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    LEI Nº 2770, DE 29 DE ABRIL DE 2008 

 
 

Institui o plano diretor de desenvolvimento 
municipal de Tupanciretã - rs 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de duas atribuições legais de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal,  

 
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte: 
 
LEI: 
 

Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal – PDDM de 
Tupanciretã e aprovadas suas diretrizes básicas para orientação e controle do 
desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes, desta lei. 
 

 
TÍTULO I 

 
DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 2º O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal – PDDM é o instrumento básico 
de política de desenvolvimento urbano e da expansão urbana do Município de 
Tupanciretã, tem por objetivo orientar as ações dos agentes públicos e privados na 
produção e gestão da cidade na área urbana e rural e tem por finalidade: 
 

§ 1º - ordenar o pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade 
urbana, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada, o direito à 
moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos a todos os cidadãos, 
garantindo qualidade de vida de seus habitantes; 
 
§ 2º - implementar uma gestão democrática e participativa; 
 
§ 3º - instituir a política de desenvolvimento urbano e os parâmetros para 
urbanização, parcelamento, uso e ocupação do solo, assegurando a preservação do 
meio ambiente e das áreas rurais socialmente produtivas e organização do espaço 
local e do desenvolvimento municipal. 
 
Art. 3º Fazem parte integrante deste Projeto de Lei os seguintes elementos técnicos. 
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 I – Anexo 1 - Mapa Macrozoneamento Municipal de Tupanciretã –RS; 

 II – Anexo 2 - Mapa Alteração Perímetro Urbano de Tupanciretã – RS;  

 III – Anexo 3 - Mapa Macrozoneamento Urbano de Tupanciretã – RS;  

 IV – Anexo 4 - Mapa Prolongamento de vias de Tupanciretã – RS;  

V – Anexo 5 - Tabela de Prédios de Interesse Histórico Cultural. 

 

CAPÍTULO II 
 

DOS PRINCÍPIOS  
 

Art. 4º São princípios do PDDM garantir: 
 
I – espaços coletivos de suporte à vida na cidade, atender as necessidades da 
população de equipamentos urbanos e comunitários, mobilidade, transporte e 
serviços públicos, bem como áreas de proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico; 
 
II – a acessibilidade e a mobilidade sustentável dos espaços públicos e do sistema 
viário; 
 
III – a universalização do acesso à água potável, aos serviços de esgotamento 
sanitário, a coleta e disposição de resíduos sólidos e ao manejo sustentável das 
águas pluviais, de forma integrada às políticas ambientais, de recursos hídricos e de 
saúde; 
 
IV – terra urbanizada para todos os segmentos sociais, especialmente, visando a 
proteção do direito à moradia da população de baixa renda. 
 
 

TÍTULO II 
 

DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
 

Art. 5º São estratégias deste PDDM:  
 
I – Desenvolvimento Territorial: garantir um desenvolvimento municipal sustentável, 
ambientalmente, economicamente e socialmente; 
 
II - Mobilidade Urbana e Acessibilidade: Diretrizes para os Conflitos Viários e 
Promover Acessibilidade Universal; 
 
III – Desenvolvimento Habitacional: produzir moradias de interesse social nas áreas 
urbanas providas de infra-estrutura, Regularização Fundiária e capacitação para 
geração de emprego e renda;  
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IV - Valorização do Patrimônio Ambiental e Cultural; Valorização e preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural,  Turístico e Paisagístico, criação de Unidades de 
Conservação e valorização das áreas de preservação permanente, áreas verdes e os 
cursos d`água. Manter e ampliar a educação ambiental e turística nas escolas e 
estimular as manifestações artísticas e culturais; 
 
V - Saneamento Ambiental: Implantação da infra-estrutura de saneamento básico, 
instigação do tratamento de esgoto doméstico individual, criação de Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE). 

 
CAPÍTULO I 

 
DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  

 
Art. 6º O desenvolvimento territorial deve ser promovido através da dinamização e 
diversificação das atividades produtivas, observando-se a diminuição das 
desigualdades sociais e do desenvolvimento sustentável. 
 
Art. 7º São objetivos do desenvolvimento territorial: 
 
I - conjugar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental; 
 
II - dinamizar o fortalecimento e a diversificação da economia local e regional; 
 
III - investimentos que privilegiem a distribuição de renda e riqueza; 
 
IV - ampliação da oferta de empregos; 
 
V – incentivo à produção agrícola em busca da auto-suficiência; 
 
VI – estímulo à criação de cooperativas; 
 
 
Art. 8º São estratégias do desenvolvimento territorial: 
 
I - Criar uma rodoviária ou ponto de parada no trevo de acesso a Tupanciretã na BR 
158; 
 
II - Criar projeto de um Quiosque para comércio de Produtos Coloniais e artesanato 
junto a BR 158; 
 
III - Criar novas Zonas de Interesse Público para implantação de equipamentos 
urbanos; 
 
IV - Criar eixo industrial; 
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V - Revitalização de áreas de lazer; 
 
VI - Implantação de Capela Mortuária (de acordo com as normas); 
 
VII - Definição do local para o Cemitério Municipal; 

 
VIII – Setorização das atividades que geram incômodos (impacto ambiental, poluição 
sonora, atmosférica, hídrica, por resíduos sólidos, vibração), como por exemplo 
boates, atividades agropecuárias e industriais. 
 
IX - Valorização e preservação do patrimônio Histórico, através de Inventário 
Municipal.  
 
X - Buscar a regularização do comércio ambulante "Camelôs" colocando em espaço 
próprio e adequado.  
 

CAPÍTULO II 
 

DA MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 
 

Art. 9º Entende-se por mobilidade o sistema de circulação através dos meios de 
transporte coletivos, individuais, dos veículos não motorizados e dos pedestres. 
 
Art. 10. O sistema viário municipal abrange as vias que têm a função de realizar o 
deslocamento de pessoas ou veículos entre as áreas rurais, cidades vizinhas e das 
áreas rurais a área urbana. 
 
Art. 11. O sistema viário urbano abrange as vias, que têm a função de realizar o 
deslocamento de pessoas ou veículos de um ponto a outro da cidade. 
 
Art. 12. A acessibilidade urbana obedecerá aos princípios de adequação e adaptação 
para pessoas com mobilidade reduzida. 
 
Parágrafo único - Na promoção da acessibilidade urbana, deverão ser observadas as 
regras específicas previstas na legislação federal, estadual e municipal, assim como 
nas normas técnicas editadas pelos órgãos competentes, dentre as quais as de 
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 
Art. 13. São estratégias da mobilidade viária: 
 
I – Criar diretrizes para conflitos Viários;  
 
II - Determinar horários para execução de manobras na área urbana do transporte 
ferroviário; 
 
III – Colocação de Sinalização: 

a) na área rural em frente às escolas e com o nome das localidades; 
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b) colocação de sinalização no principal acesso da cidade, na passagem da 
Linha Férrea; 

c) sinalização de trânsito na área urbana.  
 

