoneamento do acesso de veiculos do uso pretendido. 

§ 12 Na aplica~ao do inciso II deste artigo, quando houver mais de urn acesso para 
zoneamentos distintos, podera ser utilizado o maior coeficiente de aproveitamento e a maior taxa de 
ocupa~ao que incidem sobre o im6vel. 

§ 22 No caso do im6vel estar situado em via na qual a atividade a ser desenvolvida possa 
comprometer a fluidez e seguran~a do sistema viario, cabera ao 6rgao municipal competente indicar o 
local onde devera ser realizado o acesso de veiculos. 

§ 32 Nao sera admitido o acesso do uso residencial multifamiliar ou das unidades 
residenciais integrantes do uso misto para os Corredores de Uso CR3 e CR4. 

Art. 237. Nos trechos dos corredores de uso que atravessem as zonas de uso ZUD, ZUP1, 
ZUPI2 e as Centralidades deverao ser observadas as caracteristicas de uso e ocupa~ao do solo e os 

indices urbanisticos das zonas de uso e das centralidades. 

Art. 238. Nos casos de rua sem safda ou trechos de via sem saida somente serao 
admitidos os usos a seguir relacionados, desde que permitidos no respective zoneamento: 

I- Residencial Unifamiliar- R; 

II - Residencial Multifamiliar Horizontal- RH; 

Ill - Residencial Horizontal Simples- RHS; 
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IV - Condominia de Lotes Residenciais- RCL; 

V - Uso Comercial, de Servi~o e lnstitucional com impacto irrelevante - CS, com Area 
Construida Computavel - ACC maxima de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados}, com 
gabarito maximo de altura de 9m (nove metros) e que nao sejam classificadas como PGT. 

§ 12 No caso de lotes em esquina, quando se tratar de confluencia de vias, uma rua sem 
saida e outra nao, serao admitidas os usos e atividades previstas no respectivo zoneamento, porem, a 
defini~ao dos acessos, quando necessaria, sera analisado pelo 6rgao municipal competente. 

§ 22 No caso de lotes com acesso para mais de uma via, sendo uma delas nao 
caracterizada sem saida, serao admitidas os usos e atividades previstas no respectivo zoneamento, 
porem o acesso de veiculos nao podera ocorrer na rua sem saida. 

§ 32 Excluem-se das disposi~oes do "caput" deste artigo os im6veis regularmente 
existentes anteriormente a esta Lei Complementar, localizados nas ZUD, ZUP11 e ZUPI2. 

Art. 239. As atividades sujeitas ao licenciamento por parte da CETESB ou da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente deverao apresentar aos 6rgaos municipais competentes a respectiva 
licen~a, que fara parte da documenta~ao exigida para fins de concessao do Alvara de Constru~ao do 
im6vel e lnscri~ao Municipal da atividade. 

Art. 240. Devera ser preservada a "Faixa nao edificavel - Talude do Banhado", definida 
no Anexo VII- Mapa de Zoneamento, parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 241. Os im6veis preservados pelo Conselho Municipal de Preserva~ao do Patrimonio 
Hist6rico, Artistico, Paisagistico e Cultural - COMPHAC ou tombados pelo Conselho de Defesa do 
Patrimonio Hist6rico, Arqueol6gico, Artistico e Turistico - CONDEPHAAT, localizados em qualquer 
zoneamento, deverao atender o Anexo VI - Parametros de Uso e Ocupa~ao, parte integrante desta Lei 
Complementar, alem das recomenda~oes urbanisticas dos Conselhos. 

§ 12 Os im6veis localizados na area compreendida dentro do drculo com raio de 300m 
(trezentos metros) cujo centro e a lgreja Sao Benedito deverao ter os projetos de constru~ao, reforma, 
amplia~ao ou regulariza~ao previamente aprovados pelo Conselho do Patrimonio Hist6rico, 
Arqueol6gico, Artistico e Turistico do Estado- CONDEPHAAT. 

§ 22 Aplicam-se as restri~oes do § 12 deste artigo aos im6veis localizados na area 
compreendida dentro do drculo com raio de 300m (trezentos metros) dos limites da Residencia Olivo 
Gomes e do Parque ajardinado. 

§ 32 Aplicam-se as restri~oes do § 12 deste artigo aos im6veis localizados na area 
compreendida de 300m (trezentos metros) a partir dos limites do Parque Vi ntina Aranha. 
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§ 4Q Os im6veis de lnscric;ao lmobiliaria 10.0004.0011.0000, 10.0004.0012.0000, 
10.0004.0013.0000, 10.0004.0014.0000, 10.0004.0017.0000, 10.0004.0009.0000 e 10.0004.0019.0000 
localizados no Setor de Preservac;ao - SP, definido pela lei Municipal n. 6.145, de 28 de agosto de 2002, 
alterada pela lei Municipal n. 7.115, de 6 de julho de 2006, compreendido por parte da quadra situada 
entre a Avenida Dr. Nelson D'Avila, Prac;a Afonso Pena, Rua Humaita e Rua Dolzani Ricardo, nao 
poderao ser objeto de anexac;ao, desdobro de lotes, demolic;ao, reforma, ampliac;ao, regularizac;ao, 
reconstruc;ao, novas edificac;oes, desmatamento ou movimento de terras sem previa autorizac;ao do 
Conselho Municipal do Patrimonio Hist6rico, Artlstico, Paisagfstico e Cultural- COMPHAC. 

Art. 242. As intervenc;oes no Parque Vicentina Aranha e Parque Roberto Burle Marx, 
considerados como im6veis a serem preservados, recuperados e mantidos por razoes hist6ricas, 
culturais, artisticas, arqueol6gicas, paisagisticas e ambientais, ficam sujeitas a analise previa e 
autorizac;ao do 6rgao municipal competente de planejamento urbana e do Conselho Municipal do 
Patrim6nio Hist6rico, Artistico, Paisagistico e Cultural - COMPHAC. 

Art. 243. As construc;oes ou ampliac;oes em im6veis, quando confinantes laterais e de 
fundos aos bens preservados pelo Conselho Municipal de Preservac;ao do Patrim6nio Hist6rico, 
Artistico, Paisagistico e Cultural do Municipio de Sao Jose dos Campos - COMPHAC, devem respeitar o 
recuo minima frontal, lateral e de fundos de 3m (tres metros), sendo que estes recuos devem ocorrer 
paralelamente a face do lote que confronta com 0 bern preservado e 0 gabarito maximo sera de 9m 
(nove metros). 

Art. 244. As alturas maximas das edificac;oes ficam sujeitas ao atendimento a legislac;ao 
aeroportuaria e suas posteriores alterac;oes, em especial: 

I - Porta ria do Departamento de Controle do Espac;o Aereo - DECEA- n. 26/ICA, de 14 de 
julho de 2015, do Ministerio da Defesa, que Aprova o Plano Basico de Zona de Protec;ao de Aer6dromo
PBZPA e o Plano de Zona de Protec;ao de Auxilios a Navegac;ao Aerea - PZPANA para o Aer6dromo 
Professor Urbano Ernesto Stumpf -SBSJ; 

11 - Porta ria n. 957 /GC3, de 9 de julho de 2015, do Ministerio da Defesa, que dispoe sabre 
as restric;oes aos objetos projetados no espac;o aereo que possam afetar adversamente a seguranc;a ou 

a regularidade das operac;oes aereas. 

Art. 245. Os im6veis localizados na area de influencia do Plano de Zoneamento de Ruido 
deverao atender ao Regulamento Brasileiro de Aviac;ao Civil - RBAC 161, de 13 de setembro de 2013, da 
Agenda Nacional de Aviac;ao Civil - ANAC e suas posteriores alterac;oes, que trata sobre a aplicac;ao das 
curvas de ruido e sua compatibilizac;ao como uso do solo no entorno a infraestrutura aeroportuaria, ou 
outra norma que venha a substitui-lo. 

Art. 246. Nas Centralidades e nas Zonas Mistas em vias com largura menor ou igual a 7m 
(sete metros), nao serao permitidas atividades que utilizem para seu funcionamento veiculos de carga 
maiores que o Velculo Urbano de Carga- VUC. 
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Art. 247. As areas externas contiguas aos entroncamentos exemplificadas no Anexo XIX
Entroncamento Viario, parte integrante desta Lei Complementar, deverao atender as restri~oes a sua 
ocupa~ao, relacionadas nos incises a baixo: 

I - respeitar recuo minimo de SOm (cinquenta metros) em rela~ao a face confrontante ao 
tabuleiro e rampa do viaduto e 10m (dez metros) em rela~ao aos ramos, al~as e vias circundantes; 

II - nas areas externas aos entroncamentos e lindeiras aos ramos nao podera haver 
acesso veicular; porem, caso nao haja outra via confrontante ao im6vel, podera ser realizado acesso 
pelo ramo atraves de via auxiliar, interna ao im6vel, com largura minima de 15m (via marginal). 

Paragrafo unico. Nao podera ser locado acesso veicular nas areas internas dos 
entroncamentos. 

Art. 248. Fica alterado o Perimetro Especial do Parque Tecnol6gico estabelecido na Lei 
Complementar n. 320, de 30 de maio de 2007, que passa a ser aquele constante do Anexo VII - Mapa 
de Zoneamento, parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 1Q 0 Perimetro Especial do Parque Tecnol6gico e a reg1ao de interesse para a 
realiza~ao de transforma~oes urbanisticas com o objetivo de viabilizar a implanta~ao e funcionamento 
do "Parque Tecnol6gico de Sao Jose dos Campos", instituido pelo Decreto n. 12.367, de 4 de dezembro 

de 2006. 

§ 2Q Considerando as diretrizes estabelecidas no art. 19 da Lei Complementar n. 612, de 
2018, assim como as caracteristicas e voca~ao da Area de Desenvolvimento Estrategico Parque 
Tecno16gico, os parametres de uso e ocupa~ao e zoneamento encontram-se estabelecidos para cada 
zona de uso e constam nos Anexos VI - Parametres de Uso e Ocupa~ao e VII - Mapa de Zoneamento, 
ambos partes integrantes desta Lei Complementar, devendo ser adotado coeficiente maximo de 3,0 
(tres) para todo o perimetro. 

Art. 249. Os empreendimentos em glebas ou lotes oriundos de desmembramento com 
area superior a 20.000m2 (vinte mil metros quadrados) nas ZPA1, ZPA2, ZPE1 e ZPE2, na Macrozona de 
Ocupa~ao Controlada - MOC, exceto em ZMS, deverao apresentar o Estudo Ambiental conforme 
conteudos mfnimos estabelecidos pelo Anexo II- Conteudo Mfnimo dos Estudos Ambientais, alem de 
atender os arts. 8Q e 10 desta Lei Complementar, no que couber. 

Paragrafo unico. Para os cases nao previstos no "caput" deste artigo, quando 
diagnosticada presen~a de remanescentes de vegeta~ao nativa com pelo menos urn fragmento com 
area superior a 1ha (urn hectare) ou com somat6ria de areas de fragmentos superiores a 2ha (dois 
hectares), o Estudo Ambiental podera ser exigido, alem do atendimento aos arts. 8 e 10 desta Lei 
Complementar, no que couber. 

Se~ao 1 

Da Atividade de Risco, de lmpacto Ambiental e de Suas Medi 
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Art. 250. A implanta~ao de atividade ou obra causadora de risco ambiental significative 
fica sujeita a comprova~ao da obten~ao de todas as licen~as exigidas em normas especificas e 
aprovadas pelos 6rgaos licenciadores competentes. 

Art. 251. Sera realizada audiencia publica no Municipio nos casas em que a atividade 
tambem for considerada modificadora de meio ambiente, ou seja, estiver sujeita a elabora~ao do 
Estudo de lmpacto Ambiental - EIA e respective Relat6rio de lmpacto Ambiental - RIMA, nos termos da 
Lei Organica do Municipio e da legisla~ao ambiental vigente. 

§ 12 Compete aos 6rgaos ambientais licenciadores, no ambito de sua competencia, a 
exigencia e analise ou dispensa dos estudos citados no "caput" deste artigo. 

§ 22 No caso da necessidade de elabora!;ao do Estudo de Analise de Riscos - EAR, este 
devera ser apresentado na audiencia publica referida no "caput" deste artigo. 

§ 32 0 proponente da atividade e a equipe responsavel tecnicamente pelo respective 
EIA/RIMA deverao apresentar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, antes da realiza~ao da audiencia publica municipal, as 
conclusoes do estudo de impacto ambiental, contemplando minima mente: 

I - os objetivos e justificativas do projeto, sua rela~ao e compatibilidade com as polfticas 
setoriais, pianos e programas governamentais; 

II - a descri!;ao do projeto e suas alternativas tecnol6gicas e locacionais, especificando 
para cada urn deles, nas fases de constru!;ao e opera~ao, a area de influencia, as materias primas e 
mao-de-obra, as fontes de energia, os processes e tecnica operacionais, os provaveis efluentes, 
emissoes, residues de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 

Ill -a sintese dos resultados dos estudos de diagn6sticos ambiental da area de influencia 
. do projeto; 

IV - a descrh;ao dos provaveis impactos ambientais da implanta!;ao e opera!;ao da 
atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidencia dos impactos 
e indicando os metodos, tecnicas e criterios adotados para sua identifica!;ao, quantifica~ao e 
interpreta!;ao; 

V- a caracteriza~ao da qualidade ambiental futura da area de influencia, comparando as 
diferentes situa~oes da ado~ao do projeto e suas alternativas, bern como com a hip6tese de sua nao 
realiza!;ao; 

VI - a descri~ao do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em rela!;ao aos 
impactos negatives, mencionando aqueles que nao puderam ser evitado grau de altera~ao 
esperado; 
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VII - o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

VIII - recomendac;ao quanto a alternativa mais favoravel. 

§ 42 0 6rgao municipal ambiental competente, o COMAM ou o CMDU poderao solicitar 
informac;oes adicionais aos referidos estudos, quando se fizerem necessarias devido as peculiaridades 
do projeto e caracteristicas ambientais do local, no prazo maximo de dez dias contado da data da 
apresentac;ao tecnica informativa da qual trata o § 32 deste artigo. 

Art. 252. Quando da implantac;ao e operac;ao no territ6rio municipal de urn 
empreendimento ou atividade sujeito a elaborac;ao de EIA/RIMA, deverao ser previstas medidas 
compensat6rias em va lores monetarios equivalentes ao grau de impacto ambiental negativo causado 
no Municipio, conforme estabelece o art. 36 da Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2.000, 
regulamentado pelo Decreto Federal n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, ou outra norma que venha a 
substituf-la, de forma que os recursos sejam aplicados na implantac;ao e melhorias de unidades de 
conservac;ao no municipio, em especial aquelas indicadas no Anexo XIV- Unidades de Conservac;ao, da 
Lei Complementar n. 612, de 2018, objetivando: 

I - regularizac;ao fundiaria e demarcac;ao de terras; 

II - desapropriac;ao de areas particulares; 

Ill- elaborac;ao, revisao ou implantac;ao de plano de manejo; 

IV - recomposic;ao e conservac;ao do ecossistema e sua biodiversidade; 

v - aquisic;ao de bens e servic;os necessarios a implantac;ao, gestao, monitoramento e 
protec;ao da unidade, compreendendo sua area de amortecimento; 

VI - desenvolvimento de estudos, pesquisas, diagn6sticos, levantamentos, pianos, 
programas e projetos necessarios a criac;ao de nova unidade de conservac;ao ou necessarios para o 
manejo de unidade de conservac;ao existente e sua area de amortecimento; 

VII - implantac;ao de programas de educac;ao ambiental; 

VIII - financiamento de estudos de viabilidade economica para uso sustentavel, quando 
couber, dos recursos naturais da unidade afetada. 

Art. 253. As medidas compensat6rias a que se refere o art. 252 desta Lei Complementar 
devem atender aos seguintes criterios: 

1 - as condic;oes do compromisso entre o Municipio, os demais entes federativff a 

CompromissOria serilo definidas em Termo de Compromisso Ambiental;, (11 ~ 
8
~

2 
V,_~ 
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II - os valores monetarios provenientes das medidas compensat6rias serao creditados 
pelo empreendedor na conta do Fundo Municipal de Conserva~ao Ambiental - FUMCAM, criado pela 
Lei n. 4.618, de 12 de setembro de 1994 ou norma que a substitua, mediante a proposta de 
compensa~ao ambiental a ser aplicada obrigatoriamente na finalidade e atividade estabelecida na 
medida compensat6ria. 

Paragrafo unico. Devera ser feita a subscri<;ao do Termo de Compromisso Ambiental 
entre os 6rgaos competentes de meio ambiente e planejamento urbane e a Compromissaria antes da 
concessao do Alvara de Constru<;ao ou Alvara de Funcionamento. 

CAPITULO II 

DA MACRODRENAGEM E DA DRENAGEM URBANA 

Se~ao 1 

Da Macrodrenagem e da Drenagem Urbana 

Art. 254. 0 6rgao municipal competente estabelecera as diretrizes de macrodrenagem e 
drenagem urbana, visando estabelecer o melhor encaminhamento das aguas pluviais, as medidas para 
compensar a redu<;ao da capacidade de infiltra<;ao das aguas de chuvas no solo e o aumento do 
escoamento pluvial em decorrencia de obras de terraplenagem, edifica<;oes e urbaniza<;ao. 

Paragrafo unico. As medidas compensat6rias referidas no "caput" deste artigo referem
se a obras de reten~ao, deten~ao e retardo do escoamento das aguas pluviais, assim como a infiltra~ao 
destas no len<;ol subterraneo, antes do lan~amento nos sistemas publicos de drenagem. 

Art. 255. Todos os lotes ou glebas deverao respeitar taxa de permeabilidade do solo em 
rela<;ao a area da gleba ou lote, de, no minimo: 

I - para areas acima de 175m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados) ate 5.000m2 

(cinco mil metros quadrados), atender 5% (cinco por cento); 

II - para areas acima de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados) ate 10.000m2 (dez mil 
metros quadrados), atender 15% (quinze por cento); 

Ill - para areas superiores a 10.000m2 (dez mil metros quadrados), atender 20% (vinte por 

cento). 