IV - Efetivação da Divisão de Trânsito;  
 
V - Criar projeto para ciclovia; 
 
VI - Reformulação dos canteiros, estacionamentos na Avenida Vaz Ferreira; 
 
VII - Retirar trânsito de Veículos de Grande porte (Caminhões), e determinar horários 
para carga e descarga nas ruas e avenidas que possuem maior fluxo de pedestres e 
veículos; 
 
VIII – Definir pontos específicos para o ponto de parada do transporte coletivo; 
 
IX - Criar pontos de parada de Ônibus na Bortolo  Fogliatto para estudantes; 
 
X - Construir uma passarela para ligar os Bairros Beck e Centro, próximo ao INSS; 
 
XI - Ligação do Bairro Moraes e Chiapetta através de uma via; 
 
XII - Asfaltar a ligação entre Júlio de Castilhos à localidade de Santa Tecla 
XIII- O município deverá, no prazo de 05 (cinco) anos, em conjunto com a empresa 
concessionário e/ou União, transferir o local da Estação Férrea (pátio de manobras), 
para fora do perímetro urbano da cidade; 
XIV – Proporcionar uma passagem pela via férrea ligando a Rua Candido Severo no 
Bairro Marcial Terra à Av. Pe. Roque Gonzáles; 
XV – Criar mecanismos de conservação do Aeroporto Municipal. 
 
 
Art. 14. São definições constituintes do sistema viário: 
 
I – Arruamento: conjunto de logradouros públicos destinados à circulação viária e 
acesso aos lotes; 
 
II – Logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum, 
destinada a vias de circulação e espaços livres; 
 
III - Passeio público ou calçada: é o espaço destinado à circulação de pedestres, 
situado entre o alinhamento predial e o início da pista de rolamento; 
 
IV – Caixa da via: é a distância definida em projeto entre os dois alinhamentos 
prediais em oposição; 
 
V - Pista de rolamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de 
uma ou mais faixas para o tráfego e estacionamento de veículos; 
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VI – Canteiro central de via pública: espaço central de uma via pública, destinado a 
separação física de faixas de rolamento e/ou circulação de pedestres; 
 
VII - Sistema viário urbano: conjunto das vias principais de circulação do Município 
que se encontram dentro do perímetro urbano; 
 
VIII – Sinalização de trânsito: conjunto dos elementos de comunicação visual, 
adotados nas vias públicas para informação, orientação e advertência aos seus 
usuários; 
 
IX – Sinalização horizontal: constituída por elementos de informação, orientação e 
advertência, aplicados no pavimento das vias públicas; 
 
X – Sinalização vertical: representada por painéis e placas de informação, 
orientação e advertência, implantadas ao longo das vias públicas; 
 
XI – Tráfego: fluxo de veículos que percorre uma via em determinado período de 
tempo; 
 
XII - Faixa de domínio: faixa reservada ao longo de vias de circulação, especialmente 
rodovias e estradas, medida pelo eixo da pista de rolamento e atribuída aos dois 
lados da mesma, destinada principalmente à construção de futuras vias paralelas 
para atendimento do tráfego do município e/ou para fins de segurança. São definidas 
pelos órgãos pertinentes e de gestão da via em questão. 
 
XIII – Faixa non aedificandi: faixa onde não se pode construir edificações. Deve ser 
observado:  
a) uma faixa de no mínimo 15 (quinze) metros de cada lado, ao longo de faixas de 
domínio público de rodovias, ferrovias e dutos, salvo maiores exigências de legislação 
específica. 
 
§ 1° - A faixa de domínio definida pelo órgão de gestão dos ramais da ferrovia 
existente no município. 
 
§ 2° - A faixa de domínio das estradas rurais municipais definida por lei. 
 
Art. 15º As funções das vias são as seguintes: 
 
I - Rodovias – compostas pelas: BR-158, RS-392, constituem as principais vias de 
comunicação de Tupanciretã com outros municípios do Estado; 
 
II - Estradas Vicinais ou Rurais – vias de comunicação terrestre que ligam as áreas 
rurais do Município entre si e com a área urbana. Dão acesso a propriedades rurais 
ou aglomerações urbanas existentes na área rural do município. 
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III - Via Perimetral: utilizada nos deslocamentos urbanos de maior distância, 
desviando do centro urbano e promovendo um contorno viário do tráfego de veículos; 
 
IV - Vias Estruturais – estrutura a organização funcional do sistema viário no 
perímetro urbano e acumula os maiores fluxos de tráfego da cidade, constituindo um 
eixo de atividades comerciais e de serviços. Recebem o tráfego das vias coletoras e o 
conduz a outras áreas ou bairros, permitindo a penetração do tráfego aos diversos 
setores da cidade; 
 
V - Vias Coletoras - possuem a função de coletar e distribuir o tráfego local e de 
passagem, promovem a ligação das vias locais com as vias estruturais; 
 
VI - Vias Locais - possuem a função básica de permitir o acesso às propriedades 
privadas ou áreas e atividades específicas, constituindo-se em vias de baixo volume 
de tráfego de veículos, podendo, mediante aprovação dos órgãos pertinentes, ter um 
traçado diferenciado, propiciando baixas velocidades e permitindo a sua utilização 
como espaço de lazer; 
 
VII – Ferrovia ou linha férrea – espaço destinado para os trilhos e passagem dos trens 
do transporte ferroviário; 
 
VIII - Ciclovias e Ciclofaixas - são vias especiais destinadas à circulação de bicicletas, 
sendo a primeira separada, fisicamente, das faixas de tráfego motorizado, enquanto a 
segunda é separada por sinalização horizontal. O Município não possui esta categoria 
de via em sua hierarquia viária existente, sendo a mesma desejável nas diretrizes das 
estratégias de desenvolvimento municipal. 
 
§ 1° - A hierarquia do sistema viário urbano, para efeitos de distribuição do tráfego 
motorizado, possui a seguinte ordem crescente de vias: local, coletora, estrutural e 
perimetral.  

 
Art. 16 Quanto às atividades relacionadas ao transporte ferroviário: 
 
§ 1° É proibida a execução de manobras de vagões, bem como o bloqueio de 
passagens de nível, no período de segunda à sexta-feira, das 7h às 8h30min, das 
11h30min às 12h30min, das 13h às 14h, das 17h às 19h e sábados das 7h às 
8h30min e das11h30min às 13h; 
 
§ 2° É proibida a permanência, por mais de 30 minutos, de vagões em passagens 
locais de fluxo de veículos e pedestres. 