§ lQ As ex1gencias acima poderao ser compensadas por meio de implanta~ao de 
dispositivos de infiltra<;ao no solo, aprovados atraves de projeto de drenagem, desde que estes 

::,:,:::~ minimamente a capacidade de infi::a:::,::::valente a area a ser compens~ 
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§ 2Q Quando os lotes nao oriundos de loteamento ou glebas estiverem inseridos na area 
de recarga de aquiferos identificada no Anexo V- Areas de Recarga de Aquifero, parte integrante desta 
Lei Complementar, e nas Zonas de Planejamento Especifico Urn - ZPEl inseridas na Regiao Sui, sera 
exigido urn adicional de 5% (cinco por cento) de taxa de permeabilidade, sendo vedadas, nestas areas, 
as disposi~oes do§ lQ deste artigo. 

Art. 256. As edifica~oes em lotes ou glebas com area igual ou superior a 2.000m2 (dois 
mil metros quadrados)1 independentemente do zoneamento em que se situem1 serao objeto de analise 
e diretrizes especificas de drenagem a cargo do 6rgao municipal competente, estando sujeitos a 
execu~ao de medidas compensat6rias. 

§ 12 As medidas compensat6rias referidas no "caput" deste artigo referem-se a obras de 
reten~ao, deten~ao e retardo do escoamento superficial das aguas pluviais, assim como a infi ltra~ao 

destas no len~ol subterraneo, antes do lan~amento na via publica ou nos sistemas publicos de 
drenagem. 

§ 22 Para fins de aprova~ao de projeto de constru~ao, o interessado devera abrir 
processo de drenagem a fim de desenvolver o projeto das obras relacionadas no "caput" deste artigo, 
acompanhado da respectiva Anota~ao de Responsabilidade Tecnica- ART do responsavel tecnico pelo 
projeto e execu~ao da obra. 

§ 32 0 dimensionamento dos reservat6rios de deten~ao, de reten~ao ou sistema de 
. infiltra~ao atenderao as diretrizes tecnicas a serem fornecidas pelo 6rgao municipal competente. 

§ 42 A concessao do "Habite-se" esta vinculada a execu~ao dos reservat6rios de 
deten~ao, de reten~ao ou sistema de infiltra~ao, conforme projeto aprovado pelo 6rgao municipal 
competente. 

§ 5Q A nao opera~ao dos reservat6rios de deten~ao, de reten~ao ou do sistema de 
infiltra~ao implicara na infra ~ao, multa e san~oes administrativas previstas no art. 266 desta Lei 

. Complementar. 

Art. 257. As aguas pluviais dos lotes poderao ser aproveitadas, desde que nao 
comprometa a fun~ao proposta para os sistemas instituidos. 

Paragrafo unico. As aguas pluviais deverao ser interligadas aos sistemas publicos de 
drenagem sem que comprometam a capacidade de vazao dos mesmos. 

Art. 258. Nas edifica~oes em geral, as aguas pluviais provenientes dos telhados, patios 
ou areas pavimentadas, deverao escoar dentro dos limites do im6vel, nao podendo desaguar 
diretamente sobre os lotes dos vizinhos e sobre os passeios publicos, devendo ser manejadas nos 
termos dos arts. 256 e 257 desta Lei Complementar, garantindo que o volume excedente seja 

::n:~::::o ate a sarjeta sob o passeio pUbli::· ::,:,:::
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calhas, condutores, rufos, ralos, grelhas ou qualquer outre meio necessaria para o correto escoamento 
destas aguas, conforme determinado pela autoridade competente. 

§ 1Q E proibida a introdu~ao direta ou indireta de aguas pluviais na rede coletora de 
esgotos. 

§ 2Q Nao e permitida a utiliza~ao do sistema de lan~amento de aguas servidas 
provenientes de tanques, lavagens de edifica~6es, patios e outros. 

§ 3Q Excluem-se as edifica~6es cuja disposi~ao dos telhados orientem as aguas pluviais 
para o seu proprio terrene e nao causem infiltra~6es nos imoveis vizinhos. 

Art. 259. Esta Lei de Parcelamento, Uso e Ocupa~ao do Solo obedecera aos limites das 
areas suscetiveis a inunda~ao, a serem instituidas pelo Plano de Macrodrenagem por meio de legisla~ao 
especifica. 

Paragrafo unico. Ate a efetiva edi~ao do Plano de Macrodrenagem fica mantido o 
carater de t ransitoriedade da Zona de Dominic de Curso D' Agua, nos termos do art. 147, da Lei 
Complementar n. 612, de 2018. 

Se~ao 11 

Dos Reservat6rios de Deten~ao ou Reten~ao 

Art. 260. 0 projeto de reservatorio de deten~ao ou reten~ao devera atender aos 
seguintes requisites: 

I - os impactos ao meio ambiente, ocasionados pela implanta~ao do reservatorio devem 
ser estudados; 

II - dispor de estruturas de dissipa~ao de energia da vazao de descarga, assegurando a 
capacidade e condi~6es norma is de trabalho do sistema a jusante; 

Ill - adotar cuidados especiais para evitar a formas;ao de vortices e para proteger as 
entradas dos reservatorios a fim de evitar sua obstru~ao com objetos flutuantes, que possam vir a 
colocar vidas em perigo; 

IV - por seguran~a, o reservatorio devera possuir estrutura de extravasao dimensionado; 

V - na ocorrencia de barragens, os vertedouros deverao ser dimensionados para atender, 
aiE~m do amortecimento exigi do para a vazao de desagua, as vazoes de extravasao; 

VI - os reservat6rios deverao ser de material adequado, que assegure a estabilidade dos 
mesmos; 
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VII - nos reservat6rios de deten~ao ou reten~ao cobertos, a area superior podera ser 
aproveitada para area de lazer, recrea~ao e estacionamento; 

VIII - quando os reservat6rios de deten~ao ou reten~ao possulrem sistema de infiltra~ao, 
os para metros poderao ser obtidos em diretrizes de drenagem especfficas; 

IX - ser apresentadas orienta~oes para a manuten~ao dos reservat6rios, em especial, das 
estruturas de centrale de vazao, aiE~m das orienta~oes e pianos para remo~ao dos residues s61idos 
depositados no fundo do reservat6rio; 

X - ser justificado o tempo de dura~ao da chuva escolhida e o perlodo de retorno 

utilizado; 

XI - o tempo de dura~ao da chuva utilizado no dimensionamento do reservat6rio devera 
ser aquele que apresentar o maier volume de deten~ao ou reten~ao; 

XII - poderao ser estudadas ou sugeridas solu~oes alternativas que tenham viabilidade de 
constru~ao e seguran~a de funcionamento; 

XIII - para o dimensionamento do reservat6rio deverao ser observados o hidrograma de 
entrada e salda do reservat6rio, a curva cota-volume do reservat6rio e as estruturas de vazao de 

. centrale e de seguran~a; 

XIV - respeitar o recuo de 1,Sm (urn metro e cinquenta centimetres) para laterais e 
fundos e poderao ser dispensados dos recuos frontal e frontal secundario quando nao houver 

afloramento; 

XV - o projeto do reservat6rio devera ser acompanhado da respectiva Anota~ao de 
Responsabilidade Tecnica - ART, do responsavel tecnico pelo projeto e pela execu~ao da respectiva 

. obra. 

CAPiTULO Ill 

DOS INSTRUMENTOS DA POLfTICA URBANA 

Art. 261. Os procedimentos administrativos referentes a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir - OODC tratada no art. 72 da Lei Complementar n 612, de 2018, serao regulamentados por 

Decreta. 

Art. 262. 0 Estudo de lmpacto de Vizinhan~a - EIV, tratado nos arts. 86 a 92, da Lei 
Complementar n. 612, de 2018, sera exigido como instrumento para subsidiar a implanta~ao de 
atividades que geram impacto na vizinhan~a e sera regulamentado em legisla~ao especffica. 
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CAPITULO IV 

DAS CONFORMIDADES E DESCONFORMIDADES 

Art. 263. Para fins de caracterizac;ao da conformidade e desconformidade ficam 
estabelecidas as seguintes definic;5es: 

I - usa desconforme: atividade nao admitida no zoneamento de sua localizac;ao; 

II - edificac;ao desconforme: aquela que nao atende parametres urbanfsticos e demais 
exigencias de ocupac;ao do zoneamento de sua localizac;ao. 

Art. 264. 0 uso desconforme podera ser respeitado, a tftulo precano, estando a 
edifica<;ao em conformidade ou nao, desde que atendida uma das seguintes disposic;5es: 

1 -que a edificac;ao tenha existencia regular, assim como sua area, comprovada por meio 
de "Habite-se" ou documento legal equivalente a este ou Alvara de Construc;ao emitido pelo Municipio 
para a atividade ou para a categoria de usa; 

II - que a edificac;ao tenha absorvido a atividade pretendida ou da mesma categoria de 

uso, devidamente licenciada pela municipalidade. 

§ 12 0 uso desconforme devera adequar-se aos nfveis de poluic;ao ambiental, conforme 
legislac;ao vigente, observando-se as medidas mitigadoras aplicaveis no Anexo XII - Medidas 
Mitigadoras, parte integrante desta Lei Complementar, e o horario de funcionamento disciplinado em 

legislac;ao propria. 

§ 22 Serao admitidas mudanc;as de atividade dentro da mesma categoria de uso nos 

termos do inciso II deste artigo. 

§ 32 Na edificac;ao destinada ao uso desconforme nao podera haver ampliac;ao, 
permitindo-se apenas reformas destinadas a conservac;ao, higiene, seguranc;a do predio, adequac;ao 
para controle ambiental e acessibilidade e instalac;ao de prevenc;ao e com bate a incendios. 

§ 42 Fica admitida a amplia<;ao e reforma das areas de usa comum e de cobertura de 
vagas de estacionamento em caso de residencial multifamiliar em condic;ao de uso desconforme, sendo 
aplicados os para metros de uso e ocupac;ao do RV2 em ZM3, quanta a taxa de ocupac;ao e recuos. 

Art. 265. A edificac;ao desconforme sera respeitada desde que comprovada sua 
existencia regular e sua area por meio de "Habite-se" ou documento legal equivalente a este ou Alvara 

de Construc;ao emitido pelo Municipio. 

§ 12 Na edificac;ao desconforme destinada aos usos e atividades admitidos no 

zoneamento, serao permitidas reformas e ampliac;5es, desde que 
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desconformidade e desde que sejam respeitados os parametres urbanisticos e demais exigencias de 
ocupac;ao do zoneamento de sua localizac;ao. 

§ 2Q No caso de transformac;ao de uso ou categoria de uso, a edificac;ao devera atender 
os para metros urbanisticos estabelecidos para o novo uso definidos no Anexo VI- Para metros de Uso e 
Ocupac;ao, parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 3Q Excetuam-se das disposic;oes do § 2Q deste artigo a transformac;ao entre os usos R e 
CS, sendo mantidas as exigencias de vagas de estacionamento para cada uso. 

CAPfTULOV 

DA FISCALIZA<;AO E PENALIDADES 

Art. 266. Os infratores das disposic;oes desta Lei Complementar ficam sujeitos a 
aplicac;ao das multas e penalidades, abaixo: 

I - desenvolver atividade sem licenc;a de uso ou com categoria de uso diferente daquela 
constante da respectiva licenc;a: Multa de R$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos reais) e lnterdic;ao de uso 

ou atividade; 

II - promover danos a equipamentos e as benfeitorias publicas durante a implantac;ao de 
empreendimentos imobiliarios: Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil rea is); 

Ill - promover danos ambientais durante a implantac;ao de empreendimentos 

imobiliarios: Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

IV- construir ou utilizar im6vel sem observar adequado escoamento de aguas pluviais ou 
de aguas servidas: Multa de R$ 1.000,00 (urn mil reais), aplicando-se o dobro a cada trinta dias ate a 

conclusao das obras necessarias a reparac;ao da irregularidade; 

V - contrariar as normas desta Lei Complementar: Multa de 3.500,00 (tres mil e 

quinhentos). 

§ 12 0 procedimento para autuac;ao da infrac;ao seguira o estabelecido nos §§1Q, 2Q e SQ 

do art. 106 desta Lei Complementar. 

§ 22 No caso o inciso I deste artigo a interdic;ao sera imediata dos usos ou atividades 

vedados por esta Lei Complementar. 

TITULO VI 
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CAPITULO I 

DAS DISPOSI<;OES TRANSITORIAS 

Art. 267. Os processos administrativos referentes ao parcelamento do solo, na forma de 
loteamento, ainda sem despacho decis6rio, protocolados em data anterior a publica~ao desta Lei 

Complementar, serao decididos da seguinte forma: 

I - de acordo com a legisla~ao anterior, nos casas em que: 

a) o anteprojeto estiver em analise, e o projeto de terraplenagem ou drenagem ja tiver 

sido aprovado; 

b) o anteprojeto tenha sido aprovado pelo Municipio; 

c) o projeto final estiver em analise ou ja aprovado pelo Municipio. 

II -de acordo com esta Lei Complementar, nos casas em que: 

a) as diretrizes nao tiverem sido emitidas; 

b) as diretrizes estiverem emitidas, mas sem anteprojeto protocolado; 

c) o anteprojeto nao tenha sido protocolado no prazo de vigencia das diretrizes; 

d) o anteprojeto estiver em analise, sem projeto de terraplenagem ou drenagem 

aprovado. 

Paragrafo unico. Nos casas do inciso I deste artigo, o proprietario podera: 

1 - optar pela aplica~ao desta Lei Complementar, protocolando novo pedido de diretrizes, 
aproveitando-se, entretanto, os documentos e informa~oes que couber; 

II - utilizar o sistema de garantia previsto na Se<;ao V, do Capitulo II, Titulo II, desta Lei 

Complementar. 

Art. 268. Os processos administrativos referentes ao parcelamento do solo, na forma de 
desmembramento, ainda sem despacho decis6rio, protocolados em data anterior a publica<;ao desta Lei 
Complementar, serao decididos da seguinte forma: 

1 -de acordo com a legisla<;ao anterior quando o projeto estiver em analise e as diretrizes 

ainda vigentes; 

II -de acordo com esta Lei Complementar quando: 
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a) as diretrizes ainda nao tiverem sido emitidas; 

b) as diretrizes tenham sido emitidas eo projeto ainda nao tenha sido apresentado; 

c) o projeto nao tenha sido protocolado no prazo de vigencia das diretrizes. 

Paragrafo unico. Aplicam-se as disposi~5es deste artigo ao desdobro com necessidade 
de emissao de diretrizes. 

Art. 269. Nos processos administrativos de desdobro e anexa~ao ainda sem despacho 
decisorio, protocolados em data anterior a publica~ao desta Lei Complementar, os interessados 
poderao optar pela aplica~ao desta legisla~ao no prazo de noventa dias. 

Art. 270. Os processes administrativos que tratem de constru~ao, regulariza~ao, 

amplia~ao ou transforma~ao de uso, ainda sem despacho decisorio, protocolados ate a data anterior da 
publica~ao desta Lei Complementar, serao decididos de acordo com a legisla~ao anterior, ou seja, nos 
termos da Lei Complementar n. 428, de 9 de agosto de 2010, e suas altera~5es, conforme as normas a 
seguir: 

I - nos processes ja analisados, mas com exigencias de documenta~ao e de projetos 
pendentes, o interessado tera o prazo maximo de noventa dias, a contar da data da publica~ao desta 
Lei Complementar, para a juntada de documentos, podendo este prazo ser estendido, pelo mesmo 
perfodo, no caso de novo comunicado do Municipio; 

II - nos processos sem analise, a contar do comunicado do Municipio, os interessados 
terao o prazo maximo de noventa dias para a juntada de documentos e projetos, podendo este prazo 
ser estendido pelo mesmo periodo no caso de novo comunicado. 

§ 1Q Nao se aplicam as regras do "caput" e incisos deste artigo aos processos de 
regulariza~ao, protocolados com fundamento na Lei Complementar n. 572, de 2015, e na Lei 
Complementar 445, de 2011. 

§ 2Q Fica vedada a revalida~ao de projeto aprovado e a reconsidera~ao do 
indeferimento, para os casos descritos neste artigo. 

Art. 271. Aplicam-se as disposi~5es transitorias da Lei Complementar n. 612, de 2018, 
para a analise e concessao da OODC pelo Municipio. 

Art. 272. E permitida nos imoveis urbanos a utiliza~ao do coeficiente de aproveitamento 
definido pela Lei Complementar n. 428, de 2010, ainda que nao seja utilizado o potencial adicional da 
OODC, desde que atenda cumulativamente aos seguintes requisites: 
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I - protocolo do projeto em ate 1 (urn) ano contado a partir da publica~ao da presente 

II - aprova~ao do Alvara de Constru~ao e conclusao das funda~oes em ate quatro anos 
contados a partir da publica~ao da presente lei. 

§ 1Q No caso de detec~ao de problemas geotecnicos de causas fortuitas, que impe~am o 
cumprimento do prazo para execu~ao de funda~oes definido no inciso II deste artigo, este prazo podera 
ser prorrogado por 1 (urn) ano, mediante apresenta~ao de relat6rio tecnico acompanhado de anota~ao 
ou registro de responsabilidade tecnica, cujos criterios serao regulamentados em norma especffica. 

§ 2Q Ap6s o prazo previsto no inciso I, sera aplicado o Coeficiente de Aproveitamento 
Basico- CAB 1,3 para todos os im6veis localizados no peri metro urbano do Municipio, indistintamente. 

§ 3Q Nao sera permitida a revalida~ao do projeto para os casas descritos neste artigo. 