 
CAPÍTULO III 

 
DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 

 
Art. 17. As estratégias de habitação objetiva - diminuir o déficit habitacional e conter o 
surgimento de moradias irregulares, observando as seguintes diretrizes: 
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I – reassentamento da população em situação de risco à vida ou em áreas 
ambientais; 
 
II – regularização fundiária; 
 
III – Implantar novos projetos de habitação de interesse social; 
 
IV – acesso a lotes urbanizados. 
 
 
Art. 18. A implementação da política municipal de habitação se dará através: 
 
I – elaboração de um plano municipal de habitação; 
 
II – elaboração do plano de regularização fundiária; 
 
III – atualização e modernização cadastral. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL 
 

Art. 19. O patrimônio ambiental abrange o patrimônio histórico, turístico, cultural, 
artístico e o paisagístico.  
 
§ 1º - compreende a preservação no meio urbano e rural de manifestações histórico-
culturais e artísticas. 
 
Art. 20. Integra o patrimônio histórico e cultural o conjunto de bens imóveis e móveis 
de valor significativo, ambiências, parques urbanos e naturais, praças, sítios e 
paisagens, assim como manifestações culturais entendidas como tradições, práticas e 
referências, que confiram identidade ao município. 
 
Art. 21. Integra o patrimônio natural e paisagístico os elementos naturais e as 
referenciais da paisagem, que sejam de interesse proteger, preservar e conservar, a 
fim de assegurar novas condições de equilíbrio urbano. 
 
Art. 22. São diretrizes do patrimônio histórico e cultural do município: 
 
I – Criação de incentivos para a conservação do patrimônio histórico e cultural e para 
as atividades culturais; 
 
II - O inventário de bens relevantes para o patrimônio histórico e cultural do município; 
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III - Tombamento dos bens relevantes para a história e a cultura local, definindo os 
limites urbanísticos para o seu uso; 
 
IV - Incentivos fiscais; 
 
V - Apoio aos eventos culturais e tradicionalistas; 
 
VI - Educação para a Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DO SANEAMENTO AMBIENTAL 
 

Art. 23. São diretrizes do saneamento ambiental: 
 

I – Implantação do projeto da rede de esgoto; 
 
II – Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); 
 
III - Palestras de Legislação ambiental no meio rural; 
 
IV - Conscientização da população para separar o lixo; 
 
V - Criar interposto de recebimento de material reciclável nas proximidades do 
perímetro urbano a fim de organizar o grupo de catadores; 
 
VI - Readequação de Projetos de Reciclagem; 
 
VII - Implantar Programa Municipal de Coleta de Pilhas, Baterias e Lâmpadas 
Fluorescentes; 
 
VIII - Controle do uso de agrotóxicos no perímetro urbano por máquinas e aeronaves.  
 
IV – Implementar o Plano Ambiental Municipal e seus respectivos programas:  

a) Programa de Gestão de Resíduos Sólidos;  
b) Programa de Paisagismo;  
c) Recuperação e Reposição Florestal; 
d) Programa de Implantação do Licenciamento Ambiental de Atividades de 

Impacto Local;  
e) Programa de Educação Ambiental;  
f) Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico; 

- Destino das Embalagens Vazias de Agrotóxicos; 
- Lixo Domiciliar Urbano e Rural; 
- Lixo Hospitalar;  
- Saneamento Básico; 
- Resíduos Industriais; 
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- Drenagem Urbana. 
 

X - Continuidade de projeto com a vigilância sanitária para tratamento de águas nas 
comunidades rurais; 
 
XI - Ampliação dos projetos de monitoramento da portabilidade da água; 
 
XII - Construção de redes de água nas comunidades com maior necessidade; 
 
XIII - Construção de Unidades demonstrativas de fontes drenadas nas comunidades 
rurais; 
 
XIV - Manter a Unidade de Saúde Central como referência de atendimento para a 
população rural junto à secretaria de saúde; 
 
XV - Continuidade do programa de saúde bucal nas escolas municipais rurais e 
urbanas; 
 
XVI - Continuidade do programa de imunizações; 
 
XVII - Ampliação do programa de controle de zoonoses no município; 
 
XVIII - Criação de Unidades demonstrativas em propriedades rurais ligadas a 
pecuária leiteira para divulgação de trabalhos de manejo com a atividade; 
 
XIX - Continuidade de programas de Piscicultura; 
 
XX - Programa de incentivos para diversificação de culturas e criações no meio rural. 

 
 

TÍTULO III 
 

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E USO DO SOLO URBANO 
 

CAPÍTULO I 
 

DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 
 

Art. 24.  O município de Tupanciretã fica dividido em 3 (três) macrozonas: 

I – Macrozona Urbana; 

II – Macrozona de Produção Agropecuária; 

III – Macrozona de Produção Familiar. 

 

Art. 25. Os limites do macrozoneamento municipal estão no Anexo 1 – Mapa 
Macrozoneamento Municipal. 
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Seção I 

 
Da Macrozona Urbana 

 
Art. 26. A Macrozona Urbana é definida pelo perímetro urbano que delimita a zona 
urbanizada da sede.  
 
§ 1º - Fica assim definido o Perímetro Urbano da cidade de Tupanciretã que segue no 
Anexo 2 – Mapa Alteração do Perímetro Urbano: seguindo no sentido anti-horário, 
inicia-se no marco "1", localizado na sanga, no local onde se encontra a divisa das 
propriedades dos Srs. Setembrino da Silveira Flores e Brasílio Abreu Terra, seguindo 
numa extensão de 2.860 metros, no sentido leste até encontrar o marco "2" que está 
localizado na propriedade da Cooperativa Agrícola Tupanciretã Ltda, nas 
proximidades da estrada que vai ao Aeroclube, daí, formando um ângulo de 90º no 
sentido sul a norte, numa extensão de 1.325 metros, até o marco "3", passando por 
cima do açude que fica a leste das mangueiras do frigorífico, formando 142º, segue 
numa extensão de 2.520 metros, passando ao norte do açude que está localizado ao 
lado da Cooperativa Agrícola Tupanciretã Ltda, até o marco "4" aproximadamente a 
500 metros antes da bifurcação da rua Gervásio Moreira Alberto com a RS 392, 
seguindo,paralelamente, a RS 392 até 2.410 metros até encontrar o marco "5", daí 
formando um ângulo de 61º, segue 1.000 metros cortando a RS 392, até chegar ao 
marco "6", formando um ângulo de 117º, segue 2.365 metros até chegar ao marco 
"7", formando um ângulo de 117º, segue 1.165 metros passando próximo aos limites 
da área que foi doada pelo Estado ao Município para implantação do Núcleo 
Habitacional, cortando as estradas rodoviária e ferroviária que vão desta cidade a 
Cruz Alta, via Batú, até encontrar o marco "8", localizado a uma distância de 
aproximadamente 150 metros da via férrea, formando um ângulo de 85º segue no 
sentido sudoeste, numa distância de 3.735 metros cortando a estrada que vai 
Jari/Jóia/Santiago, até o marco "9", que se  localiza, aproximadamente, 70 metros do 
eixo da estrada, e a mais ou menos 500 metros a oeste da sede da Entidade Nativista 
Taquarembó, formando um ângulo de 84º, segue no sentido sudoeste, numa 
extensão de 3.190 metros, até encontrar o marco"1", ponto de partida, onde forma um 
ângulo de 145º.  
 