§ 4Q Fica admitida a substitui~ao do projeto aprovado no prazo previsto no inciso I deste 
artigo, sendo que na necessidade de aquisi~ao de potencial adicional da OODC, aplicar-se-ao as 
disposi~oes do art. 271 desta lei Complementar. 

§ SQ Sera admitida a mudan~a de titularidade da propriedade, mantidos os mesmos 
prazos e obriga~oes para o novo proprietario. 

Art. 273. Fica mantido, para efeito desta Lei Complementar de forma transit6ria, as 
disposi~oes do art. 296 da lei Complementar n. 428, de 2010, referentes ao pe-direito dos 
compartimentos das edifica<;oes, que serao disciplinados por lei espedfica. 

Art. 274. Ficam mantidos, para efeito desta lei Complementar, de forma transit6ria, as 
disposi<;oes dos §§ 2Q ao 4Q do art. 169 e dos arts. 245 a 260 da Lei Complementar n. 428, de 2010, e do 
Decreto n. 14.845, de 26 de dezembro de 2011, ambos com suas altera~oes, referentes ao Polo Gerador 

. de Tratego, vagas de estacionamento, acessos, vias de circula~ao internas, areas de manobra e 
acumula~ao de veiculos, que serao disciplinados por legisla~ao espedfica. 

Art. 275. Ficam mantidos, para efeito desta Lei Complementar, de forma transit6ria, as 
disposi~oes dos arts. 271 a 280 da Lei Complementar n. 428, de 2010, referentes ao Estudo de lmpacto 
de Vizinhan~;a - EIV- ate que seja disciplinado por lei espedfica. 

Art. 276. Fica mantido para efeito desta lei Complementar, de forma transit6ria, as 
disposi~5es do art. 240 da Lei Complementar n. 428, de 2010, referente a implanta~;ao de 
empreendimentos e atividades em Zona de Domfnio de Curso d' Agua- ZDCA, ate a efetiva~;ao do Plano 
de Macrodrenagem, nos termos da Lei Complementar n. 612, de 2018. 

Art. 277. Fica mantido para efeito desta lei Complementar, de forma transit6ria e para 

fins do pleno exerdcio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urban c i U, asl doposi~Oe 
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arts. 284 e 285 da Lei Complementar n. 428, de 2010, ate a efetiva revisao dos mesmos por lei 
especifica, a ser realizada em urn prazo maximo de 1 (um) ano, contado a partir da edit;ao desta Lei 
Complementar. 

CAPITULO II 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 278. Cabera ao 6rgao municipal de Planejamento Urbano dirimir duvidas relativas 
ao enquadramento de im6veis localizados em divisas de zoneamento. 

Art. 279. Os Campi Universitarios poderao, alem das atividades educacionais e cientifico
tecnol6gicas, promover a instalat;ao de Parques Tecno16gicos voltados a empresas baseadas em 
desenvolvimento de tecnologia, conhecimento e inovat;ao, compativeis com as atividades das 
Universidades. 

Paragrafo unico. Consideram-se Campi Universitarios as areas institucionais voltadas 
para a educat;ao caracterizadas como o conjunto de ediflcios de uma Universidade, que abrigue 
atividades inerentes da Universidade, inclusive alojamentos e residencias universitarias, desde que 
inseridas na mesma matricula da area destinada aos servit;os educacionais. 

Art. 280. E permitida a edificat;ao em lotes com testada ou area inferiores ao minima 
estabelecido para o zoneamento de sua localizat;ao, desde que atendida uma das condit;6es previstas 

nos incises a baixo: 

I - que o late tenha sido registrado no Cart6rio de Registro de lm6veis anteriormente a 
data de publicat;ao desta Lei Complementar; 

II - que o late seja comprovadamente remanescente de im6vel com area maior, atingido 

por desapropriat;ao ou melhoramentos publicos; 

Ill - que o im6vel seja passive! de desdobro nos termos do art. 91 desta Lei 

Complementar. 

§ 1Q Para efeito do que disp6e o "caput" deste artigo, sao admitidos os seguintes usos 

para cada zoneamento: 

1- CMETRO-ED (Via Marginal, Vias Arteriais e Coletoras) e CR4: CS, 11-A, CS1-A; 

II- CMETRO-ED (Vias Locais): CS, 11-A; 

Ill - CMETRO-CT, CM, CL, ZM1, ZM2, ZM3, ZM4, ZESFX, CR1, CR2, CR3: R, CS, 11-A; 

IV - ZR, ZMS e ZPA2: R; 
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V- ZUD, ZUPil e ZUPI2: CS, 11-A. 

§ 2Q Para fins de enquadramento no § lQ deste artigo, as atividades classificadas como 
CSl-A deverao atender area minima de terrene de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e 
testada minima de 10m (dez metros). 

Art. 281. As instala~;5es de infraestrutura, bern como as edifica~;5es necessarias as 
mesmas, caracterizadas como interesse publico, relativas a abastecimento de agua, coleta de esgoto, 
distribuic;:ao de energia eh~trica, distribuic;:ao de gas canalizado e rede telefonica, poderao ser 
implantadas em determinado zoneamento desde haja parecer favoravel do 6rgao municipal de 
Planejamento Urbano, que fixara as condic;:oes de ocupac;:ao visando sua compatibilizac;:ao e 
harmonizac;:ao com o uso e a paisagem circundante. 

Art. 282. As atividades publicas destinadas a educac;:ao, saude, assistencia social, servic;:os 
pr6prios da administrac;:ao publica e seus congeneres terao sua instalac;:ao no territ6rio do Municipio 
sujeitas a previa analise de localizac;:ao e autorizac;:ao especifica da Prefeitura, com diretrizes pr6prias, 
ouvidos os 6rgaos municipais competentes de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e 
Juridico, se necessario. 

Art. 283. A execuc;:ao de edificac;:ao no Municipio s6 podera ser iniciada ap6s a obtenc;:ao 
de Alvara de Construc;:ao fornecido pelo Poder Executive, com integral cumprimento dos parametres e 
limitac;:oes urbanisticas de uso e ocupac;:ao estabelecidos nesta e em outras leis pertinentes. 

Paragrafo unico. Os usos e atividades deverao estar provides de meios de prevenc;:ao e 
combate ao incendio, conforme legislac;:ao, instruc;:oes e normas do Corpo de Bombeiros. 

Art. 284. Ficam estabelecidas no Anexo XX - Ampliac;:ao do Perimetro Urbano do Distrito 
de Sao Francisco Xavier e no Anexo XXI - Ampliac;:ao do Perimetro Urbano de Sao Jose dos Campos, as 
informac;:oes pertinentes ao art. 42-B do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, 

. referentes a expansao do perimetro urbano instituida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado 
- Lei Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018. 

§ lQ A area correspondente a ampliac;:ao do perimetro urbane do Distrito de Sao 
Francisco Xavier esta classificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento como Zona Mista Cinco - ZMS, 
cujos parametres de uso e ocupac;:ao do solo estao definidos no Anexo VI - Parametres de Uso e 
Ocupac;:ao, ambos integrantes desta Lei Complementar. 

§ 2Q A area correspondente a ampliac;:ao do perimetro urbane de Sao Jose dos Campos 
esta classificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento como Zona Mista Um - ZMl, Zona de Uso 
Diversificado- ZUD e Corredor Tres- CR3, cujos para metros de uso e ocupac;:ao do solo estao definidos 
no Anexo VI- Para metros de Uso e Ocupac;:ao, ambos integrantes desta Lei Complementar. 

Art. 285. Fica revogada a Lei Complementar n. 428, de 2010, com suas altera~Oe~ 
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Art. 286. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as 
disposi~6es em contra rio. 

Sao Jose dos Campos, 9 de outubro de 2019. 

J lico Ramuth 
Prefeito 

ulice da Cost~-d-e-s --~ 
Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
nove dias do mes de outubro do a no de dois mil e dezenov 
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o meida Figueira 
Depa nto de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei Complem ntar n. 11/2019, de autoria do Poder Executive) 
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Anexo I 

Defini~oes 

1 

Al~a Viaria: ramo que proporciona conversao a esquerda mediante giro continuo a direita, 

com angulo central da ordem de 270". 

Alinhamento ou testada: e a linha divis6ria entre o lote ou gleba de propriedade particular ou 

publica e a via de circula~ao. 

Agrofloresta ou Sistema Agroflorestal: e um sistema que reune as culturas de importancia 

agronomica em cons6rcio com a floresta. Urn sistema agrofloresta l e urn sistema de plantio de 

alimentos que e sustentavel e ainda faz a recupera~ao de uma floresta. 

Areas tnstitucionais: sao areas publicas destinadas a instala~ao de equipamentos urbanos e 

comunitarios, tais como escolas, creches, postos de saude, ginasios de esportes, delegacias de 

policia, reservat6rio de agua e outros similares, mantidos pelo poder publico ou por entidades 

civis sem fins lucrativos comprovadamente aptas ao cumprimento de atividades institucionais. 

Areas Sustentaveis: sao areas destinadas a implanta~ao de praticas e solu~oes tecnol6gicas 

sustentaveis que reduzam o consumo de recursos naturais e energia, visando a 
autossuficiencia dos sistemas e a mitiga~ao dos impactos ambientais no ciclo de vida das 

edifica~oes. 

Area verde: espa~os com vegeta~ao e arboriza~ao, preferencialmente nativa, natural ou 

recuperada, com restri~oes a edifica~oes, que desempenhem fun~ao ecol6gica e paisagfstica, 

visando tanto a conserva~ao da biodiversidade quanto ao uso urbanistico propiciando a 

melhoria da qualidade estetica, funcional e ambiental da cidade, promovendo nao somente 

preserva~ao como tambem usos recreativos de forma a criar uma apropria~ao e valoriza~ao 

desses ambientes pela popula~ao. 

Balao de retorno: area de manobra alargada situada no final da rua sem safda, que permite o 

retorno de vefculos pelo proprio acesso. 

Cal~ada: e a parte da via de circula~ao normalmente segregada e em nfvel diferente reservada 

ao transito de pedestres e, quando possfvel, a implanta~ao de mobiliario urbana, 

equipamentos de infraestrutura, sinaliza~ao, vegeta~ao. 

Ciclovia: e a pista destinada a circula~ao de bicicletas, separada fisicamente do trcifego 

comum. 

Ciclofaixa: e a faixa da via destinada a circula~ao de bicicletas, delimitada por sinaliza~ao 

especifica. 
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Coeficiente de Aproveitamento: eo indice pelo qual a area do lote deve ser multiplicada para 

se obter a area total de edifica~ao permitida nesse lote . 
• 

Corredor Ecologico: Area que proporciona a conectividade e conserva~ao de fragmentos de 

vegeta~ao, facilitando a recoloniza~ao de areas degradadas, o fluxo genico e a manuten~ao das 

popula~oes, com mitiga~ao dos efeitos de fragmenta~ao de habitats. Sao estrategias que 

buscam o ordenamento da ocupa~ao humana com a manuten~ao das fun~oes ecol6gicas do 

territ6rio. 

Cerrado: caracterizado por gradiente de fisionomias ou tipos de vegeta~ao, que vai dos 

extremos campo sujo ou Cerrado ralo (gramineas com arbustos pequenos esparsos), ate 

Cerradao (arvores que formam dossel continuo). Suas variadas fitofisionomias se diferem, 

basicamente pela presen~a de gramineas nativas, estrato herbaceo-arbustivo ou arb6reo

lenhoso que tern relac;ao intrinseca com a fertilidade do solo, geomorfologia do relevo, 

topografia, pluviosidade e fatores de perturbac;ao como o fogo, dentre outros. 

Divisa de lote: e a linha divis6ria entre diferentes propriedades, particulares ou publicas. 

Drenagem: conjunto de atividades, infraestrutura e instalac;oes operacionais com o objetivo de 

drenar as aguas pluviais, incluindo o transporte, detenc;ao, retenc;ao e infiltrac;ao para o 

amortecimento de vazoes de cheias, o tratamento e disposic;ao final das aguas pluviais 

drenadas, e a limpeza e manutenc;ao das redes. 

Ecotono: regiao com vegeta~ao resultante do contato entre dois ou mais Biomas fronteiric;os, 

resultando em area de tensao ecol6gica com imensa riqueza biol6gica, devido a transic;ao de 

diferentes comunidades (totalidade da fauna e flora) que a compoe. Regioes ecotonais sao 

areas dinamicas que, com o tempo, podem mudar de largura e ate de posi~ao, em razao das 

mudanc;as ambientais. Quando essas areas tern fisionomia florestal e estao em contato com 

Cerrado ha predominio de especies generalistas (capazes de se estabelecer tanto em Cerrado 

quanto em Mata Atlantica), mas com poucos individuos das especies tipicas do Cerrado (nao 

sobrevivem no ambiente sombreado de florestas) e numero tambem reduzido das especies 

florestais tipicas (nao conseguem se estabelecer no ambiente de Cerrado devido ao deficit 

hidrico e a baixa umidade relativa). 

Edicula: e a construc;ao colada na divisa de fundo do lote, com profundidade maxima de Sm 

(cinco metros). 

Entroncamento Viario: Area de junc;ao ou bifurca~ao de vias publicas, abrange toda a regiao 

que compreende os ramos, as al~as e o viaduto. 

/~ 
er ~ 
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Equipamentos Urbanos: sao as instalac;oes de infraestrutura urbana tais como estac;ao de 

tratamento de agua e esgoto, subestac;ao de energia eletrica e instalac;oes comunita rias, tais 

como aquelas destinadas a educa~ao, cultura, saude, lazer e vias publicas. 

Espac;o Arvore: local permeavel projetado e demarcado, preferencialmente na faixa de servic;o 

das calc;adas de loteamentos e de empreendimentos residenciais, nao residenciais e 

institucionais, destinado exclusivamente a implantac;ao do individuo arb6reo. 

Estudo de lmpacto de Vizinhanc;a - EIV: e o conjunto dos estudos e informac;oes tecnicas 

relativas a identificac;ao, avaliac;ao, prevenc;ao, mitigac;ao, compatibilizac;ao, compensac;ao e 

potencializac;ao dos impactos da vizinhanc;a de um empreendimento ou atividade de forma a 

permitir a analise das condic;oes que existirao com a sua implantac;ao. 

Faixa de Dominic: e uma area destinada a implanta~ao e operac;ao de rodovias, linhas de alta 

tensao, gasodutos ou outros servic;os de interesse publico. 

Faixa nao edificavel (non aedificandi): e a faixa reservada dentro de terrenos de propriedade 

publica ou privada, na qual fica excluido o direito de construir, por razoes de interesse 

urbanistico, em obediencia as legislac;oes federal, estadua l e municipal. 

Frente do lote ou Testada: e a sua divisa lindeira a via oficial de circulac;ao. 

lmpacto Ambiental: e a altera~ao das propriedades fisicas, quimicas ou biol6gicas do meio 

ambiente, causada por materia ou energia resul tante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afete: a saude; a seguranc;a eo bem estar da populac;ao, as atividades sociais e 

economicas, a biota, as condic;oes esteticas e sanitarias do meio ambiente e a qualidade dos 

recursos ambientais. 

lnfraestrutura Basica: sao as vias de circulac;ao, pavimentadas OU nao, OS equipamentos 

urbanos de escoamento das aguas pluviais, as redes de esgoto sanitaria e abastecimento de 

agua potavel, e as redes de energia eletrica domiciliar. 

logradouro Publico: e o espac;o destinado a circulac;ao, parada ou estacionamento de vefculos, 

de bicicletas e de pedestres, tais como calc;adas, parques, areas de lazer e calc;adoes. 

Lote : e o terreno resultante de parcelamento do solo para fins urbanos, servido de 

infraestrutura, com pelo menos uma divisa lindeira a via publica de circulac;ao, destinado a 

edificac;ao. 

Macrodrenagem: e o processo de escoamento que ocorre nos fundos de vale que coletam 

aguas pluviais de areas Vizinhas providas OU nao de Sistema de microdrenagem, OS quais 

tenham leito de escoamento bem definido, mesmo que ali nao exista um curso d'Ogua perene~ 
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Manejo Agroflorestal Sustentavel: interven~ao em area de vegeta~ao natural, incluindo 

atividades tradicionais sustentaveis e o cultivo de plantas anuais ou perenes, nativas ou 

ex6ticas, de forma integrada ao ecossistema local, para a obten~ao de beneficios economicos, 

sociais e ambientais. 

Medidas mitigadoras: a~oes com objetivo de reduzir ou eliminar os impactos negativos 

causados pela implanta~ao, opera~ao ou desativa~ao de um empreendimento e/ou atividade. 

Medidas compensat6rias: a~oes com o objetivo de contrabalancear os impactos negativos 

causados pela implanta~ao, opera~ao ou desativa~ao de um empreendimento e/ou atividade, 

que nao puderam ser eliminados ou reduzidos suficientemente pelas medidas mitigadoras. 

Memorial de Caracteriza~ao do Empreendimento {MCE): Formulario que contem informa~oes 

quantitativas e qualitativas de atividades industriais ou outras licenciaveis por 6rgao estadual 

competente. 

Microdrenagem: e o sistema para a capta~ao, condu~ao e lan~amento de aguas pluviais e 

tambem de pequenos corpos d'agua, constituido dos seguintes elementos: sarjetas, sarjetoes, 

bocas de lobo, ramais de liga~ao, po~os de visita, tubula~oes, galerias, escadas hidraulicas, 

canais, valas, alas de prote~ao, bueiros e reservat6rios de deten~ao ou reten~ao . 

Parcelamento do Solo: e todo e qualquer processo de divisao da propriedade na area urbana 

do Municipio. 

Pavimento Tecnico: aquele pavimento com ate 2m (dois metros) de pe-direito e destinado a 

abrigar equipamentos, maquinas e instala~oes prediais tais como tubula~oes, dutos e 

similares, destinados ao apoio de infraestrutura necessaria a edifica~ao. 