Seção II 
 

Macrozona de Produção Agropecuária 
 
Art. 27. A Macrozona de Produção Agropecuária compreende os dois distritos do 
Município, sendo o 1º Distrito sede e o 2º Distrito Espinilho Grande.  
 
Art. 28. Caracterizada por abranger, predominantemente, médias e grandes 
propriedades rurais, próprias para a agricultura mecanizada, onde se encontram 
grandes lavouras voltadas, principalmente,º para a produção de grãos e também 
criações extensivas e semi-intensiva da pecuária de corte. 
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Seção III 

 
Macrozona de Produção Familiar 

 
Art. 29. A Macrozona de Produção Familiar é definida por localidades, assentamentos 
e reassentamentos. 
 
§ 1º - Abrange 17 assentamentos, reassentamentos e as localidades: Conquista da 
Esperança, Nova Aliança (Invernada das Mulas), Nova América, Pôr do Sol, Nova 
Conquista Mãe de Deus, Nova Esperança (São Domingos), Nova Várzea, Nossa 
Senhora Aparecida (São Joaquim), Cachoeira, Santa Rosa, São Lourenço (Invernada 
das Vacas), São Francisco, Nova Tupã, Banrisul I (Estrela que Brilha), Banrisul II, 
Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima e a localidade de 
Inhacapetum, Santa Tecla, Lajeado do Celso, Caneleira, São Xavier, Espinilho 
Grande, São Bernardo, Coxilha Bonita, Abacatú.  
 
Art. 30. Caracterizada por concentrar uma maior densidade demográfica que a da 
macrozona de produção agropecuária e é composta, predominantemente, por 
pequenas propriedades, tendo como principal atividade econômica a produção de 
leite, hortifrutigranjeiros e grãos em pequena escala. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO MACROZONEAMENTO URBANO 
 

Art. 31. Consiste na divisão da macrozona urbana em zonas, onde cada uma 
apresenta características de uso do solo e atividades que possuem. 
 
Art. 32. Os limites do macrozoneamento urbano estão no Anexo 3 – Mapa 
Macrozoneamento Urbano. 
 
 § 1º - As zonas ou agrupamentos são as seguintes: 
 
I – Zonas de Preservação Ambiental (ZPA)  
 

a) Área de Recuperação Ambiental (ARA) - são zonas onde necessitam de 
recuperação do ambiente degradado. 

 
b) Área de Interesse Ecológico (AIE) - são áreas de relevante interesse ecológico 

para o uso sustentável.  
 

 Unidades de Conservação (UCs) – são espaços territoriais e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, instituído nesta Lei com objetivos de conservação e limites 
definidos, o qual possuirá regime especial de administração e garantias 
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adequadas de proteção. As unidades de conservação instituídas nesta Lei 
estão conforme a Lei Federal n° 9.985 de 18 de junho de 2000. 

 
c) Áreas de Preservação Permanente (APP) são aquelas consideradas nos 

parâmetros da Lei Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código 
Florestal). 

 
§ 1° - Consideram-se Áreas de Preservação Permanente (APPs), nos parâmetros da 
Lei Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas: 
 
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal, cuja largura mínima será: 
 
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água, de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
 
2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água, que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinqüenta) metros de largura; 
 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água, que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 
 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura; 
 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água, que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros; 
 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de 
largura; 
 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
na linha de maior declive; 
 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. 
- 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a 
vegetação. 
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II – Zonas de Comércio (ZC)  - são as zonas que possuem média ou alta densidade 
populacional, compreende o centro urbano, com característica,predominantemente, 
de comércio e de serviços.  
 

a) Zona de Comércio Concentrado (ZCC)  
 

b) Zona de Comércio Local (ZCL) 
 
III – Zonas Residenciais (ZR) - são as zonas que possuem baixa densidade 
populacional, com característica predominantemente de residências. 
 

a) Zona Residencial 1 (ZR1) 
 
b) Zona Residencial 2 (ZR2) 

 
 
IV – Zonas Industriais (ZI) -  são zonas específicas para implantação de indústrias 
com presença de unidades de beneficiamento de grãos, atividades de comércio e 
serviços. 
 
 
V – Zonas de Interesse Público (ZIP) -  são zonas estratégicas reservadas ao Poder 
Público para implantação de equipamentos urbanos, comunitários e demais 
atividades de interesse público. 
 
VI – Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) - são zonas constituídas de população 
de baixa renda em áreas públicas ou privadas, aplicando-se, respectivamente, os 
instrumentos de concessão do direito real de uso e usucapião especial urbano, são 
destinadas primordialmente à produção e manutenção de habitação de interesse 
social; 
 
VII – Zona de Recreação e Lazer (ZRL) - são zonas constituídas por praças, áreas 
verdes, parques, clubes recreativos, e áreas de lazer. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DO REGIME URBANÍSTICO 
 
Art. 33. Para os efeitos desta lei deverão ser observados os seguintes índices 
urbanísticos:  
 
I - Taxa de Ocupação (TO) - Percentagem da área do terreno ocupada pela projeção 
horizontal máxima de edificação. 
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II - Índice de Aproveitamento (IA) - quociente entre a área constituída máxima e a 
área do terreno, ou é o número que multiplicado pela área do lote resulta na área 
máxima edificável. 
 
III - Lote Mínimo (LM) - é a área mínima do terreno resultante de qualquer tipo de 
parcelamento do solo. 
 
IV - Testada Mínima (TM) - é a largura mínima da face do lote voltada para a via 
pública. 
 

V - Recuo Frontal (RF) - é o afastamento da edificação do alinhamento público como 
garantia de espaço não edificável. 
 