Pavimento Terreo: e o pavimento de acesso principal a edifica~ao, definido pelo projeto, 

devendo estar compreendido entre as cotas de lm (um metro) acima ou abaixo do nivel de 

qualquer cota intermediaria entre a cota mais baixa e a mais elevada do perfil natural do 

terreno. Quando existir mais de uma edifica~ao no lote, o nivel do terreo podera variar 

seguindo o perfil natural do terreno. 

Pista: e a parte da via normalmente utilizada para a circula~ao de veiculos, identificada por 

elementos separadores ou por diferen~a de nivel em rela~ao as cal~adas, ilhas ou canteiros 

centra is. 

Plano de manejo: documento tecnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

da area a ser protegida, estabelece-se os locais destinados a preserva~ao da vegeta~ao e as 

normas que devem presidir a manuten~ao e o manejo dos recursos naturais, 

implanta~ao das estruturas fisicas necessarias a sua gestao. 

inclusive a/~ 
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Plano de ocupa~ao: e o plano de parcelamento ou ocupa~ao, com a delimita~ao do 

zoneamento proposto para o local, incluindo seus parametres de ocupa~ao e os usos 

admitidos em cada uma delas. 

Quadra: e a area resultante de loteamento, delimitada por vias de circu la~ao de veiculos ou 

logradouros publicos, que pode, quando proveniente de loteamento aprovado, ter como 

limites as divisas deste mesmo loteamento. 

Ramo Viario: via que conectam as vias que se interceptam ou as ligam a outras vias de um 

entroncamento. 

Recuo: e a distancia, medida em proje~ao horizontal, entre o limite externo da edifica~ao e a 

divisa do lote, sendo que: os recuos sao definidos por linhas paralelas as divisas do lote, o 

recuo de frente e definido por uma linha para lela ao alinhamento do lote e, no caso de lotes 

de forma irregular ou com mais de uma frente, a defini~ao dos recuos sera feita de acordo com 

o esquema para a implanta~ao de recuos constante do Anexo XV - Recuos: esquemas graficos 

desta Lei Complementar. 

Rua sem saida: e a rua com um unico acesso de entrada e saida de veiculos e pedestres, 

dotada ou nao de sistema de retorno. 

Segundo Pavimento: eo pavimento imediatamente superior ao pavimento terreo. 

Sistemas de Lazer: sao espa~os livres de uso publico que desempenham fun~oes recreativas, 

esportivas e de lazer, nos quais se admite a implanta~ao de equipamentos de lazer, quadras 

esportivas, pistas de skate, playgrounds, quiosques, pra~as e mobiliarios urbanos. 

Subsolos: sao os pavimentos situados abaixo do pavimento terreo. 

Subsolos aflorados: subsolos situados acima do perfil da via ou do perfil natura l do terreno. 

Taxa de Ocupa~ao Maxima: eo indice pelo qual a area do lote deve ser multipl icada para se 

obter a maxima area de proje~ao horizontal da edifica~ao permitida no lote. 

Taxa de Permeabilidade: e a rela~ao entre a area da parte permeavel, que permite a 

infilt ra~ao de agua no solo, livre de qualquer edifica~ao, impermeabiliza~ao ou cobertura 

impermeavel, e a area total do lote ou da gleba. 

Unidade Habitacional: e a unidade formada pelo conjunto de compartimentos destinados a 

uma moradia. 

Uso do Solo: e a destina~ao permitida para o im6vel e se subdivide em: residencial e nao 

residential (sendo que o uso nao residential se subdivide em industrial e tomercial, de servi>~ 
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Uso misto: caracteriza-se pela implanta~ao de dois ou mais usos, ou categorias de usos, no 

mesmo im6vel ou perimetro. 

Via Publica Oficial: e a via destinada a circula~ao de veiculos e/ou pedestres, que integra o 

patrimonio do Municipio, estando denominada ou nao, podendo compreender a pista, o 

canteiro central e a cal~ada. 

Viela de Servi~os ou Viela Sanitaria: e a faixa de terrenos publicos destinada exclusivamente a 

implanta~ao de obras subterraneas de infraestrutura, em especial de drenagem de aguas 

pluviais, redes coletoras de esgotos e redes de abastecimento de agua. 
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Anexo II 

Conteudo Minimo dos Estudos Ambientais 

1. Laudo de Caracteriza~ao da Vegeta~ao 

a) Bioma: identificar o Bioma onde a gleba esta inserida com base em cartografia oficial; 

b) Remanescentes de Vegeta~ao Nativa: Demarcar e quantificar a vegeta~ao nativa 

remanescente, quando existente; 

c) Fitofisionomia: identificar a(s) fitofisionomia(s) da vegeta~ao remanescente, dos 

indivlduos arb6reos isolados e da vegeta~ao exotica. 

d) Registro Fotogratico: apresentar registro fotografico da vegeta~ao existente, 

panoramico e de particularidades da gleba. 

2. Estudo Ambiental 

a) Analise temporal dos remanescentes de vegeta~ao nativa: levantar, a partir de 2006, 

o hist6rico das areas ocupadas por remanescentes de vegeta~ao nativa na propriedade 

e em seu entorno, considerando pelo menos urn raio de 30 metros (trinta metros) a 

contar do perimetro da area do empreendimento. 

b) Diagn6stico dos remanescentes de vegeta~ao nativa: realizar levantamento florfstico 

das especies da borda dos remanescentes e a classifica~ao dos estagios de 

desenvolvimento e regenera~ao (inicial, media e avan~ado) das fitofisionomias 

existentes, com base nos parametres das Resolu~oes Federais e Estaduais para cada 

Bioma, alem de indicar os principais fatores de perturba~ao que prejudicam o 

desenvolvimento da vegeta~ao nativa. 

c) Progn6stico e plano de manejo: apontar as areas a serem conservadas e aquelas 

prioritarias para recomposi~ao da vegeta~ao e para a forma~ao de corredores 

ecol6gicos eo manejo a ser adotado para a restaurac;ao, manuten~ao e protec;ao dos 

remanescentes. Em especial, para o Bioma Cerrado, apontar aquelas areas com 

potencial de rebrota de esp!kies arb6reas e herbaceas de ocorrencia natural do 

Cerra do. 

Obs: Quando o Estudo Ambiental for exigido e nao tiver sido precedido da apresenta~ao do 

Laudo de Caracterizac;ao da Vegetac;ao, seu conteudo minima devera englobar os itens 

descritos para o Laudo de Caracterizac;ao de Vegeta~ao. 



Anexo Ill 

Dimensionamento Minimo e Declividade de Vias 

LARGURA 
CAL~DA 

CANTEIRO 
TIPOLOGIA DAVIA PISTA CAL~DA + 

TOTAL CENTRAL 
CICLOVIA 

LOCAL 11,40m 11,40m 7,00m 2,20m - -
LOCAL 13m 13,00m 7,00m 3,00m - -

LOCAL 18m (Super lotes) 18,00m 12,00m 3,00m - -
LOCAL 19m 

19,00m 12,00m 2,50m 4,50m 
(Industrial) 

-
COLETORA 25m 
(ciclovia no canteiro 25,00m 7,00m 3,50m - -
central) 

COLETORA 25m 
25,00m 7,00m 3,50m 5,0om 2,50m 

(ciclovia junto a cal~da) 
COLETORA 29m 
(ciclovia no canteiro 29,00m 9,00m 3,50m - -
central) 

COLETORA 29m 
29,00m 9,00m 3,50m 5,00m 2,50m 

(ciclovia junto a cal~da) 
ARTERIAL 33m 

(ciclovia no canteiro 33,00m 9,50m 4,50m - -
central) 

ARTERIAL 33m 
33,00m 9,50m 4,50m 6,00m 3,50m 

(ciclovia j unto a caliiada) 

MARGINAL*** 15,00m 7,50m - 6,00m -
MARGINAL RODOVIAS*** 18,00m 10,50m - 6,00m -
*Aceitavel ate 12% nos t rechos de transi~ao, numa extensao maxima de lOOm. 
**Aceitavel ate 8% nos trechos de transi~ao, numa extensao maxima de lOOm. 

~ ~· Faixa de servi~o com largura de 1,50m. 

~~ 

CANTEIRO 

CENTRAL+ 

CICLOVIA 

-
-
-

-

4,00m 

-

4,00m 

-

S,OOm 

-
-
-

8 

DECLIVIDADE DECLIVIDADE DECLIVIDADE 
MAxiMA MAxiMA M CNIMA TODAS 

RESIDENCIAL INDUSTRIAL VIAS 

15% - 1% 

15% - 1% 

15% - 1% 

12% 12% 1% 

10% * 8% 1% 

10% * 8% 1% I 

: 

10% * 8% 1% 

10%* 8% 1% 

8% 6% ** 1% 

8% 6%** 1% 

8% 6% 1% 

8% 6% 1% 



LOCAL- 11,40m (ZMS) 

J .OO 
CAl~ 

Anexo IV 

Perfis de Vias 

12.00 
PISTA 

18.00 

3.00 
CAL~ 

LOCAL- 18,00m (Super lotes) 

7.00 
FIST A 

13.00 

LOCAL- 13,00m 

J .OO 
CAl~ 
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FAJXA DE 
SERVI<;O 

F"AIXA DE 
ACESSO 

2.50 
CAL~AOA 

J .50 
CAL<;AOA 

12.00 
f'ISTA 

19.00 

LOCAL- 19,00m (Industrial) 

4.50 
CAL~ADA 

J .50 
CAL <;ADA 

COLETORA - 25,00m (Ciclovia no canteiro central) 

J .50 
CAL<;AOA 

5.00 
CAL <;ADA 

COLETORA- 25,00m (Ciclovia junto a cal~ada) 
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J .50 
CAL 

4.50 
CAL 

COLETORA- 29,00m (Ciclovia no canteiro centra l) 

COLETORA- 29,00m (Ciclovia junto a cal~ada) 

9.50 
PISTA 

9.50 
STA 

ARTERIAL- 33,00m (Ciclovia no canteiro central) 

(/ 

J .50 
CAL 

5.00 
CALCAI)A 

4.50 
CALCAI)A 
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4.50 
CAl~ 

9.50 
A 

9.50 
PISTA 

6.00 
CAl~ 

ARTERIAL- 33,00m (Ciclovia junto a cal~ada) 

750 
?ISlA 

15.00 

VIA MARGINAL - 15,00m 

10.:>0 
PST;. 

18.00 

6.00 
CA!.t;ADA 

VIA MARGINAL- 1~ 

12 

! 



Anexo V 

Area de Recarga de Aquifero 

~ 

0 5 10 km 

L.....L......J 

Legend a 

EZa Areas de recarga de aquifere 

-- Rios principals 

Arruamento 

Rodovias principals 

· · · · Tamoios, carvalho Pinto e Dutra 

D Perlmetro urbano 

N 

A 
S~tema de Proj~o: l!TM I SIRGAS 2000 

Fuso/Zona: 23/K 
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tatecorlas de Uso Zone amen to Permltldas 

CSI CSl-A/ CSl-8121 

11-A I 11-6121 

via CS2121 I CS3121 

ro ... marginal CS4-A(2) IC$4-8121 .. 
12121 I 13121 :I 

0 
0 ICJ 
X w CSI CSl-A/ CS1-8121 
I 
ro vias CS4-A(2) 
1: 0 

11-A I 11-8121 !9w arterials e ·- ' -o coletoras CS2121 I C$4-8(2) 0 cr: 
e-~ 12121 

Gi~ 
~u RV11 RV2 
Cll (an. 33- LC612/18) -c 
ro 
~ cs 
jij ... 11-A ... 

vias locals 1: 

C$1-A I C$1-6121 Cll 
u 

CS4-A(2) 

11-8121 

CS2121 I 12121 

RICSI11-A 
Centralidade RH 

Metropolina -
RHS111 

Centro Tradlclonal 
CS1-A I C$1-8(2) 

CMETRO-CT CS4-A(2) IC$4-8121 

RV1 I RV2 

Cent.ralidades RICSI11-A 
Municipals (Centro RH 

Expandido, Vila 
RH$1'1 

Adyana, Aquarius131 

e Satelite) C$1-A ICS1-8(2) 

RVl 
CM RV2 

Centralidades Locals RICSI11-A 
(Jd Paulista, VI. RH 

Industrial, Santana, 
RH$111 

Motorama, Pq. 
Industrial, Colonial, C$1-A ICS1-B121 

Novo Horizonte, Sao 
RV1 Judas, Eugenio de 

Melo, campos de 
SJose e Urbanova) 

RV2 

CL 

AnexoVI 

Parametres de Uso e Ocupa<;ao 

fndlce fndlces Mixlmos 

B~slco CAM Gabarlto Lote 
de 

TO (ME e altura Area 
CAB (MC) MOC) (m) (m2) 

1,30 5,00 - - 0,80 3.000,00 

500,00 

1,30 5,00 - - 0,80 

1.200,00 

3.000,00 

175,00 
1,30 5,00 - - 0,80 

250,00 

500,00 

175,00 

500,00 

1,30 5,00 - - 0,80 
250,00 

-
175,00 

500,00 

1,30 4,00 - - 0,65 250,00 

-
-

175,00 

500,00 

250,00 

1,30 4,00 3,00 - 0,65 

-

fndices Mfnlmos 

Recuos(m) 
(•) 

Lateral e Testada 
(m) Frontal Fundos 

ateo2tpav 

5,00 1,50 

50,00 

15,00 5,00 

20,00 

5,00 1,50 

40,00 

50,00 15,00 5,00 

7,00 5,00 -

10,00 5,00 1,50 

10,00 5,00 1,50 

7,00 

20,00 

- -

10,00 

15,00 5,00 3,00 

7,00 -

20,00 1,50 

10,00 5,00 1,50 

15,00 3,00 

20,00 3,00 

7,00 -
20,00 1,50 

10,00 1,50 

15,00 5,00 3,00 

20,00 

/l, 
3,00 

...... 

I I 

~ 
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lndlce 
Indices Mixlmos Indices Mlnlmos 

B6slco CAM Lote 
Recuos(m) 

tatqorlas de Uso Gabarfto (•) 
ZOneamento 

Permltldas de 
(MEe altura 

TO 
Area Testada 

Lateral e 
CAB (Me) 

MOC) (m) (m2) (m) 
Frontal Fundos 

at,o2t pav 

R 
cs 175,00 7,00 

11-A 
ZMl 

RH 
1,30 1,30 9,00 0,65 

500,00 20,00 
5,00 1,50 

RHSUl 
250,00 10,00 

CS1-A I C$1-6121 

R 
cs 175,00 7,00 

11-A 

ZM2 RH 1,30 3,00 2,00 - 0,65 500,00 20,00 5,00 
1,50 

RHS111 
250,00 10,00 

CS1-A I CS1-6m 

RV1 750,00 15,00 3,00 

R 
cs 175,00 7,00 -

11-A 

RH 500,00 20,00 1,50 

ZM3 RHSUl 1,30 3,00 2,00 0,65 5,00 
CS1-A I C$1-6121 -

250,00 10,00 1,50 
11-6m 

RVl 750,00 15,00 3,00 

RV2 1.500,00 20,00 3,00 

RICSI11-A 175,00 7,00 

RH 
500,00 20,00 1,50 

RCL 

RHS111 

CS1-A I C$1-6121 250,00 10,00 1,50 
ZM4 11-6121 1,30 2,00 1,30 - 0,65 5,00 

RV1 750,00 15,00 3,00 

RV2 1.500,00 20,00 3,00 

CS2Ul 500,00 10,00 1,50 

R I cs I 11-A 125,00 7,00 -
RH 

500,00 15,00 1,50 

ZMS141 RCL 
1,30 1,30 9,00 0,65 5,00 

RHS111 

C$1-A I CS1-6121 250,00 10,00 1,50 
11-6m 
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fndlce 
fndlces Mblmos fndlces M lnlmos 

&as leo CAM Lote 
Recuos(m) 

cate&orlas de Uso Gabarlto {•) 
Zoneamento 

l!errnltldas de 
(MEa altura 

TO 
Area Testada 

lateral e 
(AS (Mg 

MOC) (m) (mZ) (m) 
Frontal Fundos 

ateo2t pav 

ZR R 1,30 1,30 9,00 0,65 250,00 10,00 5,00 1,50 

ZPA1 
Atividade agricola 

0,02 - 0,02 20.000,00 50,00 10,00 10,00 
e pecuaria - - -

2.000,00 
(decl<30%) 

R 1,00 0,50 15,00 5,00 3,00 
4.000,00 

(30%<decl<40%) 
1---

RSCL 
I-=-

50.000,00 30,00 15,00 5,00 

CS I CSl-A I CS1-B
121 

ZPA2 
(somente nas estradas 0,50 

9,00 
0,30 1.500,00 30,00 5,00 3,00 

municipais) - -
f--

Clube associative 
e recreative/ 

0,30 0,30 20.000,00 30,00 10,00 10,00 
Servi~o de 

hospedagem 
f--

11-A/ 11-6121151 0,50 0,30 20.000,00 30,00 10,00 10,00 

Atividade agricola, 
0,02 0,02 20.000,00 50,00 10,00 10,00 

pecuaria/florestal 

cs I CS1-A I CS1-B 
/CS2 250,00 10,00 

CS4-A / CS4-B 

ZUD 11-A I 11-B I 12 1,30 4,00 2,00 0,80 5,00 1,50 -
CS3 500,00 15,00 

ICL I lCD I ICJ 

ZUPI1 
11-A I 11-B I 12 I 13 

1,30 4,00 2,00 0,80 250,00 10,00 5,00 1,50 
14161 -

cs I CS1-A I CS1-B 
CS2 / CS4-A/ 0,80 250,00 10,00 1,50 

CS4-B 
ZUPI2 11-A I 11-B I 12 I 13 1,30 4,00 2,00 - 0,65171 5,00 

CS3 500,00 20,00 3,00 
ICL I lCD I ICJ 

R/ CS/ 11-A 175,00 7,00 -
RH 500,00 15,00 1,50 

ZESFX RHS111 1,30 1,30 9,00 0,65 -
CS1-A / CS1-B121 250,00 10,00 1,50 

CS4-A121 

((' , 
• 

~ 



lndlce 
Indices Mixlmos Indices Mlnlmos 

B'slco 
catecorlas de uso Zoneamento 

Permltldas 

CAB 

R 
CR1f8l cs 1,30 

11-A 

R 
CS I CS1-A I 

CS1-B(2) ICS2Ul 

CR2 CS4-A121 
1,30 

11-A I 11-B(2) 

RV1 

RV2 

R 
cs 

11-A 

CR3 CS1-A I CS1-B I 1,30 

CS2 
CS4-A(2) I CS4-B(2) 

11-B 

cs I CS1-A I CS1-B 

CR4 
CS2 

1,30 CS4-Af21ICS4-B(2) 

11-A I 11-B 

R 
cs 

CRS 11-A 
1,30 

CS1-A 

CS4-A(2) 

-MC: Macrozona de Consohda~ao (LC612I18) 
ME: Macrozona de Estrutura~ao (LC612/18) 

CAM 

(MEe (MC) 
MOC) 

1,30 1,30 

3,00 2,00 

2,00 1,30 

3,00 2,00 

-
3,00 -

-
-

-

MOC: Macrozona de Ocupa~ao Controlada (LC612/18) 

Lote Recuos(m) 
Gabarlto ,., 

de 
altura 

TO 
Area Testada Lateral e 

(m) (m2) (m) Frontal Fundos 
ateo2tpav 

9,00 0,65 450,00 10,00 5,00 1,50 

250,00 10,00 1,50 

- 0,65 5,00 

1.000,00 

1.500,00 
20,00 3,00 

-

- 0,65 250,00 10,00 5,00 

1,50 

- 0,65 3.000,00 50,00 5,00 5,00 

Vide disposi~oes do artigo 129 

CAB: Coeficiente de Aproveltamento Basico 
CAM: Coeficiente de Aproveitamento Maximo 

TO: Taxa de Ocupa~ao Maxima 

17 

(t) RHS: admitido somente em lotes de loteamentos aprovados antes de 15 de dezembro de 1997- vide disposi~oes do 

artigo 147 desta Lei Complementar 
121 Anal ise de localiza~ao conforme artigos 197 a 201 desta lei Complementar 
131 Os lotes da Centralidade Municipal Aquarius, bem como do remanescente da gleba, deverao atender a area minima 

de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) e a testada minima de 50m (cinquenta metros), nos termos do 

art. 115. 

f41 ZM5: nao admitidas atividades enquadradas como Polo Gerador de Tratego - PGT, exceto nos lotes com frente para 

as estradas municipais- vide disposi~oes do artigo 119 desta lei Complementar 
151 Admitidas apenas o uso agroindustrial- AGI- vide disposi~oes do artigo158 desta lei Complementar 
161 14: vide d isposi~oes do artigo164 desta lei Complementar 
1'1 ZUPI2: Na Macrozona de Ocupa~ao Controlada - MOC, a Taxa de Ocupa~ao Maxima (TO) e 0,65 
181 CR1: vide disposi~oes do artigo 126 desta lei Complementar 

• Recuos: Vide disposi~oes dos artigos 202 a 213 desta Lei Complementar 



Significado das siglas de atividades: 

R: Residential unifamiliar 
RH: Residencial multifamiliar horizontal. 
RHS: Condomfnio simples. 
RV 1: Residential multifamiliar vertical com ate 80 UH. 
RV 2: Residencial multifamiliar vertical com mais de 80 UH 

ate 300 UH 
RCL: Condominio de lotes residenciais 
RSCL: Condomfnio Sustentavel de Lotes Residentiais 
CS: Uso Comercial, de Servi~o e Institutional: impacto 
irrelevante 
CS1-A e CS1-8: Uso Comertial, de Servi~o e Institutional Um: 
impacto baixo 
CS2: Uso Comertial, de Servi~o e Institutional Dois: impacto 
medio 

lista de corredores 

Corredor 1 

• Alexandra Diacov, Rua 
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C$3: Uso Comertial, de Servi~o e Institutional Tres: impacto 
alto 
CS4: Uso Comercial, de Servi~o e Institutional Quatro: 
potencial gerador de ruido noturno 
CSS: Uso Comercial, de Servi~o e Institutional Cinco: sujeitos 
a analise especifica dos 6rgaos municipais competentes 
11-A e 11-8: Uso industrial de baixo potencial de 
incomodidade 
12: Uso industrial de medio potencial de incomodidade 
13: Uso industrial de medio·alto potencial de incomodidade 
14: Uso industrial de alto potencial de incomodidade (novas 
instala~oes ficam expressamente proibidas no Municipio) 
lCD: Condominia industrial 
ICL: Condomfnio de lotes industria is 
ICJ: Conjunto industrial 

• Ana Maria Nardo Silva, Rua (trecho: da Rua Laurent Martins ate a Rua Bartolomeu de Gusmao) 

• Antonio Queiroz Filho, Rua Professor 

• Benedito Marcondes dos Santos, Rua 

• Benedito Silva Ramos, Rua (trecho: da Rua Pascoal Moreira ate a Av. Sao Joao) 

• Carlos Chagas, Rua (trecho: da Rua Vital Brasil ate a Rua Professor Antonio Queiroz Filho) 
• Clovis Bevilaqua, Rua (trecho: da Avenida Sao Joao ate a Rua Presidente Wenceslau) 

• Espinosa, Rua 

• Fernao Dias, Rua 

• Jose Otavio Franco Bittencourt, Rua 

• Lagoa da Prata, Rua 

• Laurent Martins, Rua (lado Jd. Esplanada) 

• Maria Demetria Kfuri, Rua Irma (somente lado Jd. Esplanada- trecho: da Rua Nicolau Lefait ate a 

Av. Sao Joao) 

• Nove de Julho, Av. (somente I ado Jd. Apolo- trecho: da Av. Heitor Villa Lobos ate a Rua Guaruja) 

• Pascoal Moreira, Rua (trecho: da Av. Barao do Rio Branco ate a Av. Sao Joao) 

• Prudente Meireles de Moraes, Rua Engenheiro (trecho: da Av. Sao Joao ate a Rua Vilta Brasil) 

• Rio Branco, Av Barao do 

• Roberval Froes, Rua Professor (somente lado Jd. Esplanada- trecho: da Rua Gra~a Aranha ate a 

Rua Nicolau Lefait) 

• Sao Joao, Av. (I ado Jd. Apolo- trecho: da Rua Madre Paula de Sao Jose ate a Rua Artur Neiva) 

• Sao Joao Del Rei, Rua 

• Sebastiana Monteiro, Rua 

• Vital Brasil, Rua (trecho: entre a Rua Pascoal Moreira e Rua Eng!! Prudente Meireles de Moraes) 

• Wenceslau, Rua Presidente 
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Corredor 2 

• 06, Av.- Dom Pedro II 

• Adonias da Silva, Av. 

• Agenor Alves dos Santos, Av. 

• Alberto Renart, Av. 

• Andromeda, Av. (trecho: da Av. lguape ate a Av. Cidade Jardim) 

• Antonio Ferreira Vinhas, Av. (trecho: da Rua Benedito luiz de Medeiros ate a Av. Geraldo 

Fernandes da Silva). 

• Aparecida Maria Consiglio, Rua 

• Aparecida Machado dos Santos (Cida Penha), Estrada (trecho da Rua Aparecida Maria Consiglio 

ate a Centralidade Local - Novo Horizonte) 

• Artur Antonio dos Santos, Av. 

• Audemo Veneziani, Rua (trecho: da Rua Alziro Lebdio ate a Rua Dep. Fernando Ferrari) 

• Aurora Pinto da Cunha, Rua 

• Bacabal, Rua (trecho 1: da Rua Quixada ate a Rua Ita maraca I trecho 2: da Rua Penedo ate a Rua 

Candeias) 

• Barbacena, Av. (trecho: da Rua Bento Pinto da Cunha ate a Estrada Municipal para Martins 

Guimaraes) 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Benedito Bento, Av . 

Benedito Cubas, Rua 

Benedito Domingues de Oliveira, Av . 

Benedito luiz Medeiros, Rua (trecho: da Rua Antonio Galvao Jr. ate a Rua Dusmenil Santos 

Fernandes). 

Benedito Matarazzo, Av. Dep. (trecho: da Rua dos Paturis ate a Rua Patativa) 

Brasil, Av . 
Candeias, Rua (trecho: da Rua Bacabal ate a Av. Feira de Santana) . 

Cidade Jardim, Av. (trecho: da Av. lguape ate a Rua Antenor Teodoro Azevedo) 

Domingos de Macedo Custodio, Av. (trecho: da Av. Durvalina Silva Aguiar ate a Av. Alberto 

Renart). 

Durvalina Silva Aguiar, Av . 

Dusmenil Santos Fernandes, Rua . 

Eliane Maria Barbieri Soares, Av . 

Evangelicos, Av. dos 

Feira de Santana, Av . 
Francisco Matarazzo, Av. Conde (trecho: da Av. Dr. Numa de Oliveira ate a Rua Benedito Pereira 

Lima) 

Geraldo Fernandes da Silva, Av . 

Gisele Martins, Rua 

Governador Valadares, Rua (trecho: da Rua Medina ate a Rua ltambacuri) . 

lguape, Av . 

ltabaiana, Av . 

Jaguari, Estrada do ou Rua (trecho: da rotat6ria I Av. Conde Francisco Matarazzo ate a Av. Alto 

do Rio Doce) 

Joao Adao, Rua 

Joao Batista de Souza Soares, Av. Dr. (trecho 1: do ramo viario do Viaduto Kan7bo ate a Rua 

ltamaraca I trecho 2: da Rua Penedo ate a Av. Feira de Santana) / / 

I 

~ I 
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• Joao Batista Soares de Queiroz Junior, Av. (exceto trecho na Centralidade Metropolitana Eixo 

Dutra) 

• Jose de Moura Candelaria, Av. 

• Juscelino Kubitschek, Av. Presidente (trecho: da Rua Pedro Alvares Cabral ate a Rua Patativa). 

• laudelino Gon~alves de Miranda, Av. 

• lucia de Almeida Barretos, Rua 

• Martins Guimaraes, Estrada Municipal para (trecho: da Av. Barbacena ate a Rua Jose Gomes de 

Abreu) 

• Mato Dentro, Estrada (trecho defronte a Centralidade local- Novo Horizonte) 

• Nacib Simao, Av. 

• Napoleao Bonaparte, Rua (trecho: da Rua Emerentina Carvalho Campos ate a Av. Eugenia da 

Silva) 

• Norma Sueli Junqueira Pereira, Rua 

• Numa de Oliveira, Av. Dr. 

• Octavia Porto Rodrigues, Av. 

• Ouro Fino, Av. 

• Patativa, Rua (exceto im6veis situados na Centralidade local Vila Industrial). 

• Perseu, Av. (trecho: da Av. Cassiopeia ate a Av. lguape) 

• Pico das Agulhas Negras, Av. 

• Rui Barbosa, Av. (trecho: da Rua Fernando Ferrari ate a Rodovia SP-50) 

• Salinas, Av. 

• Samuel Wainer, Av. 

• Sao Jeronimo, Rua 

• SebasWio Paulo de Toledo Pontes, Av. Prof. (trecho: da Av. Jose de Moura Candelaria ate a Rua 

Adhemar Figueiredo lira) 

• Serra do Japi, Rua 

• SP SO, Rodovia (trecho: da Av. Rui Barbosa ate a Rua Maria luiza Rodrigues Costa) 

• Tancredo Neves, Av. Presidente (trecho: da travessia do C6rrego do Cajuru ate a Av. Vinte e tres 

de Dezembro) 

• Torataro Takitani, Rua 

• Tottoni, Rua (trecho: da Rua Taru ate a Rua Gisele Martins) 

• Valparaiso, Rua (trecho: da Rua Benedito Pinto da Cunha ata a Rua Arequipa) 

• Vicente Brandao Ferreira, Av. 
• Waldemar Teixeira, Rua (trecho: da Rua Rogerio Monteiro ate a Av. Dias Gomes). 

• Wilson Cunha Padre, Av. 

Corredor 3 

• Acacias, Rua das 

• Adilson Jose da Cruz, Av. 

• Antonio da Costa Nunes, Av. (trecho: da Rua Antonio Sudario Ferreira ate Rua Antonio Bernardo 

Hemkemier) 
• Araguaia, Rua 

• Arcilio Moreira da Silva, Rua (trecho: da Rua Jose de Campos ate a Rua Francisco Rosa Marques) 

• 

Astronautas, Av. dos ~ 
Benedicta Albino Tomaz, Av. IV I o 
Bened;to Matamo, Av. (trecho' da Av. Jose Longo ate a Rua COnd;do Mardano Le;te} ~ ~ 1\ 

~~ 

• 
• 
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• Bulgaria, Rua 

• Camerino Pereira dos Santos, Rua 

• Candeias, Rua (trecho: da Av. Feira de Santana ate a Rua Caravelas) 

• Caravelas, Rua 

• Carmelina Alves dos Santos, Av. 

• Casimiro Montenegro Filho, Rua Marechal do Ar 

• Cidade Jardim, Av. (trecho: da Rua Antenor Teodoro Azevedo ate Av. Maria de Lourdes Medeiros 

de Assis) 

• Clarismundo da Silva, Av. Segundo Sargento 

• Dinamarca, Rua 

• Eugenia da Silva, Av. 

• Faria Lima, Av. Brig. (trecho: da Av. dos Astronautas ate a Rua Oswaldo Ricci) 

• Francisco Rosa Marques, Rua 

• George Eastman, Av. (trecho: da Rua Mehgi Moana Metene ate a Estrada do lmperador) 

• Joao B., Pra~a 

• Joao Batista de Souza Soares, Av. Dr. (trecho: da Av. Feira de Santana ate a Av. Leonor de 

Almeida Ribeiro Souto) 

• Joao Guska, Av. (exceto trecho na Centralidade Local Colonial) 

• Joel de Paula, Estrada Municipal (trecho: do limite da linha de alta tensao ate o limite da 

Macrozona de Estrutura~ao) 

• Jose de Campos, Rua 

• Jose Guilherme de Almeida, Rua (trecho: do inicio da Rua Lea Maria Brandao Russo ate a Rua 

Carlos Carnevalli) 

• Jose Martins Ferreira, Av. 

• Josefina Pozzi Bondezan, Av. 

• Leonor de Almeida Ribeiro Souto, Av. 

• Lucio Alves de Almeida, Rua 

• Manuel Vieira, Rua 

• Marginal B, Av. (no Jd. Motorama) 

• Maria de Lourdes Medeiros de Assis, Av. 

• Maria Hipolita de Souza, Av. 

• Monte Verde, Rua 

• Nelson Tavares da Silva, Estrada (trecho: da Rua dos Top6grafos ate a altura da Rua Urn do 

loteamento Boa Esperan~a - excluido) 
• Paraibuna, Rua (trecho: da Rodovia Pres. Dutra ate a Rua das Acacias) 

• Quinze de Novembro, Rua - Sao Francisco Xavier (trecho: da Rua Joaquim da Silva Maia ate o 

limite do Perimetro Urbano) 

• Sao Afonso Maria, Rua 

• Sao Nicolau, Rua 
• SP-50, Rodovia (trecho: da Rua Maria Luiza Rodrigues Costa ate o limite do Perimetro Urbano) 

• Tancredo Neves, Av. Presidente (trecho: da Rua dos Alfaiates ate a Estrada do Born Retiro) 

• Ubirajara Raimundo de Souza, Rua 

• Vicente Paulo Penido, Avenida Comendador (lado impar) 

Corredor4 

• 
• 

Cambui, Via . 

Eduardo Cury, Av . 
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• Florestan Fernandes, Av. 

• Jorge Zarur, Av. Dr. 

• Mario Covas ate a Rua Apore, Av. Governador 

• Teotonio Vilela, Av. Senador 

Corredor 5 (apenas lado das vias ao Iongo da Orla do Banhado- 129, desta Lei Complementar) 

• Ana Eufrasia, Rua (trecho: da Rua Pe. Fortunato da Silva ramos ate a Av. Sao Jose) 

• Candida Maria Cesar Savaya Giana, Pra~a 

• Corifeu de Azevedo Marques, Av. (trecho: da Viela 21 ate o limite da Macrozona de 

Consolida«;ao) 

• Luiz Jacinto, Rua 

• Manoel Borba Gato, Av. 

• Sao Jose, Av. 