 
Art. 34. As edificações obedecerão aos seguintes índices urbanísticos máximos: 
 
I - Zona de Preservação Ambiental (ZPA) - será permitido intervenções nos termos da 
Resolução 369/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 
 
II – Zonas de Comércio (ZC) 
 

a) Zona de Comércio Concentrado (ZCC) 
 
TO= 80% 
IA= 6 
LM= 250 m² 
TM= 10 m 
R= 2 m 
 
b) Zona de Comércio Local (ZCL) 
 
TO= 80% 
IA= 4 
LM= 250 m² 
TM= 10 m 
R= 2 m 

 
III – Zonas Residenciais (ZR)  
 

a) Zona Residencial 1 (ZR1) 
 
TO= 60% 
IA= 4 
LM= 250 m² 
TM= 10 m 
R= 4 m 
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b) Zona Residencial 2 (ZR2) 

 
TO= 60% 
IA= 2 
LM= 250 m² 
TM= 10 m 
R= 4 m 
 

IV- Zona Industrial (ZI) 
 

TO= 60% 
IA= 1,5 
LM= 1.000 m² 
TM= 20 m 
R= 10 m 

 
V - Zona de Interesse Público (ZIP) - as edificações e demais intervenções 
obedecerão a regime urbanístico próprio, a ser definido quando da implementação do 
programa de intervenção.  
 
VI - Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) - as edificações e demais intervenções 
obedecerão a regime próprio, a ser definido quando da regularização da área. 
 
VII - Zona Recreação e Lazer (ZRL) 
 

TO= 50% 
IA= 1 
LM= 2.000 m² 
TM= 20 m 
R= 6 m 

 
CAPÍTULO IV 

 
DOS RECUOS 

 
Art. 35.  Recuos são afastamentos entre as edificações e os limites do lote onde estas 
estiverem inseridas, destinados à qualificação do ambiente urbano, em especial a 
ventilação e a iluminação natural. 
 
Art. 36.  Para os efeitos desta Lei serão considerados os seguintes recuos: 
 
I – Recuos frontais; 
 
II – Recuos laterais e de fundos. 
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Art. 37. Considera-se recuo frontal o afastamento da edificação do alinhamento 
público como garantia de espaço não edificável. 
 
§ 1º - Para os lotes de esquina em que o recuo de 4 m (quatro metros) ocupe área 
superior a 50% (cinqüenta por cento) da área total do lote, será permitida a redução 
do recuo para 2 m (dois metros) em uma de suas faces frontais. 
 
§ 2º - Na área contida no recuo frontal poderão ser aprovadas e licenciadas guaritas, 
obras de paisagismo, escadas e rampas de acesso. 
 
§ 3º - Nas Zonas de Comércio (ZC) - será dispensado o recuo frontal para os 
pavimentos caracterizados como sub-solo, térreo e um pavimento acima do térreo, 
até um limite de 7m contados, a partir da soleira de entrada do prédio até a laje de 
forro do pavimento superior ao térreo. 
 
Art. 38. Considera-se recuo lateral e de fundos o afastamento da edificação das 
divisas do lote. 
 
§ 1º - Os recuos laterais e de fundos serão obrigatórios e serão calculados pela 
fórmula: 

R = N x 0,15 + 1,50 
N = (nº total de pavimentos, contados a partir do pavimento de 

acesso principal) 
 
Art. 39.  Não será permitida a construção de balanços sobre o passeio público, exceto 
a construção de marquises. 

 
CAPÍTULO V 

 
DOS USOS 

 
Art. 40. As edificações serão regidas pelo Código de Obras e Código de Posturas 
Municipal, respeitadas as normas deste plano. 
 
Art. 41.  Ficam estabelecidas as seguintes categorias de uso: 
 
I - residencial: edificação destinada à habitação permanente ou transitória. Composta 
de: 
 
a)residência unifamiliar; 
b)residência multifamiliar horizontal; 
c)residência multifamiliar vertical; 
d)condomínio residencial por unidades autônomas. 
 
II – comercial e de serviço: atividade caracterizada pela relação de troca, visando o 
lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou atividade caracterizada pelo 
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préstimo de mão-de-obra e assistência de ordem intelectual ou espiritual. Esta 
categoria de uso classifica-se em: 
 
a) comércio e serviços; 
b) comércio e serviços especiais; 
c) serviços profissionais; 
d) serviços veterinários; 
e) serviços financeiros e de seguros; 
f) serviços de hospedagem; 
g) serviços de diversão e lazer – serviços de alimentação; 
h) serviços de diversão e lazer – serviços de entretenimento; 
i) serviços de diversão e lazer – serviços de jogos; 
j) serviços de diversão e lazer – serviços de diversões; 
k) serviços de diversão e lazer – serviços de lazer. 
l) serviços esportivos; 
m) serviços de transporte terrestre; 
n) correio e atividades de entrega; 
o) serviços de manutenção e reparação; 
p) postos de serviço. 
 
 
III – institucional e comunitário: espaço, estabelecimento ou instalação destinada à 
educação, lazer, cultura, saúde, assistência-social e cultos religiosos. Esta categoria 
de uso classifica-se em: 
 
a)serviços de educação; 
b)serviços de saúde; 
c)serviços de segurança pública; 
d)serviços de cultura; 
e)serviços religiosos. 
 
IV – especial: esta categoria de uso classifica-se em: 
 
a)atividades de gestão de resíduos e descontaminação; 
b)instalações de geração e distribuição elétrica; 
c)instalações de telecomunicações; 
d)serviços funerários; 
e)serviços de transporte ferroviário; 
q)serviços de transporte aéreo. 
 
V - agropecuário: atividade de produção de plantas, criação de animais, comércio e 
serviços relacionados e agroindústrias. 
 
VI - industrial: atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de 
insumos; 
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Art. 42.  As atividades existentes consideradas desconformes somente poderão ser 
ampliadas mediante Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), ambos aprovados pelos 
órgãos competentes, com parecer favorável do órgão ou ente responsável pelo 
planejamento e dos conselhos municipais pertinentes. 
 
Art. 43.  Os usos serão classificados conforme os tipos de incômodo gerados, de 
forma isolada ou cumulativa, acrescidos dos respectivos parâmetros que o 
caracterizam. Sendo os tipos de incômodo gerados, seja pela atividade ou porte do 
empreendimento são os seguintes: 
 
I - Impacto Urbano Ambiental: sobrecarga na capacidade de suporte da infra-estrutura 
instalada e/ou alteração negativa da paisagem urbana, impermeabilização excessiva 
do terreno, aumento de temperatura. Parâmetros utilizados para categorizar este tipo 
de incômodo: 
 
a) porte; 
 
b) geração de tráfego: pela operação ou atração de veículos pesados, tais como 
caminhões, ônibus, e/ou geração de tráfego intenso, em razão do porte do 
estabelecimento, da concentração de pessoas e do número de vagas de 
estacionamento criados; 
 
c) alteração negativa da paisagem urbana: impacto sobre paisagens naturais, sobre 
edificações de interesse histórico cultural, e demais elementos urbanos; 
 
II - Poluição Sonora: geração de impacto sonoro no entorno próximo pelo uso de 
máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, ou concentração de 
pessoas ou animais em recinto fechado; 
 
III - Poluição Atmosférica: uso de combustíveis nos processos de produção e/ou 
lançamento de material particulado inerte na atmosfera acima do admissível; 
 
IV - Poluição Hídrica: geração de efluentes líquidos incompatíveis ao lançamento na 
rede hidrográfica e/ou sistema coletor de esgotos, e/ou poluição do lençol freático; 
 
V - Poluição por Resíduos Sólidos: produção, manipulação e/ou estocagem de 
resíduos sólidos, com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública; 
 
VI - Vibração: uso de máquinas ou equipamentos que produzam choque ou vibração 
sensível além dos limites da propriedade; 
 
VII - Periculosidade: atividades que apresentam risco ao meio ambiente e a saúde, 
em função da comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos 
compreendendo explosivos, Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, inflamáveis e tóxicos, 
conforme normas técnicas que tratam do assunto; 
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VIII - Impacto Econômico e Social: sobre o comércio e serviços locais, a produção de 
pequenos agricultores, a perda de empregos ou renda, e/ou a sobrecarga de 
equipamentos públicos comunitários. 
 
§ 1° - Todos os empreendimentos que possuírem um dos tipos de incômodo 
mencionados neste artigo de forma isolada ou cumulativa precisarão elaborar e 
apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para análise do poder público 
municipal e dos órgãos pertinentes. 
 
 

TÍTULO IV 
 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 
 

I – Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
 
II – Do IPTU progressivo no tempo; 
 
III – Da desapropriação com pagamento em títulos; 
 
IV – Da usucapião especial de imóvel urbano; 
 
V – Da concessão de uso especial para fins de moradia; 
 
VI – Do direito de superfície; 
 
VII – Do direito de preempção; 
 
VIII – Da outorga onerosa do direito de construir; 
 
IX – Das operações urbanas consorciadas; 
 
X – Da transferência do direito de construir; 
 
XI – Do estudo de impacto da vizinhança. 
 
XII – Do Consórcio Imobiliário  
 
 
 

Seção I 
 

Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
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Art. 44.  Nas áreas localizadas na macrozona urbana será exigido do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado 
aproveitamento através da edificação, parcelamento ou utilização compulsórios. 
 
§ 1° - Considera-se lote subutilizado: 
 
I – quando possuir índice de aproveitamento inferior a 1 (um) nas Zonas de Comércio 
Concentrado e Local. 
 
II – quando possuem edificação subutilizada nas Zonas de Comércio da Macrozona 
Urbana: sem uso ou desocupada, em construção ou em ruína há mais de 5 (cinco) 
anos. 
 
III – Em todas as zonas da macrozona urbana os terrenos não edificados ou não 
utilizados que: necessitam de limpeza, com exceção dos que possuem mata nativa, 
não se encontram  cercados, não possuem ou conservam o calçamento do passeio 
público de acordo com o Código de Posturas. 
 
§ 2º - O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o 
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro 
de imóveis. 
 
§ 3º - A notificação far-se-á: 
 
I - por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do 
imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência 
geral ou administração; 
 
II - por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma 
prevista pelo inciso I. 
 
§ 4º - Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a:  
 
I – 1 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão 
municipal competente; 
 
II – 2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 
empreendimento. 
 
§ 5º - Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal 
específica, a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, 
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um 
todo. 
 
Art. 45.  O poder executivo municipal fica autorizado a disciplinar através de decreto: 
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I – os prazos para a apresentação de defesa pelo proprietário e demais 
procedimentos pertinentes ao disposto nesta seção; 
 
II - casos de suspensão do processo; 
 
III – órgão ou ente competente para, após a apreciação da defesa, decidir pela 
aplicação do parcelamento, ocupação ou utilização compulsória do imóvel. 
 
 
Art. 46.  A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior a data 
da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
previstas no art. 44º  desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 

 
 

Seção II 
 

Do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo no tempo 

 
Art. 47.  Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos para o 
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e das etapas previstas nesta lei o 
Município aplicará alíquotas de forma progressiva do IPTU, mediante a majoração da 
alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos. 
 
§ 1º - O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica e não 
excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 
máxima de 15% (quinze por cento). 
 
§ 2º - Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 
(cinco) anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se 
cumpra a referida obrigação. 
 
§ 3º - É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação 
progressiva para fazer cumprir a função social da propriedade. 
 

Seção III 
 

Da desapropriação com pagamento em títulos 
 
Art. 48.  Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 
dívida pública. 
 
§ 1° - Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
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assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% (seis por cento) ao 
ano. 
 
§ 2° - O valor real da indenização: 
 
I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado 
em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza 
após a notificação de que trata o § 2º do art. 44 desta Lei; 
 
II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 
 
§ 3º - Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de 
tributos. 
 
§ 4º - O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
 
§ 5º - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder 
Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses 
casos, o devido procedimento licitatório. 
 
§ 6º - Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 44 desta Lei. 
 
Art. 49.  Todas as áreas designadas como Zonas de Interesse Público estão sujeitas 
à aplicação do instrumento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos na Constituição Federal. 
 
Parágrafo único. Outras áreas poderão estar sujeitas a desapropriação, pelas 
mesmas condições do caput deste artigo. 
 

Seção IV 
 

Da usucapião especial de imóvel urbano 
 

Art. 50.  Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e 
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
 
§ 1° - O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
 
§ 2° - O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor 
mais de uma vez. 
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§ 3° - Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a 
posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da 
sucessão. 
 
Art. 51.  As áreas urbanas com mais de 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados), ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por 5 (cinco) 
anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos 
ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de ações de usucapião coletivamente, 
desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 
 
§ 1° - O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 
acrescentar sua posse aº de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 2° - A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, 
mediante sentença, a qual servirá de título para registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 
 
§ 3° - Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, 
independentemente, da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de 
acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 
 
§ 4° - O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, 
salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no 
caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 
 
§ 5° - As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão 
tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os 
demais, discordantes ou ausentes. 
 
Art. 52.  Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas 
quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas 
relativamente ao imóvel usucapiendo. 
 