__ .. ____ .. __ ._ 
--- ---.... - ........ ·-· ----·--·-· --' ·---·----· ··---·----· -- ··--- __ .. _ .. 
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Anexo VII 

Mapa de Zoneamento 

----.. - ~··------ ~=· ::;::==-··-
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Anexo VIII 

Esquema Grafico da Orla do Banhado (CRS) 

BANHADO 

PLANT A 
LOTES COM TEST ADA MAIOR OU IGUAL A 20m: RECUO OBRIGATQRIO EM AMBOS OS LADOS 

1.1ir-o1t.'O 511' 

~ -----------, ----. 
\ 

BANHADO 

R5 

PLANT A 
LOTES COM TEST ADA MENOR QUE 20m· RECUO OBRIGATQRIO EM 1 LADO 

BANHADO 

ELEVA<;AO 
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Anexo IX 

Uso e Ocupar;ao na Zona Rura l 

APA Sao Franciso Xavier 
MZDS APA 

MZPRH MZPT 
ZPM ZCB ZCRH zoo ZOilll (II) SJ 

TO 0,03 0,03 0,05 0,05 0,10 0,05 0,10 0,10 0,05 
Parametres/ Usos 

CAM 0,06 0,06 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 

Residencial R Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Pesquisa cientifica sobre 

Pesquisa biodiversidade e patrimonio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
ambiental 

Lazer contemplative e 

atividades em contato com 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

a natureza (praticas de 
ecoturismo) 

Casa de Repouso para 

ldosos e Casa para 
Nao Nao Nao Sim Sim Sim Nao Sim Sim 

Recupera~ao de 
dependentes quimicos 

Servi~o de hospedagem Nao Nao Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Servi~os de entretenimento 

sustentavel, com ou sem 
Nao Nao Sim Ul Sim Sim Sim Sim Sim Sim Ecoturismo hospedagem (restaurantes, 

I turismo bares, pesqueiros, etc.) 
rural Comercio de apoio (CS e 

CS1) a residencia e ao 
turismo ao Iongo das Nao Nao Nao Sim Sim Sim Sim Sim Nao '2l 

estradas municipals e 

rodovias estaduais 

Comercio especializado de 

produtos oriundos da Nao Nao Nao Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

atividade agropecuaria 

Clubes nauticos, clubes 

recreativos e de campo, 
Nao Nao Nao Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

haras, hipicas, estande de 
tiro e similares 



ZPM 

TO 0,03 
Parametros/ Usos 

CAM 0,06 

Consumo 
Agropecuaria de 

proprio/ Sim 

Diversificado 
subsistencia 

0 
Agroflorestal Nao 

-o 
Ill .... Agrosivopastoril Nao ao 
<IJ .... 
E 

Lavoura-pecuaria Nao 

Agricultura Nao 

Horticultura, 
Nao 

Fungicultura 

Silvicultura Nativa Nao 
Ill 

0 
.\:! .... ao Silvicultura Exotica Nao ;:a ~ 

.... 
:J 
ex: 
0 Viveiro de Mudas I Ill Nao ...,. 

0 Nativas :J 
"0 u 
0 ·e .... 
a.. <0 

Viveiro de Mudas c 
Nao 0 

Ex6t icas u 
w 

Pecuaria Nao 

Avicultura, 
Suinocultura, 
Cunicultura, Nao 

Equinocultura, 
0 Sericicultura .!:! 
c 
u 

•<IJ .... 
0 Aquicultura, 0 
N 

Piscicultura, 
Nao 

Ranicultura, 

Ampularicultura 

Apicultura, 
Sim 

Melipolicultura 

APA Sao Franciso Xavier 

ZCB ZCRH zoo ZDI (I) 

0,03 0,05 0,05 0,10 

0,06 0,10 0,10 0,20 

Sim Sim Sim Sim 

Sim131 Sim Sim Sim 

Nao Sim Sim Sim 

Nao Nao Sim Sim 

Nao Nao Sim Sim 

Nao Sim Sim Sim 

Nao Sim Sim Sim 

Nao Nao Nao Sim 

Sim Sim Sim Sim 

Nao Nao Nao Sim 

Nao Nao Sim Sim 

Nao Nao Sim Sim 

Nao Nao Sim Sim 

Sim Sim Sim Sim 

M ZPRH 

0,05 

0,10 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

26 

M ZDS 
MZPT APASJ (II) 

0,10 0,10 0,05 

0,20 0,20 0,10 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim 

Sim Sim Nao 

Sim Sim Sim 

/7 

Jr1 
"fff 

I 

I 
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APA Sao Franciso Xavier MZDS 

ZPM 

TO 0,03 
Parametros/ Usos 

CAM 0,06 

AGI Nao 

Explora~ao e envasamento 
Nao 

de agua mineral 

Industria is Explora~ao mineral de 
cascalho e saibro 

Nao 

lndustrias incompativeis 
com o meio urbano e de Nao 
seguran~a nacional 

Energia 
Gera~ao de energia Nao15l 
hidreletrica, solar e e61ica. 

Residuos 
Sistemas de biodigestao e 

organicos 
compostagem de residuos Nao 

organicos 

CAM: Coeficiente de Aproveitamento Maximo 

TO: Taxa de Ocupa~ao Maxima 

ZCB ZCRH 

0,03 0,05 

0,06 0,10 

Nao Nao 

Nao Sim 

Nao Nao 

Nao Nao 

NaolSl Nao151 

Nao Nao 

111 ZDI da APA Sao Francisco Xavier: para metros para a 

Zona Rural, nao 
aplicaveis ao nucleo urbano. 

1111 As restri!;6es impostas pela Zona de Amortecimento 

do Parque Natural 
Municipal Augusto Ruschi (PNMAR) deverao ser 

respeitadas. 
111 exceto pesqueiro. 
121 admitido na Tamoios. 
131 excluida extra!;aO de madeira. 
141 conforme art. 10, da lei Complementar n.2 612, de 

2018. 
151 permitida a gera!;aO de energia para autoconsumo. 

zoo ZOJ(I) MZPRH MZPT (II) APASJ 

0,05 0,10 0,05 0,10 0,10 0,05 

0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim Sim Sim Nao 

Nao Nao Sim Nao Sim Nao 

Nao Nao Nao Nao Nao Sim 14l 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Siglas: 
ZPM: Zona de prote~ao maxima 
ZCB: Zona de conserva~ao da biodiversidade 
ZCRH: Zona de conserva~ao de recursos 

hidricos 
zoo: Zona de ocupa~ao diversificada 
ZDI: Zona de ocupa~ao dirigida 
MZPRH: Macrozona de prote~ao de recursos 
hidricos 
MZPT: Macrozona de potencial turistico 
MZDS: Macrozona de Desenvolvimento 
Sustentavel 

Sim 

Sim 

APA SJ: Area de prote~ao ambiental municipal 
da Serra de Jambeiro 
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Anexo X 

Conversao para Areas Sustentaveis 

Pratica I Tecnologia Sustentavel Metrica da Area Sustentavel (AS) 

Aquecimento solar 1,00 m2 de painel solar= 1,00 m2 de AS 

Gera~ao de energia solar 1,00 m2 de painel solar= 1,00 m2 de AS 

Vaga infraestruturada para recarga de veiculos 
1,00 m2 de vagas = 1,00 m2 de AS 

eh~tricos 

Reuso de agua pluvial 
1,00 m2 de area de captac;ao de agua pluvial = 
1,00 m2 de AS 

Reuso de aguas cinza 
1,00 m1 de efluente tratado/mes = 1,00 m2 de 
AS 

Teto verde 1,00 m2 vegetado = 1,00 m2 de AS 

Fachada/Parede/Muro Verde 1,00 m2 vegetado = 1,00 m2 de AS 

Area permeavel adicional ao minima exigido 1,00 m2 vegetado = 1,00 m2 de AS 

Arboriza~ao com especies nativas de medio ou grande 
1,00 individuo arboreo = 5,00 m2 de AS 

porte sobre area permeavel(l) 

Sistema de biorreten~ao de agua pluviais - jardim de 1,00 m2 de area de contribui~ao de drenagem 
chuva de agua pluvial = 1,00 m2 de AS 

lnstala~ao e equipamentos necessaries para 
1,00 m2 da i nstala~ao = 1,00 m2 de AS 

compostagem ou biodigestao de residuos organicos 

Horta coletiva 1,00 m2 da instala~ao = 1,00 m2 de AS 

Observa~ao: 

Ul Nao aplicavel quando a arborizac;ao da area e uma obrigatoriedade do empreendimento; 
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AnexoXI 

Classifica<;ao das Atividades de Uso Comercial, de Servi<;o e lnstitucional 

Uso comercial, de servi~o e institucional com nivel de impacto urbanistico e ambiental baixo: CSl 

Sem analise de localiza~ao: CSl-A 

1. Academia de ginastica, escola de dan.;:a e musica, escola de nata.;:ao 
2. Blindagem de veiculos automotores. 
3. Centro de Distribui~ao (deposito) com ACC s 1.000m2

• 

4. Cinema, teatro, audit6rio, sala de conven<;oes, sa lao para concerto acustico, tv com audit6rio- ACC 
~600m2 • 

5. Comercio Atacadista- ACC ~ 1.000m2
• 

6. Comercio de alimenta<;ao com drive thru ou que utilize forno com combustive! solido (lenha. Carvao, 
etc) ou com ACC ~600m2, tais como restaurante, churrascaria, pizzaria, padaria, etc. 

7. Comercio de gases medicinais (cilindros). 
8. Comercio de material de constru<;ao (sem as opera<;oes de corte, lixamento, polimento). 
9. Edificio comercial e/ou de servi.;:os composto por uma ou mais unidades comerciais e/ou de servi.;:os 

(Inclusive shopping center, galerias, boulevard, conjunto de lojas e coworkings)- ACC ~ 1.000m2
• 

10. Escola de ensino fundamental, media, tecnico, pre-vestibular, superior, pos-gradua<;ao, ensino a 
distancia, cursos profissionalizantes e cursos livres- ACC ~ 1.000m2• 

11. Escola lnfanti l, ber<;ario, creche e hotelzinho- ACC ~600m2 • 
12. Estacionamento e garagem a partir de 101 vagas (exceto veiculos pesados). 
13. Hospital, maternidade, pronto-socorro, ambulatorio, sanatoria, institui.;:ao de pesquisa de doen.;:as. 
14. Manuten<;ao e repara.;:ao mecanica e eletrica de veiculos automotores, estofaria, conversao de 

motores de veiculos automotores e borracharia (exceto veiculos pesados). 
15. Martelinho de ouro. 
16. Museu e centro cultural-ACe~ 1.000m2

• 

17. Padaria sem forno a lenha- ACC ~ 1.000m2
• 

18. Pet shop (comercio e servi<;o)- ACC ~ 1.000m2
• 

19. Presta<;ao de servi<;os a saude humana (casa de repouso de idosos, deficientes fisicos, dependentes 
quimicos, assistencia psicossocial)- ACC ~ 1.000 m2

• 

20. Recarga e carga (envasamento) de extintor. 
21. Revenda de GLP com ate 40 unidades (ou 520Kg). 
22. Servi<;os de aten<;ao ambulatorial sem interna<;ao (clinicas medicas e odontol6gicas, vacina.;:ao e 

imuniza<;ao) e demais servi<;os de saude (enfermagem, fisioterapia, psicologia) -ACC ~ 1.000 m2
• 

23. Servi<;o de armazenamento e guarda de bens moveis nao associados a comercializa<;ao - ACC ~ 
1.000m2• 

24. Servi<;os de complementa<;ao diagn6stica e terapeutica (analises clinicas, tomografia, ressonancia 
magnetica, radiologia, hemoterapia)- ACC ~ 1.000 m2

• 

25. Servi<;os de hospedagem acima de 30 unidades (Hotel, pousada e hostel). 
26. Showroom com ACC ~ 1.000m2

• 

27. Supermercado, hipermercado, hortifruti- ACC ~600m2• 
28. Transportadora (somente como uso de veiculos util itarios ou leves) 
29. Templo e local de culto em geral, atividade religiosa. 
30. Venda de veiculos automotores (exceto caminhoes, maquinas agricolas dentre outros veiculos 

pesados). 

Observa<;ao: As atividades originalmente classificadas como CS, se com ACC ;::: 1.000 m2 serao 

como CS1-A. 
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Com analise de localiza~ao: CSl-B 

1. Bar, choperia; sem entretenimento e/ou musica podendo funcionar ap6s 22hs. 
2. Clinica veterinaria com internac;ao. 
3. Clube esportivo e recreativo. 
4. Lanternagem, funilaria e pintura de vefculos automotores (exceto vefculos automotores pesados, 

tais como tratores, caminhoes e onibus). 
5. Lavagem, lubrificac;ao e polimento de veiculos automotores (exceto caminhoes, maquinas agricolas 

dentre outros vefculos pesados). 
6. Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial. 
7. Loja e deposito de tinta, verniz, oleo, materiallubrificante, com 250m2 < ACC s 500m2 

8. Posto de abastecimento de vefculos em geral. 
9. Sa lao de festas (Buffet) infantil (com horario de funcionamento ate as 22h). 
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Uso comercial, de servi~o e institucional com nfvel de impacto urbanistico e ambiental medio: 
CS2 

1. Arena ou estadio esportivo. 
2. Centro de Distribui~ao de mercadorias (deposito) - ACC > 1.000m2

• 

3. Comercio de gases industriais (cilindros). 

4. Comercio de material de constru~ao (com as opera~oes de corte, lixamento e polimento) 
5. Deposito de banheiro quimico portatil. 
6. Deposito de material e equipamento de empresa: construtora, tira-entulho, aluguel de ca~amba, 

aluguel de maquina e equipamento pesado, aluguel de andaime, guarda de trator, guincho, maquina 
e equipamento agricola e demais maquinas de grande porte. 

7. Ensacamento de carvao e venda a granel. 
8. Entreposto de carne com camara frigorifica . 
9. Estabelecimentos destinados a cria~ao de animais, tais como canis de cria~ao I estadia: hotelzinho, 

pensao ou creche para anima is I escola de adestramento. 
10. Hidrojateamento, dedetiza~ao, desinfec~ao, desratiza~ao, higieniza~ao, controle de pragas urbanas 

com armazenamento e/ou opera~ao de fracionamento de produtos. 
11. Lanternagem, funilaria e pintura de veiculos pesados tais como tratores, caminhoes e onibus. 
12. Lavagem, lubrifica~ao e polimento de veiculos pesados tais como tratores, caminhoes e onibus. 
13. Loja e deposito de tinta, verniz, oleo, materiallubrificante- ACC >500m2• 

14. Manuten~ao de arma (a atividade depende de autoriza~ao do Exercito). 
15. Manuten~ao e repara~ao de embarca~oes para esporte e lazer. 
16. Manuten~ao e repa ra~ao mecanica e eletrica de veiculos automotores pesados, estofaria, conversao 

de motores de veiculos automotores e borracharia. 
17. Motel e drive-in - AT> 3.000m2

• 

18. Ponto/local de entrega, comercio, central de recebimento, ponto de concentra~ao, transbordo ou 
triagem de residuos com baixo potencial de causar impacto ambienta l (residuos da constru~ao civil, 
vidro, papel, papelao, plastico, sucata meta lica, volumosos) tais como area de transbordo e triagem, 
galpoes de recicladoras, de cooperativas ou de associa~ao de catadores- AT< 2.000m2 

19. Ponto/ local de entrega de residuos envolvidos no sistema de logistica reversa (quando nao 
associada ao ponto de venda1

)- AT< 2.000m2 

20. Recondicionamento, recupera~ao ou retifica de motores para veiculos automotores 
21. Recupera~ao de extintor de incendio (desmontagem, jateamento com granalha de a~o, lixamento, 

pintura por aspersao etc.). 
22. Revenda de GLP entre 40 e 120 unidades (ou ate 1.560 Kg). 
23. Servi~os de desmanche de veiculos automotores com comercializa~ao de partes, pe~as e acessorios. 
24. Stand de tiro (em local fechado). 
25. Transportadora que util iza veiculo de carga; empresa de mudan~a; garagem de veiculo de carga 

(onibus; caminhao); centro de logistica (armazenamento e transporte). 
26. Unidade de tratamento de residuos por compostagem (processamento de ate 10 toneladas/dia de 

residuos). 
27. Venda de veiculos automotores pesados tais como tratores, caminhoes e onibus. 
28. Airsoft e paintball com horario de funcionamento ate 22h. 
29. Ensino e/ou pratica de esportes em quadra (com horario de funcionamento ate as 22h). 
30. Rinque de patina~ao, pista de skate e boliche (com horario de funcionamento ate as 22h). 
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Uso comercial, de servi~o e institucional com nivel de impacto urbanistico e ambiental alto: CS3 

1. Base de armazenamento e distribui~ao de derivados de petr61eo e engarrafadora de GLP. 
2. Central de recebimento, ponto de concentra~ao, transbordo ou triagem de residuos envolvidos no 

sistema de logistica reversa que tenham potencial de ocasionar significativo impacto ambiental ap6s 
o consumo dos produtos (agrotoxico e suas embalagens, oleo lubrificante usado e contaminado e 
suas embalagens, oleo comestivel, filtro de oleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, 
pilhas e baterias portateis, produtos eletroeletronicos e seus componentes, lampadas fluorescentes, 
de vapor de sodio e mercurio e de luz mista, pneus inserviveis, medicamentos domiciliares, vencidos 
ou em desuso) 

3. Deposito de arma e muni~ao. 
4. Deposito e comercio de produtos perigosos: quimico, inflamavel e explosivo. 
5. Desentupidora e limpa fossa. 
6. Estacionamento e garagem de veiculos pesados. 
7. Estande de tiro (em local aberto). 
8. Laboratorio de ensaio destrutivo. 
9. Loja de fogos de artificio e de estampido (no max. 25 kg de p61vora de ca~a). 
10. Oficina de recondicionamento, recupera~ao de bateria . 
11. Ponto/local de entrega, comercio, central de recebimento, ponto de concentra~ao, transbordo ou 

triagem de residuos com baixo potencial de causar impacto ambiental (residuos da constru~ao civil, 
vidro, papel, papelao, plastico, sucata metalica, volumosos) tais como area de transbordo e triagem, 
galpoes de recicladoras, de cooperativas ou de associa~ao de catadores- AT~ 2.000m2 

12. Ponto/ local de entrega de residuos envolvidos no sistema de logistica reversa (quando nao 
associada ao ponto de venda 1

)-AT~ 2.000m2
• 

13. Revenda de GLP com mais de 120 unidades. 

14. Transportadora de derivados de petroleo, produto inflamavel, explosivo, perigoso e de residua 
solido urbano. 

15. Tratamento e/ou disposi~ao de residuos. 
16. Unidade de tratamento de residuos por compostagem (processamento acima de 10 toneladas/dia 

de residuos). 

1 Nos casos em que a atividade de logistica reversa ocorrer em estabelecimento de venda uta, a 
atividade sera classificada conforme a atividade principal do estabelecimento. 
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Uso comercial, de servi~o e institucional com nivel de impacto urbanistico e ambiental potencial 
gerador de rufdo noturno: CS4 

CS4-A: incomodo 1 

1. Boate, danceteria, salao de festas. 
2. Restaurante, bar noturno, karaoke e similares com musica. 
3. Pratica de esportes em quadra (com horario de funcionamento ap6s as 22h). 