Art. 53.  São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial 
urbana: 
 
I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente; 
 
II – os possuidores, em estado de composse; 
 
III – como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, 
regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente 
autorizada pelos representados. 
 
§ 1° - Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória à intervenção do Ministério 
Público. 
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§ 2° - O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive 
perante o cartório de registro de imóveis. 
 
Art. 54.  A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de 
defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no Cartório de 
Registro de Imóveis. 
 
Art. 55.  Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a 
ser observado é o sumário. 
 

Seção V 
 

Da concessão de uso especial para fins de moradia 
 
Art. 56.  Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por 5 (cinco) anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados) de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia 
ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em 
relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 
 
§ 1° - A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma 
gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
 
§ 2° - O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 
concessionário mais de uma vez. 
 
§ 3° - Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, na 
posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da 
sucessão. 
 
Art. 57.  Nos imóveis de que trata o art. 56, com mais de 250 m² (duzentos e 
cinqüenta metros quadrados), que, até 30 de junho de 2001, estavam ocupados por 
população de baixa renda para sua moradia, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e 
sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por possuidor, à 
concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma coletiva, 
desde que os possuidores não sejam proprietários ou concessionários, a qualquer 
título, de outro imóvel urbano ou rural. 
 
§ 1° - O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 
acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 2° - Na concessão de uso especial de que trata este artigo, será atribuída igual 
fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente, da dimensão do 
terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os ocupantes, 
estabelecendo frações ideais diferenciadas. 
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§ 3° - A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados). 
 
Art. 58.  Será garantida a opção de exercer os direitos de que tratam os arts. 56 e 57 
também aos ocupantes, regularmente inscritos, de imóveis públicos, com até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, que estejam situados em área urbana, na forma do regulamento. 
 
Art. 59.  No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o 
Poder Público garantirá ao possuidor o exercício do direito de que tratam os arts. 56 e 
57 em outro local. 
 
Art. 60.  É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam 
os artigos 56º e 57º em outro local na hipótese de ocupação de imóvel: 
 
I - de uso comum do povo; 
 
II - destinado a projeto de urbanização; 
 
III - de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos 
ecossistemas naturais; 
 
IV - reservado à construção de represas e obras congêneres, ou 
 
V - situado em via de comunicação. 
 
Art. 61.  O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela 
via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso 
de recusa ou omissão deste, pela via judicial. 
 
§ 1° - A Administração Pública terá o prazo máximo de 12 (doze meses) para decidir o 
pedido, contado da data de seu protocolo. 
 
§ 2° - Na hipótese de bem imóvel da União ou dos Estados, o interessado deverá 
instruir o requerimento de concessão de uso especial para fins de moradia com 
certidão expedida pelo Poder Público municipal, que ateste a localização do imóvel 
em área urbana e a sua destinação para moradia do ocupante ou de sua família. 
 
§ 3° - Em caso de ação judicial, a concessão de uso especial para fins de moradia 
será declarada pelo juiz, mediante sentença. 
 
§ 4° - O título conferido por via administrativa ou por sentença judicial servirá para 
efeito de registro no cartório de registro de imóveis. 
 
Art. 62.  O direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível 
por ato inter vivos ou causa mortis. 
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Art. 63.  O direito à concessão de uso especial para fins de moradia extingue-se no 
caso de: 
 
I - o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou para sua 
família, ou 
 
II - o concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel 
urbano ou rural. 
 
Parágrafo único. A extinção de que trata este artigo será averbada no cartório de 
registro de imóveis, por meio de declaração do Poder Público concedente. 
 
Art. 64.   É facultado ao Poder Público  competente, dar autorização de uso àquele 
que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por 5 (cinco) anos, 
ininterruptamente, e sem oposição, até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados) de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para fins 
comerciais. 
 
§ 1° - A autorização de uso de que trata este artigo será conferida de forma gratuita. 
 
§ 2° - O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 
acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 3° - Aplica-se à autorização de uso prevista no caput deste artigo, no que couber, o 
disposto nos artigos  56º e 57º.  
 

CAPÍTULO VI 
 

Do direito de superfície 
 

Art. 65.  O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do 
seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 
 
§ 1º - O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço 
aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a 
legislação urbanística. 
 
§ 2º - A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 
 
§ 3º - O superficiário responderá, integralmente, pelos encargos e tributos que 
incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente a sua 
parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da 
concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato 
respectivo. 
 
§ 4º - O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos 
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do contrato respectivo. 
 
§ 5º - Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. 
 
Art. 66.  Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e 
o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de 
condições à oferta de terceiros. 
 
Art. 67º. Extingue-se o direito de superfície: 
 
I - pelo advento do termo; 
 
II - pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. 
 
Art. 68.  Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do 
terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel,  
independentemente, de indenização, se as partes não houverem estipulado o 
contrário no respectivo contrato. 
 
§ 1º - Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o 
superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida. 
 
§ 2º - A extinção do direito de superfície será averbada no Cartório de Registro de 
Imóveis. 
 
Art. 69.  O Município poderá receber em concessão, diretamente, ou por meio de seus 
órgãos e entidades, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, para 
viabilizar a implementação de diretrizes constantes desta lei, inclusive mediante a 
utilização do espaço aéreo e subterrâneo, atendidos os seguintes critérios: 
 
I – concessão por tempo determinado; 
 
II – concessão para fins de: 
a) viabilizar ou facilitar a implantação de serviços e equipamentos públicos; 
b) viabilizar a implantação de infra-estrutura de saneamento básico; 
c) facilitar a implantação de projetos de habitação de interesse social; 
d) favorecer a proteção ou recuperação do patrimônio ambiental; 
e) viabilizar a implementação de programas previstos nesta lei; 
f) facilitar a regularização fundiária de interesse social; 
 
III – proibição da transferência do direito para terceiros. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Do direito de preempção 
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Art. 70.  O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 
 
§ 1º - Lei municipal delimitará as novas áreas em que incidirá o direito de preempção 
e fixará prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) anos, renovável a partir de um ano 
após o decurso do prazo inicial de vigência. 
 
§ 2º - O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na 
forma do § 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo 
imóvel. 
 
Art. 71.  O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar 
de áreas para: 
 
I - regularização fundiária; 
 
II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
 
III - constituição de reserva fundiária; 
 
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
 
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
 
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 
ambiental; 
 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
 
 
Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1º do art. 70 desta Lei deverá enquadrar 
cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades 
enumeradas por este artigo. 
 
Art. 72.  O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o 
Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em 
comprá-lo.  
 
§ 1º - À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada 
por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preços, condições 
de pagamento e prazo de validade. 
 
§ 2º - O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou 
regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do 
caput e da intenção de aquisição do imóvel, nas condições da proposta apresentada. 
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§ 3º - Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 
autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta 
apresentada. 
 
§ 4º - Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 
Município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do 
imóvel. 
 
§ 5º - A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula 
de pleno direito. 
 
§ 6º - Ocorrida a hipótese prevista no § 5º o Município poderá adquirir o imóvel pelo 
valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se 
este for inferior àquele. 
 
Art. 73.   As seguintes áreas estão sujeitas à aplicação do direito de preempção: 
 
I - todas as áreas designadas como zonas de interesse público, necessárias para 
execução de programas e projetos habitacionais de interesse social ou implantação 
de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
II - todas as áreas designadas como áreas especiais de interesse social. 
 
Art. 74.   Outras áreas poderão ser definidas por lei municipal.  

 
CAPÍTULO VIII 

 
Da outorga onerosa do direito de construir  

 
Art. 75.   O direito de construir poderá ser exercido acima do índice de aproveitamento 
adotado, nas Zonas de Comércio Concentrado (ZCC) e local (ZCL), e também na 
Zona Residencial I (ZR1), poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 
 
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, índice de aproveitamento é a relação entre a área 
edificável e a área do terreno. 
 
Art. 76.  Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para 
a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 
 
I - a fórmula de cálculo para a cobrança; 
 
II - os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 
 
III - a contrapartida do beneficiário. 
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Art. 77.  Os recursos provenientes da outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso serão aplicados, preferencialmente, no Fundo Municipal de 
Habitação. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

Das operações urbanas consorciadas 
 

Art. 78.  Lei municipal específica, baseada no PDDM, poderá delimitar área para 
aplicação de operações consorciadas. 
 
§ 1º - Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e a valorização ambiental. 
 
§ 2º - Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 
medidas: 
 
I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 
ambiental delas decorrente; 
 
II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 
desacordo com a legislação vigente. 
 
Art. 79.  Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o 
plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 
 
I - definição da área a ser atingida; 
 
II - programa básico de ocupação da área; 
 
III - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 
afetada pela operação; 
 
IV - finalidades da operação; 
 
V - estudo prévio de impacto de vizinhança; 
 
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 
privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II, do § 2º, do 
art. 78 desta Lei; 
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VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil. 
 
§ 1º Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste 
artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 
 
§ 2º A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças 
e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o 
plano de operação urbana consorciada. 
 
Art. 80.   A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a 
emissão, pelo Município, de quantidade determinada de certificados de potencial 
adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no 
pagamento das obras necessárias à própria operação. 
 
§ 1º - Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente 
negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da 
operação. 
 
§ 2º - Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial 
adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões 
estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei 
específica que aprovar a operação urbana consorciada. 
 

CAPÍTULO X 
 

Da transferência do direito de construir 
 

Art. 81.  Lei municipal, baseada no PDDM, poderá autorizar o proprietário de imóvel 
urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura 
pública, o direito de construir, previsto no plano diretor ou em legislação urbanística 
dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: 
 
I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou cultural; 
 
III – implementação de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 
 
§ 1º - A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 
Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput. 
 
§ 2º - A lei municipal especifica estabelecerá as condições relativas à aplicação da 
transferência do direito de construir. 
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CAPÍTULO XI 
 

Do estudo de impacto de vizinhança 
 

Art. 82.   Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos 
em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de 
vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 
funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 
 
Art. 83.  Os empreendimentos sujeitos à elaboração do EIV são aqueles que o órgão 
competente municipal julgar necessário. 
 
Art. 84.  O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos 
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente 
na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
 
I - adensamento populacional; 
 
II - equipamentos urbanos e comunitários; 
 
III - uso e ocupação do solo; 
 
IV - valorização imobiliária; 
 
V - geração de tráfego e demanda por transporte público; 
 
VI - ventilação e iluminação; 
 
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
 
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que 
ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, 
por qualquer interessado. 
 
Art. 85.  O órgão competente do poder público municipal manifestar-se-á de forma 
conclusiva sobre o EIV, aprovando ou rejeitando o projeto. 
 
Art. 86.  O responsável pelo empreendimento deverá apresentar o EIV, arcando com 
todas as despesas e custos.   
 
Art. 87.  A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo 
prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 
CAPÍTULO XII 

 
Do consórcio imobiliário 
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Art. 88.  Fica facultado aos proprietários de qualquer imóvel, inclusive os atingidos 
pela obrigação de se fazer um EIV, propor ao Poder Executivo Municipal o 
estabelecimento de consórcio imobiliário, especialmente de imóveis localizados nas 
zonas especiais de interesse social, zonas industriais e nas zonas de interesse 
público. 
 
§ 1° - Entende-se consórcio imobiliário como a forma de viabilizar a urbanização ou 
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Município seu imóvel e, após a 
realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 
urbanizadas ou edificadas. 
 
§ 2° - O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao ex-proprietário do 
terreno será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. 
 
Art. 89. Para ser estabelecido, o consórcio imobiliário deverá obter parecer favorável 
do órgão ou ente responsável pelo planejamento urbano municipal e do conselho 
municipal pertinente, além do relatório de impacto de vizinhança, e deverá atender a 
uma das seguintes finalidades: 
 
I – promover habitação de interesse social ou equipamentos urbanos e comunitários 
em terrenos vazios; 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – melhorar a infra-estrutura urbana local; 
 
III – promover a urbanização em áreas de expansão urbana; 
 
IV – promover o desenvolvimento local. 
 

TÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 90. O Poder Público Municipal promoverá edição popular desta Lei, 
disponibilizando-a no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias após a publicação. 
 
Art. 91.  O Código Tributário, o Código de Obras, o Código de Posturas e a Lei do 
Parcelamento do Solo, deverão ser revisados, com encaminhamento ao Legislativo 
Municipal no prazo máximo de 2 (dois) anos após a publicação desta lei.  
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Art. 92.  Os demais instrumentos de política instituídos por esta Lei Municipal deverão 
ser regulamentados no prazo máximo de 2 (dois) anos após a publicação desta lei.  
 
Art. 93.  Os Planos Municipais: de Habitação, de Regularização Fundiária e 
Ambiental, devem ser elaborados no prazo máximo de 2 (dois) anos após a 
publicação desta lei. 
 
Art. 94.  Permanecem válidas as leis municipais vigentes, na parte que não colidir 
com este Plano Diretor, até que sejam revisadas ou implementadas novas leis sobre a 
matéria. 
 
Art. 95.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Tupanciretã, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de 
abril de 2008. 

 
 
 

 
Iracema de Fátima Pilecco Pirotti 

Prefeita Municipal 
 