CS4-B: incomodo 2 

1. Casa de shows, eventos e/ou espetaculos. 
2. Quadra de escola de samba e congeneres. 
3. Rinque de patina~ao, pista de skate e boliche (com horario de funcionamento ap6s as 22h). 

Uso comercial, de servi~o e institucional com nfvel de impacto urbanfstico e ambiental sujeito a 
analise especifica: css 

1. Abastecimento de gas natural (esta~6es, centrais). 
2. Aut6dromo, pista de MotoCross, kart6dromo, kart indoor, vel6dromo, hi pica. 
3. Equipamentos relacionados a mobilidade urbana (terminais de onibus urbana e interurbano, 

esta~6es de transporte coletivo). 
4. Equipamentos relacionados ao transporte aereo (aeroportos, aer6dromos e helipontos). 
5. Gera~ao, transmissao e distribui~ao de energia eletrica (esta~6es e subesta~6es, sistemas de 

transmissao e usinas de gera~ao). 
6. Parque tematico e/ou divers6es permanente, zool6gico, centro e/ou pavilhao de feira e/ou 

exposi~ao. 

7. Saneamento ambiental (tais como: esta~ao de tratamento de agua e de esgoto, esta~ao elevat6ria 
de agua e esgoto, entre outros). 

8. Unidade de interna~ao, treinamento e recupera~ao de menor infrator, cadeia e presidio. 
9. Veloria, servi~o de tanatopraxia, necroterio, crematoria e cemiterio. 



ASPEctO 
URBANe-

AMBIENTAL 

Emissao 
Atmosterica (EA) 

Lan~amento de 
Efluente (LE) 

Perigoso ou 
Potencial mente 
Perigoso (PP) 

Anexo XII 

Medidas Mitigadoras 

EXIG~NCJAS iTECNICAS E MEDIDAS MITIGADORAS 

-As fontes de polui~ao atmosferica deverao ser controladas de forma a atender aos 
pad roes estabelecidos pelo Regulamento da Lei Estadual W 997/76 aprovado pelo 
Decreto Estadual W 8.468/76 e suas altera~oes, bern como nao causar incomodos a 
popula~ao vizinha. 
-As opera~oes, processos ou funcionamento dos equipamentos de transporte, 
manipula~ao, carga e descarga de material fragmentado ou particulado, deverao ser 
realizados a umido, mediante processo de umidifica~ao permanente. 
- 0 armazenamento de material fragmentado ou particulado devera ser feito em silos 
adequadamente vedados, ou em outro sistema de controle de polui~ao de ar de 
eficiencia igual ou superior, de modo a impedir o arraste, pela a~ao dos ventos, do 
respectivo material. 
- No caso de utiliza~ao de forno ou fogao a combustive! solido (lenha, briquete, etc), 
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estes deverao ser providos de chamine com sistema de reten~ao de fuligem, de forma a 
evitar a emissao de poluentes atmosfericos. 
-As opera~oes de cobertura de superficies realizadas por aspersao, tal como pintura ou 
aplica~ao de verniz a pistola, deverao ser realizadas em compartimento proprio provido 
de sistema de ventila~ao local exaustora e de equipamento eficiente para a reten~ao de 
material particulado ("cabine de pintura"). 

-Fica proibida a emissao de substancias odorlferas na atmosfera, em quantidades que 
possam ser perceptlveis fora dos limites da area de propriedade da fonte emissora. 
- Os efluentes Hquidos gerados no empreendimento, independentemente se industrial 
ou sa nita rio, deverao ser tratados atraves de sistema de preven~ao e controle de 
polui~ao, e lan~ados nos pad roes estabelecidos pel a Lei Estadual W 997/76 aprovado 
pelo Decreto Estadual W 8.468/76 e nas Resolu~oes CONAMA W 357/05 e N2 430/2011 
e suas respectivas altera~oes. 
- Fica proibido o lan~amento de efluentes Hquidos em galeria de agua pluvial ou em via 
publica; 
- Devera ser implementado sistema de reten~ao de gorduras e oleos biodegradaveis de 
origem animal ou vegetal, de forma a atender os pad roes legais de lan~amento nos 
corpos d'agua ou na rede coletora de esgotos. 

- Devera ser implementado sistema de reten~ao de oleos e graxas, de forma a atender 
os pad roes legais de l an~amento nos corpos d'agua ou na rede coletora de esgotos. 
- Alem dos parametros urbanlsticos estabelecidos pela classe de uso e ocupa~ao, as 
atividades deverao atender as restri~oes e medidas de seguran~a, bern como as 
regulamenta~oes e normas dos orgaos competentes como Corpo de Bombeiro, CNEN, 
ANP, CETESB, IBAMA, entre outros. 



Resfduos S61idos 
{RS) 

Vibra!;aO e ruldo 
{VR) 

Outros Aspectos 
de lnterferencia 

{OA) 
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- Os residuos s61idos gerados pela atividade deverao ser gerenciados de forma eficiente, 
promovendo a coleta seletiva, a valorizar;ao dos residuos organicos por meio da 
compostagem e dos resfduos reciclaveis, aiE~m da disposir;ao final ambienta lmente 
adequada, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou 
riscos a saude publica e a seguranr;a em consonancia com a Politica Nacional de 

Residuos S61idos eo Plano Municipal de Gestao lntegrada de Residuos S61idos. 

- Os residuos de servi~os de saude gerados pela atividade deverao ser gerenciados 
conforme regulamentar;oes e normas operacionais especificas estabelecidas pelos 
6rgaos do SISNAMA e do SNVS. 

- Os residuos perigosos deverao ser classificados de acordo com a ABNT NBR 
10004:2004 e suas alterar;oes (ou a que vier a substitui-la) e destinados a locais 
devidamente licenciados pelo 6rgao ambiental competente, observando normas 
operacionais especificas de modo a evita r danos ou riscos a saude publica e a 
seguranr;a. 
- 0 armazenamento de residuos devera atender as normas ABNT NBR 11174:1990 e 
ABNT 12235:1992 e suas alterar;oes (ou a que vier a substitui-la). 

- 0 nivel de ruido emitido pela atividade devera atender aos pad roes estabelecidos pela 

norma ABNT NBR 10151:2000 - "Avaliar;ao do ruido em areas habitadas, visando o 
conforto da comunidade", em suas alterar;oes ou em normas substitutas; devera ser 
atendida a Resolur;ao CO NAMA n!l 001, de 08 de marr;o de 1990 e suas alterar;oes (ou a 
que vier a substitui-la) . No caso de possibilidade de emissao de ruido para alem dos 
limites da propriedade, devera ser executado isolamento acustico no estabelecimento, 
segundo as normas tecnicas e legais aplicaveis. 
- No caso de utilizar;ao de equipamentos ruidosos (compressores, geradores de energia, 
motores em geral, etc.), devera ser executado isolamento acustico do ambiente, 
enclausuramento da fonte emissora ou outras medidas de mitigar;ao, a fim de evitar 

inc6modo a vizinhanr;a. 
- As vibrar;oes geradas pelas atividades do empreendimento deverao ser controladas de 
modo a evitar incomodos ao bern estar publico 
- Na hip6tese de equipamento que produza vibrar;ao mecanica ou choque, este devera 
ser assentado em base propria, adequada e antivibrat6ria, a fim de evitar incomodo a 
vizinhanr;a. Referenda para avalia~ao de incomodo: Decisao de Diretoria da CETESB n2 
205/2007/E, de 07 de novembro de 2007. 
- No caso de utilizar;ao de equipamentos de audio ou instrumentos musicais (bateria 
acustica, caixas acusticas, etc.), devera ser executado isolamento acustico do ambiente 
e outras medidas de mitigar;ao, a fim de evitar incomodo a vizinhanr;a, obedecida as 
exigencias especificas aplicaveis ao caso. 

-As operar;oes de lavagem e aspersao de vekulos deverao ser realizadas em 
compartimento fechado, de forma minimizar a formar;ao de nevoas na vizinhanr;a. 
- Atividades que emitam luzes de alta intensidade, como por exemplo opera~ao de 
solda, deverao ser realizadas em ambiente fechado ou com anteparos que evitem o 
ofuscamento nas vias e outros disturbios para a vizinhanr;a. 

- Atividades cujos processes produzam temperaturas extremas deverao executar 
medidas de isolamento termico entre outras, a fim de evitar sobrecarga termica e 
outros incomodos para a vizinhan~a. 
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Anexo XIII 

Classifica~ao das Categorias do Uso Industrial: Matriz de Classifica~ao 
Potencial de lncomodidade 

Parametros de 
Baixo -11 

lncomodidade Medio -12 Medio-Aito - 13 
ll.a ll.b 

Area Construida 
Ate soo,oom2 Maior que 500,00 m2 ate 1000,00m2 Maior que 1000,00m2 Maior que 1000,00m2 

Computavel 

Emissoes 
Apresenta emissoes atmosfericas que 

Apresenta emissoes atmosfericas 
nao contenham minerais nao 

atmostericas - Apresenta emissoes 
metalicos e/ou metais pesados em sua Apresenta emissoes atmosfericas que 

que contenham hidrocarbonetos, 
Gases, Vapores, atmosfericas geradas na compostos organicos volateis-
Odores e Material queima de gas natural (GN) 

composi~ao. contenham minerais nao metalicos. (tais 
VOC, fluoretos, meta is pesados ou 

Particulado, e gas liquefeito de petroleo 
Apresenta emissoes atmosfericas como cal, cimento, enxofre, gesso, rochas 

outras substancias perigosas ou 
geradas na queima de combustivei.s ornamentais, etc.). Exceto amianto. 

(obedecidas as (GLP). 
SOiidos e lfquidos e OS procesSOS de 

nocivas a saude publica e ao meio 
exig€mcias legais). 

pintura par aspersao. 
ambiente. 

Apresenta opera~oes de corte, 
lixamento e polimento, exceto de Apresenta opera~oes de corte, lixamento 

Ruidos 
Apresenta opera~oes que pedras, cera micas ou similares, de e polimento, de martelagem, moagem, Apresenta opera~oes cujos ruidos 

(obedecidas as 
nao tenham potencial para martelagem, moagem, tritura~ao, tritura~ao, prensagem ou equipamentos tenham potencial para ultrapassar 

exigencias legais). 
ultrapassar o limite de prensagem ou equipamentos pneumaticos, cujos ruidos tenham as limites de emissao de ruidos 
emissao para zonas mistas. pneumaticos, cujos ruidos nao ten ham potencial para ultrapassar os limites de para areas de uso diversificado. 

potencial para ultrapassar os limites emissao para zonas mistas. 
de emissao para zonas mistas. 

Efluentes liquidos 
Efluentes liquidos industriais, admitindo, 

industriais equiparaveis a 
no maximo, 0 pre-tratamento fisico no 

efluentes domesticos, Efluentes liquidos industriais 
Efluentes liquid as admitindo, no maximo, 0 equiparaveis a efluentes domesticos, 

local, como remo~ao de solidos Efluentes liquidos industriais, com 

industriais tratamento preliminar fisico admitindo a estabi l iza~ao e/ou 
grosseiros, gorduras, sedimentaveis, esta~ao local de tratamento de 
estabiliza~ao e/ou neutraliza~ao de efluentes. 

no local, como remo~ao de neutraliza~ao de efluentes no local. 
efluentes. 

solidos grosseiros, gorduras 
e sedimentaveis. 

Observa~oes: l.Os parametres de incomodidade "emissoes atmosfericas" e "ruidos" devem ser avaliados sem considerar a adi~ao/aplica~ao de metodos/sistemas de 

_ controle nas fontes de emissao. 2. Para determina~ao do potencial de incomodidade par emissoes atmosfericas devem ser consideradas as emissoes em todos os 

-~ocessos/opera~oes realizados no local, como recebimento ou transferencia, armazenamento, manipula~ao, transforma~ao ou tratamento de materia prima, produto 

acabado, residues au efluentes. 3. A classifica~ao da industria se dara pelo maior potencial de incomodidade atingido em qualquer um dos parametres de incomodidade 

'\ ~tes "' m'td> de doss;fi<OY'o. 
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Anexo XIV 

Analise de Loca liza~ao 

CONFRONT ANTE 

FUN DO$ 

OEFRONTANTE 

CONFRONT ANTE 

LATERAL 

OEFROtHANTE 
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legenda: 

R: Recuo frontal principal 

R/2: Recuo frontal secundario, sendo metade do recuo principal 

F: Recuo de fundos 

L: Recuo lateral 

Observa~oes: 

a) Recuos sempre paralelos as divisas. 

b) 0 recuo frontal secundario (R/2) podera ser usado inclusive quando se tratar de mesma via com altera11ao 

de dire,ao. 

c) A edicula sempre devera respeitar o recuo frontal secundario para lotes com mais de uma frente. 

d) Lotes com faces nao paralelas e ortogonais entre si deverao atender a ,dimensao considerada, para fins 

de testada e recuos nos termos do artigo 208 (Figuras 11, 13, 15 e 16). 

e) Para construf16es em terrenos com frente para 4 vias, serao adotados 2 recuos frontais principais e 2 

secundarios. (Figura 18). 

f) Para constru116es a partir do 42 pavimento em terreno com frente para 3 vias, serao adotados 2 recuos 

frontais principais, admitido escalonamento (Figura 19). 

g) Para as constru116es em terrenos com frente para 2 vias, sera adotado um recuo frontal pr~_7<¥ e um 

recuo frontal secund3do. '( I I. 
\ =tf 
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Anexo XVI 

Recuo Especial de Vias 

ALARGAMENTO 
LARGURA LARGURA RECUO ESPECIAL 

REGIAO ITEM VIA 
EXISTENTE (m) FINAL(m) (m) 

Alziro Lebrao, R. (Av. Rui Barbosa ate a Estr. Lado par (Lado Rio Paraiba do Sui) 13,50 a 16,10 

01 Pedro Moacir de Almeida - SJC-020- antiga Lado impar, devera ampliar a cal~ada de minimo 3,00m a 
11,90 a 14,50 28,00 3,00 (largura Norte 

Estr. da Vargem Grande) partir da guia existente final da cal~ada) 

Lado impar (lado do Res. Dom Bosco) entre a Av. Pres. 
Tan credo Neves e a R. Bertolino Cursino dos Santos I R-2 

02 
Aparecida Maria Consiglio, R. (entre a Av. 

9,00 a 20,00 26,00 6,00 a 17,00 Leste 
Pres. Tancredo Neves e a Av. 4 de Mar~o) Lado par (lado do Jd. Cerejeiras) entre a R. Bertolino 

Cursino dos Santos I R-2 e a Av. 4 de Mar~o (Lado do Jd. 
Cerejeiras) 

03 Apore, R. Lado do DCTA 11,80 a 13,40 21,00 7,60 a 9,20 Sui 
Lado par, devera implantar cal~ada de no minimo 3,00m a 

2,10 a 3,10 Variavel 0 a 0,90 
partir da guia existente. 

04 Au demo Veneziani, R. 
Lado impar, devera implantar cal~ada de no minimo 3,00m 

Norte 

a partir da guia existente. 
1,40 a 2,80 Variavel 0,20 a 1,60 

OS 
Benedito Cubas, Av. (entre a R. Tottoni e a 

La do Jd. Rosario 12,20 24,00 11,80 Sui 
R. Benedita Cantinho de Moura) 

06 Cambui, Via I Aeroporto-Tamoios, Av. Diretriz espedfica 
Sudeste - - -

07 Carlos Marcondes, Av. (Rod. Pres. Dutra ate Lado par: a partir da Rod. Pres. Dutra ate o n!! 309 13,70 a 14,90 21,00 6,10 a 7,30 
a linha ferrea) 

Lado impar: entre on!! 309 e a linha ferrea. Oeste 
14,80 a 15,70 21,00 o a 5,30 

08 Cassiano Ricardo, Av. (entre a Av. da 
liberdade e R. Sao Caetano do Sui menos Lado impar 19,30 24,50 5,20 Oeste 
130m) 

09 Ceci, R. Lado par (Jd. Sao Jose), I ado direito sentido da via 13,60 a 14,70 18,00 4,00 Central 

10 Cel. Morais, R. La do impar (lado direito- sentido da via) Variavel Variavel 2,00 a 5,20 Central 

~ 

~ ~ 



ITEM VIA 

11 Cegonheiros, Av. dos 

12 Corifeu de Azevedo Marques, R. 

13 Dolzani Ricardo, R. (ent re n!! 750 e Viaduto. 
Raquel Marcondes) 

14 Eduardo Cury, Av. Dr - Anel Via rio 

15 Evangelicos, Av. dos 

16 Florestan Fernandes, Av. - Anel Via rio 

17 Francisco Ricci, R. 

18 Genesia Berardineli Tarantino, R. (entre o 
Viaduto Raquel Marcondes ate a Rua 
Turnalina) 

19 Heitor Villa l obos, Av. 

...----; 
_.. / 

,~ 
~~ 

ALARGAMENTO 

lado leste (lado das glebas- transportadora) entre a Estr. 
Municipal Martins Guimaraes e toda a testada da VI. 
Patricia 

La do da VI. Patricia - lado oposto ao Gasoduto, entre a VI. 
Patricia e a Av. General Motors 

Ambos os lados entre a R. Caj ueiros eo C6rrego da 
Ressaca 

lado impar entre o C6rrego da Ressaca e a R. Carlos 
Marcondes (conforme projeto funcional) 

Lado par 

Lado par (Jd. Esplanada), entre on!! 500, inclusive, eaR. 
Ana Maria Nardo 

lado impar (Jd. das Colinas) 

Ambos os lados, somente no trecho em que ocorrer o 
desalinhamento dos im6veis (estrei tamento de cah;ada). 

Diretriz especifica 

lado par 

Ambos os lados 

lado do loteamento Apolo II e Vi la Ema, entre a R. M adre 
Paula de Sao Jose e a Av. Nove de J ulho 

Ambos os I ados, entre o viaduto Heitor Villa Lobos e a Av. 
Eng!! Francisco Jose Longo 
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LARGURA LARGURA RECUO ESPECIAL 
REGIAO 

EXISTENTE (m) FINAL(m) (m) 

14,50 28,00 13,50 Leste 

10 a 13,3 26,00 6,35 a 8,00 

Oeste 

10,00 a 13,30 25,00 11,70 a 15,00 
• 

Var iavel Variavel 0 a 7,00 Central 

78,50 85,50 3,50 Oeste 

! 

17,30 a 20,00 20,00 2,70 Sui 

Central I - - - Sui 

variavel 18,00 4,00 Central 

Variavel 19,00 3,50 Central 

Variavel Variavel 3,50 Central 

12,10 a 16,10 21,00 2,45a4,45 Central 



ITEM 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

~ 
~ 

VIA 

lmperador, Estr. do 

Jaguari, R. (entre Av. Benedito Pereira lima 
e R. leonidia Damascene Veneziani) 

Joao Batista de Souza Soares, Av. Dr . 

Joao Batista Ortiz Monteiro, Av. Prof. 

Joao Miacci, Av. 

Joao Marson, Av. 

Jorge Zarur, Av. Dr.- Anel Via rio 

Juscelino Kubitschek, Av. 

____, 

~ 

ALARGAMENTO 

Ambos os Iadas do limite intermunicipal com Jacarei ate a 

P~. Cariri 

lado da industria Gerdau, entre a P~. Cariri e a AI. Rio 

Negro 

Lado da industria Gerdau, entre a AI. Rio Negro e a R. 

George Eastman 

Lado par 

Lado impar, entre a R. M ar Del Plata eo Posto de 

Combustive! n!! 3059 

Lado impar (Av. Manuel Vieira), entre a R. Jose de 
Campos eo n!! 4009 

Ambos os lados 

Ambos os lados, entre a Av. 13 do Dom Pedro II e a Estr. 

Torrao de Ouro 

Ambos os Iadas, entre a Estr. Torrao de Ouro eaR. 

Alexandre Teodoro Eras 

Lado do Vista linda entre a Av. Jose de Moura Candelaria 
eon!! 2795 

Entre a R. Jamil Cury e a Av. Sen. Teotonio Vilela 

Diretriz especifica 

Lado par (Jd. Jussara) entre R. Pedro Alvares Cabral e R. 
Maestro Francisco Gaia 

La do impar - Monte Castelo, entre a R. Maestro Francisco 
Gaia e R. 21 de Abril 
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LARGURA LARGURA RECUO ESPECIAL 
REGIAO EXISTENTE (m) FINAL(m) (m) 

12,10 a 17,00 18,00 1,00 a 5,90 

12,20 21,00 8,80 Sui 

16,80 28,00 11,20 

12,00 a 13,65 22,00 10,00 Norte 

7,00 

30,00 a 44,00 44,00 Sui 

13,00 

14,80 a 17,50 28,00 5,50 a 6,60 Oeste 

8,00 a 20,00 33,00 6,50 a 12,50 Sui 

10,00 a 12,00 20,00 4,00 a 5,00 Sui 

Variavel Variavel 3,50 Leste 

Variavel variavel Variavel Leste 

Oeste I - - -
Sui 

15,30 a 17,90 28,00 10,10 a 12,70 Leste 
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ITEM AlARGAMENTO 
LARGURA lARGURA RECUO ESPECIAL 

REGIAO VIA 
EXISTENTE {m) FINAL(m) (m) 

28 Laurent Martins, Av. Lado oposto ao loteamento Jd. Esplanada II 13,70 a 14,10 16,00 1,90 a 2,30 Central 

29 Lineu de Moura, Av. (entre o Jd. do Golfe a Lado impar, lado oposto ao loteamento Jd. do Golf 
18,40 a 28,30 25,50 3,50 Oeste 

rotat6ria do Serimbura) 

30 Uvio Veneziani, Av./Madre Tereza de La do impar entre a R. dos Jaburus I R. dos Pondis e a APP 

Calcuta, Av. do C6rrego 
11,00 23,00 12,00 Sudeste 

Lado par entre a APP do C6rrego e a duplicac;ao da Av. 

Madre Tereza do Calcuta 

Lucio Alves de Almeida, R. (entre Av. Jose Lado da gleba (Jd. Cruzeiro do Sui) 

31 Adilson da Cruz e a R. Aparecida da Silva 14,10 23,00 8,90 Sui 

Alves) 

32 Madre Paula de Sao Jose, R. Lado par 14,10 17,60 3,50 Central 

33 Manoel Rodrigues de M oraes, R. Lado impar I Lado do Rio Paraiba do Sui (calc;ada e 
11,80 a 11,90 15,00 3,10 a 3,20 Norte 

ciclovia) 

34 M anoel Ricardo Jr., R. La do impar entre a R. Paraibuna e a Trav. Joao Friggi 3,50 a 5,00 

Ambos os lados entre a Trav. Joao Friggi e a Av. Dr. 9,30 a 11,10 14,00 Central 

Nelson D' Avila 3,50 

35 Maria C. Delgado, R. (entre R. Alziro Lebrao Ambos os lados 
10,70 a 10,80 33,00 

e R. Bernardo Prianti) 
15,00 Norte 

36 Maria Demetria Kfouri, R. Irma (entre Av. Lado oposto ao loteamento Jd. Esplanada II 

Sao Joao e R. Nicolau Lefaif) 13,80 16,00 2,20 Oeste 

37 Maria Luciana de Jesus, R. Lado par 13,80 a 14,00 17,50 3,50 Sui 

38 Mario Campos, R. Lado impar 11,80 15,30 3,50 Leste 

39 Mario Covas, Av. Gov. - Anel Via rio Dire!riz especifica - - - Sui 
-

~ 

~ ~ 



ITEM 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

~ 

~ 

VIA 

Martins Guimaraes, Estr. Municipal I 

Tres, R. 

Mauricio Cardoso, R. 

Paraibuna, R. (entre a Pt;. Candido Dias 
Castejon eo Viaduto Paraibuna) 

Pedro Alvares Cabral, R. 

Pedro Friggi, Av. (entre a R. Peru eaR. 
Buenos Aires) 

Pedro Rachid, R. 

Piraquara Club, R. 

Quirino Custodio da Silva, Trav. 

Roberval Fr6es, R. Prof. (entre a R. Nicolau 
Lefaif e a R. Grar;a Aranha) 

~ 

' 

ALARGAMENTO 

La do fmpar- lado do VI. Ester, entre a R. Benedito 
lacerda e a Av. dos Cegonheiros 

La do par (glebas I transportadora), a partir da Av. dos 
Cegonheiros ate o n· 1027 

Ambos os lados, don!! 1027 ate a R. Mario Campos 
{transir;ao) 

Ambos os lados 

Ambos os lados 

Ambos os lados 

Lado impar (Jd. Motorama) 

Lado par (Vista Verde) 

La do Via Norte - La do oposto ao Cemiterio 

Lado Rio Parafba 

lado par 

Lado oposto ao loteamento Jd. Esplanada II 

48 

LARGURA LARGURA RECUO ESPECIAl 
REGIAO EXISTENTE (m) FINAl(m) (m) 

14,00 a 20,00 20,00 0 a 6,00 

Variavel 26,00 0 a 12,00 leste 

Variavel 26,00 0 a 12,00 

15,80 a 16,10 
23,00 a 

6,00 Sui 
28,00 

Variavel 21,00 3,50 Central 

12,00 19,00 3,50 Leste 

8,00 
18,70 a 27,00 35,00 leste 

4,00 

11,80 a 13,00 16,00 3,50 Norte 

12,00 a 19,00 28,00 9,00 a 16,00 Norte 

5,90 a 10,10 14,00 4,00 a 8,00 Norte 

13,50 a 13,90 16,00 2,50 Central 



ITEM 

49 

so 

51 

52 

53 

54 

' 
* 

55 

56 

VIA 

Rui Barbosa, Av., 

Saigiro Nakamura, R. (entre R. Ricardo 

Edwards ea R. Julieta Damascene Claro) 

Sao Joao, Av. 

Sebastiao Gualberto, Av. Eng!! - Anel Via rio 

Sumatra, R., entre a R. Mindanau e a R. 
Java. 

Tancredo Neves, Av., entre a R. Maria 
Adolfina de Almeida Tomas e a Av. Joao 

Bassi 

Teotonio Vilela, Av. Sen.- Anel Viario 

Tupa,R ,...-} 
./ 

r~ 

ALARGAMENTO 

A - entre o Viaduto dos Expedicionarios e a R. Bendito de 
Paula: lado lmpar 

B - entre a R. Bendito de Paula e a P-;. Santa Cruz: lado 
impar (lado R. Pedro Rachid) 

C- entre a P-;. Santa Cruz e a P-;. Antonio Prado: lado 

impar (lado R. Pedro Rachid) 

D - entre a P-;. Antonio Prado e a Trav. Rodolfo Ferreanci 

+ 20,00m: ambos os lados 

E - entre R. Piraquara Club e a R. Alziro Lebrao: lado do 

Rio Paraiba 

F -entre R. Alziro Lebrao e a SP-50 I ado par: ampliar a 
cal-;ada para no minimo 3,00m a partir da guia existente 

F -entre R. Alziro Lebrao e a SP-50 lado impar: alagar o 

leito para o minimo 8,00m de largura, e cal-;ada para o 

minimo de 3,00m 

Lado par 

Ambos os I ados, entre a Av. Barao do Rio Branco e a Av. 
Dr. Jorge Zarur 

Lado Jd. Nova America, entre Pra-;a Gastao Vidigal e a R. 

Prudente Meirelles de Moraes 

Projeto executive 

La do par, ampliar a cal-;ada para no minima 3,00m 

Ambos os Iadas 

Diretriz especifica 

Lado Jd. Jussara 

49 

LARGURA LARGURA RECUO ESPECIAL 
REGIAO 

EXISTENTE (m) FINAL(m) (m) 

VariiiVel Variavel 3,50 Norte 

10,60 a 11.40 13,50 4,00 Norte 

Variavel Variavel 3,50 Norte 

Variavel Variavel 3,50 Norte 

11,40a 14,70 28,00 13,30 a 16,60 Norte 

7,80 a 14,70 14,00 0,50 a 6,20 Norte 

12,20 a 16,00 15,50 0,50 a 3,30 Leste 

18,80 a 19,00 26,00 3,50 Central I 

15,70 a 18,00 21,00 3,00 a 5,30 Central 

Variavel Variavel Varia vel Central 

variavel Variavel Variavel Sui 

Varia vel 33,00 5,00 Leste 

- - - Central 

12,00 16,00 4,00 Central 



so 

Anexo XVII 

Parametros para Fachada Ativa 

Centro 

Tradicional Corredores e Demais Zonas Mistas e 
Para metros 

e Centro Centralidades Centralidade Aquarius 

Expandido 

Faixa de Frui~ao Publica Recuo Frontal conforme Anexo VI com minimo de 
2,50m 

S,OOm Dimensao Minima 

Atender as disposi~oes do Atender as disposi~oes do 

Recuo Lateral do uso nao residencial - Anexo VI - Parametres de Anexo VI - Parametres de 

Uso e Ocupa~ao (ll Uso e Ocupa~ao 

lmovel com frente 

para mais de uma via 
30% da testada do im6vel 

Extensao 

minima de Testada 
30% da testada do im6vel 

Fachada 
Frente para 

S30m 

Ativa 
uma via 

Testada 
50% da testada do im6vel 

>30m 

(ll Nos casos do uso misto entre o nao residencial e o residencial multifamiliar vertical, nos 

pavimentos com fachada ativa, as areas comuns do uso residencial, com exce~iio da~de lazer A 

\ 



LOTE 

c 
COk~RJI.lENTO 

OA iJ>.EA AJAAOINAOA 

T 
-- --·-··-

MEA SEA1 JAAOINEJRA 
COM POSSJBlUOAOE DE 

RE8AIXAI>IENTO OE GI.AA 

Anexo XVIII 

Parametres para o Aja rdinamento eo Espa~o Arvore em Cal~adas 

LOTE 

'------------- ________ T ________ -------- ' 

AAEA SEM JARO!NEJRA 
COM POSSIBIUOAOE OE 
REBA!XAWENTO DE GUIA 

c 
COMPR~.uomo 

OA i.REA AJAROINAOA 

Usos 

LOTE LOTE 

c 
COMPR!MENTO 

OA AAEA AJAAOINAOA 

<7m 

T T 
--- --- ------------------------------------

AAEA SE/.1 JAAOiNEJAA 
COM POSS!S!UOAOE OE 
REBAllW.!ENtO OE GlM 

c 
COUPRfMENTO 

OA AAEA AJARDINADA 

Dimensao da testada do late (T) 

~ 7m e <10m ~10m e s 12m 

..J 
w 
>< 
~> 
~(!; 
<..J au: 
<a: <>w 
-'a. <w 
~~ 
00 

ih 
;)0 
l.?u 

5 

>12m 

Comprimento minima da area ajardinada (C) Nao residencia l 0 2m 3m 50% deT 

Residencial 50% deT 
--

51 

] La rgura minima da area ajardinada (L) = I 0,80m (oitenta centimetres) I 

Espa~o arvore (E) = 

~ 
~ 

\ 

A ser definido por legisla~ao espedfica 



Anexo XIX 

Entroncamento Vi<irio 

Exemplificat;ao de Termos de Definit;ao Relatives ao Sistema Viario 

AREA EXTERNA 

AREA EXTERNA 

TABULEIRO 

AREAINTERNA 

AREA EXTERNA 

52 
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AnexoXX 

Amplia~ao do Perimetro Urbano do Distrito de Sao Francisco Xavier -lei Complementar 612/ 2018 (PDDI) 

• I 

LEGENDA - Sao Francisco Xavier 

D Perimetro Urbano - LC 612/18 

·--~ Area de expansao urbana do distrito de sao Francisco Xavier 

Arruamento 

G APP de curso d'agua 

Hidrografia principal - (Rio do Pelxe) 

Declividade 

Nota: Area de expansllo do perimetro 
urbano do distnto de Silo Francisco 

'Xavier, definida no POD! (LC 612/ 18) e 
demais infor~oes pertlnentes para 

atcndlmcnto do artlgo 426 do Estatuto da 
Cidadc ·Lei Federal no 10.257 de 10 de 

julho de 2001 

N 

A 
0 0.5 I km 

Sistema de Proje~~o: Universal Transversa de Mercato1 
Datum Horizontal: SIRGAS 2000 

FusoiZona: 231l< 
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Anexo XXI 

Amplia~ao do Peri metro Urbano do Oistrito de Sao Jose dos Campos- Lei Complementar 612/2018 (POOl) 

I 
I 
I 

• I 
I 
I 
I • 
I 
I 
I 

LEGENDA - Sao Jose dos Campos 

0 Perimetro Urbano- LC 612/18 

t:~ Area de expansao urbana de sao Jose dos campos 

Arruamento 

D APP de curso d'agua 

Hidrografia prindpal - (Rio Buquira) 

' - Rodovla SP-50 

~~ 
~ 

-

Declividade 

ro~ 
.~5~ 

mmd~ 75~ 

o.bcelaz11650000 

Nota: Area de expansao do perimetro 
urbano de~ Jose dos Campos, definida 

no PDDI (LC 612/ 18) e demais informa~5es 
pertlnentes para atendlmento do artlgo 428 

do Estatuto da Cidade - Lei Federal no 
10.257 de 10 de julho de 2001 

N 

A 
0 0.5 1 km 

Sistema de Proje~o: Universal Transversa de Mercato 
Datum Horizontal: SIRGAS 2000 

Fuso/Zona: 23/K 
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ANEXO VII

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Projeto de Lei n._______
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo

Lei Complementar 

MAPA DE ZONEAMENTO

Escala:

1:31.000

Data:

          07/08/2019

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

ZONEAMENTO

CMETRO-ED

CMETRO-CT

CM-C.EXPANDIDO

CM

CL

ZUPI2

ZPE1

ZPE2

ZPA1

MACROZONEAMENTO URBANOZONAS DE USOCENTRALIDADES LEGENDA COMPLEMENTAR
Arruamento

Ferrovia

Perímetro Especial do Parque Tecnológico

Áreas de influência das torres de microondas e de repetição

Hidrografia Principal

Bens Preservados (NOTA 02)

___

Macrozona de Consolidação (MC)

Macrozona de Estruturação (ME)

Macrozona de Ocupação Controlada (MOC)

Área de Proteção Ambiental (APA)

CORREDORES DE USO

Nota 01: Os núcleos urbanos informais localizados em zona rural e relacionados
no Anexo XV – Mapa Núcleos Informais da Lei Complementar n.º 612/18, após a
efetiva regularização fundiária adotarão os seguintes parâmetros de uso e
ocupação do solo: 
I - Os núcleos urbanos informais de interesse social adotarão parâmetros de
Zona Mista Cinco - ZM5.
II- Os núcleos urbanos informais de interesse específico adotarão parâmetros de
Zona Residencial - ZR ou Zona Mista Cinco - ZM5 (artigo 139 desta Lei
Complementar).

ZM1

ZM2

ZM3

ZM4

ZPA2

ZESFX

ZA

FAIXA NÃO EDIFICAVEL

ZM5

ZR

ZUD

ZUPI1

Nota 02: Perímetro dos bens preservados pela Lei Municípal
6.493/04 (Complexo Tecelagem Parahyba e Fazenda Santana do Rio
Abaixo) e pela Lei Municipal 4.928/96  e Resolução Estadual SC
44/01 (Sanatório Vicentina Aranha).

PERÍMETRO URBANO DE SÃO FRANCISCO XAVIER

Nota 03: Os imóveis tombados pelo CONDEPHAAT deverão atender
as disposições do Art. 241 desta Lei Complementar.

jediel.silva
Riscado

jediel.silva
Caixa de texto

jediel.silva
Riscado

jediel.silva
Texto digitado
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