Revisão do Plano Diretor Participativo

Prefeitura Municipal de Ibirama
Setor de Planejamento
2ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Participativo
Pequenas Alterações tais como erros de grafia, alterações nos números dos anexos e
inclusões de órgãos de classe não serão deliberados em audiência pública, porém
quaisquer questionamentos a respeito destes itens poderão ser realizadas no último
bloco de perguntas;
A Audiência Pública será realizada em Blocos, onde ao final de cada bloco serão
respondidos os questionamentos e após ocorrerá a votação, conforme blocos abaixo
descritos.
BLOCOS:
1)
2)
3)
4)
5)

Capítulo IV – Do Macrozoneamento e do uso e ocupação do solo;
Capítulo V – Dos parâmetros para uso e ocupação do solo;
Capítulo VI – Do Parcelamento do Solo;
Capítulo VII – Do Sistema Viário;
Capítulo VIII – Dos Instrumentos jurídico-urbanísticos; Capítulo IX – Da
Regularização Fundiária; Capítulo X – Dos Instrumentos da Gestão Democrática;
Capítulo XI – Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial; Capítulo XII –
Disposições Finais e Transitórias;
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BLOCO 01
CAPÍTULO IV
DO MACROZONEAMENTO E DO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
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Seção I
DO MACROZONEAMENTO TERRITORIAL
Subseção I
DA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS URBANAS,
RURAIS E ESPECIAIS

Seção I
DO MACROZONEAMENTO TERRITORIAL
Subseção I
DA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS URBANAS, RURAIS
E ESPECIAIS

Art. 54. Para efeitos de planejamento e de
gestão fica o território municipal subdividido em
Área Rural, Áreas Urbanas e Áreas Especiais.

Art. 54. Para efeitos de planejamento e de gestão
fica o território municipal subdividido
em Área Rural, Áreas Urbanas e Áreas Especiais.

...

(...)

§ 4º - As Áreas Urbanas e Rurais do Município
estão fixadas no Anexo 25, as Áreas Especiais
do Município estão fixadas no Anexo 26 e
podem ser classificadas como:

§ 4º - As Áreas Urbanas e Rurais do Município
estão fixadas no Anexo 15, as Áreas Especiais do
Município estão fixadas no Anexo 16 e podem ser
classificadas como:

Prefeitura Municipal de Ibirama
Setor de Planejamento
2ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Participativo

Seção II
DAS MACROZONAS

Seção II
DAS MACROZONAS

Art. 56. Para fins de planejamento territorial, o
Município fica subdividido em 03 (três)
Macrozonas:

Art. 56. Para fins de planejamento territorial, o
Município fica subdividido em 03 (três)
Macrozonas:

I – MZR - Macrozona Rural – Anexo 25
II – MZU - Macrozona Urbana – Anexo 25
III - MZE - Macrozona Especial. – Anexo 26

I – MZR - Macrozona Rural – Anexo 15
II – MZU - Macrozona Urbana – Anexo 15
III - MZE - Macrozona Especial. – Anexo 16
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Seção II
DAS MACROZONAS

Seção II
DAS MACROZONAS

Subseção I
A MACROZONA RURAL

Subseção I
A MACROZONA RURAL

Art. 58. A MZR, denominada de Macrozona
Rural, são áreas com destinação
predominantemente
agropecuária
ou
extrativista.

Art. 58. A MZR, denominada de Macrozona Rural,
são áreas com destinação predominantemente
agropecuária, extrativista ou turística.
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Seção III
DO ZONEAMENTO

Seção III
DO ZONEAMENTO

Art. 64. (...)

Art. 64. (...)

Parágrafo Único - A delimitação das Zonas,
tanto nas áreas urbanas como na área rural
obedece aos princípios, às diretrizes e aos
objetivos contidos na presente Lei
Complementar, em particular, na adequação
de seus limites ao Macrozoneamento
proposto e delimitado pelos Anexos 25 e 26.

Parágrafo Único - A delimitação das Zonas,
tanto nas áreas urbanas como na área rural
obedece aos princípios, às diretrizes e aos
objetivos contidos na presente Lei
Complementar, em particular, na adequação
de seus limites ao Macrozoneamento
proposto e delimitado pelos Anexos 15 e 16.
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Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS
Subseção I
DA MACROZONA ESPECIAL
Art. 65. A MZE – denominada de Macrozona Especial
subdivide-se em:
I. ZE1 - Zona Especial 1 – Área da Bacia Hidrográfica
do Rio Sellin - Preservação para futura captação de
água potável ;
II. ZE2 – Zona Especial 2 – Área da Bacia Hidrográfica
do Ribeirão Taquaras – Preservação para futura
captação de água potável;
III. ZE3 - Zona Especial 3 – Área da Amortecimento da
Floresta Nacional – FLONA;
IV. ZE4 - Zona Especial 4 – Áreas de preservação
permanente de acordo com a Legislação Federal,
Estadual e Municipal.
Parágrafo Único. As áreas referenciadas neste artigo
deverão ser mapeadas e georeferenciadas,
acompanhadas de memorial descritivo.”

Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS
Subseção I
DA MACROZONA ESPECIAL

REVER ZONAS ESPECIAIS MAPA DAS BACIAS
Matheos está refazendo o mapa.
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Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS
Subseção II
DA MACROZONA URBANA
Art. 67. A MZU, denominada de Macrozona Urbana subdivide-se
em:
I. Zona Urbana 1 (ZU1): Zona delimitada pelas Vias Locais, com
uso Predominantemente Residencial;
II. Zona Urbana 2 (ZU2): Zona delimitada pelas Vias Coletoras,
com uso Predominantemente Comercial e Serviços, que
desempenham importante papel na economia do município;
III. Zona Urbana 3 (ZU3): Zona delimitada pelas vias Arteriais,
com uso Predominantemente Comercial, de Serviços e Industrial;
IV. Zona Urbana 4 (ZU4): São área com restrições físicoambientais à ocupação do solo;
V. Zona Urbana 5 (ZU5): Zona delimitada pelas Vias do Tipo
BECO, com uso predominante Residencial;
VI. Zona de Expansão Urbana (ZEU) – são áreas próximas do
perímetro urbano atual e que apresentam potencial e/ou
tendências de ocupação a médio e a longo prazo, devido à boa
localização ao longo dos eixos viários ou a tendência de
crescimento das expectativas urbanas e as áreas a serem
delimitadas;
VII.
VIII. APP – Áreas de Preservação Permanente de acordo com a
Legislação Federal, Estadual e Municipal.

Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS
Subseção II
DA MACROZONA URBANA
Art. 67. A MZU, denominada de Macrozona Urbana subdivide-se em:
I.

Zona Urbana 01 (ZU1): Zona onde predominam as atividades
comerciais e de prestação de serviços de alcance regional ou
municipal, localizadas preferencialmente junto aos eixos de
transportes;
II. Zona Urbana 02 (ZU2): Permite algumas atividades de comércio e
serviços de apoio e complementariedade ao uso residencial;
III. Zona Urbana 03 (ZU3): Zona onde os usos residencial, comercial, de
serviços e industrial podem ocorrer sem predominância,
ressalvadas as situações de impacto pertinentes à convivência entre
os diferentes usos. Destinada à instalação de indústrias cujos
processos produtivos não causem incômodos à população,
permitindo sua convivência com os demais usos, inclusive o uso
residencial;
IV. Zona Urbana 04 (ZU4): Zona onde predomina a existência de
indústrias e de atividades de apoio e complementariedade.
Destinada à instalação de indústrias cuja operação pode causar
prejuízos e impactos significativos ao ambiente urbano, cabendo
planejamento específico para sua implantação, admitindo
convivência limitada com usos de comércio e serviços
complementares ao seu funcionamento, não sendo permitido o uso
residencial multifamiliar de grande porte;
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Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS
Subseção II
DA MACROZONA URBANA
Art. 67. A MZU, denominada de Macrozona Urbana subdivide-se
em:
I. Zona Urbana 1 (ZU1): Zona delimitada pelas Vias Locais, com
uso Predominantemente Residencial;
II. Zona Urbana 2 (ZU2): Zona delimitada pelas Vias Coletoras,
com uso Predominantemente Comercial e Serviços, que
desempenham importante papel na economia do município;
III. Zona Urbana 3 (ZU3): Zona delimitada pelas vias Arteriais, com
uso Predominantemente Comercial, de Serviços e Industrial;
IV. Zona Urbana 4 (ZU4): São área com restrições físicoambientais à ocupação do solo;
V. Zona Urbana 5 (ZU5): Zona delimitada pelas Vias do Tipo
BECO, com uso predominante Residencial;
VI. Zona de Expansão Urbana (ZEU) – são áreas próximas do
perímetro urbano atual e que apresentam potencial e/ou
tendências de ocupação a médio e a longo prazo, devido à boa
localização ao longo dos eixos viários ou a tendência de
crescimento das expectativas urbanas e as áreas a serem
delimitadas;
VII.
VIII. APP – Áreas de Preservação Permanente de acordo com a
Legislação Federal, Estadual e Municipal.

Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS
Subseção II
DA MACROZONA URBANA
Art. 67. A MZU, denominada de Macrozona Urbana subdivide-se em:
V. Zona Urbana Especial 01 (ZUE1): Zona onde encontram-se
bens naturais protegidos;
VI. Zona Urbana Especial 02 (ZUE2): Áreas com restrições
Físico-Ambientais;
VII. Zona Urbana Especial 03 (ZUE3): Áreas Especiais de
Interesse Social, são áreas demarcadas no território de
uma cidade, para assentamentos habitacionais de
população de baixa renda propostos pelo Poder Público,
onde haja possibilidade de urbanização .
VIII. Zona de Expansão Urbana (ZEU) – são áreas próximas do
perímetro urbano atual e que apresentam potencial e/ou
tendências de ocupação a médio e a longo prazo, devido à
boa localização ao longo dos eixos viários ou a tendência
de crescimento das expectativas urbanas;
IX. APP – Áreas de Preservação Permanente de acordo com a
Legislação Federal, Estadual e Municipal.
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Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS

Seção IV
DA SUBDIVISÃO DAS MACROZONAS

Subseção II
DA MACROZONA URBANA

Subseção II
DA MACROZONA URBANA

Art. 67. A MZU, denominada de Macrozona Urbana
subdivide-se em:

Art. 67. A MZU, denominada de Macrozona Urbana
subdivide-se em:

(...)

(...)

§ 1º. Na Zona de Expansão Urbana (ZEU), serão
respeitados os Índices urbanísticos das demais Zonas.

§ 1º. Na Zona de Expansão Urbana (ZEU), serão
respeitados os Índices urbanísticos da Zona Urbana 03
ZU3.

§ 2º. Nas Zonas Especiais (ZE), serão respeitados os
Índices urbanísticos da ZU1 e ZR1.
§ 3º. As áreas referenciadas neste artigo deverão ser
mapeadas e georeferenciadas, acompanhadas de
memorial descritivo.

§ 2º. Nas Zonas Urbanas Especiais (ZUE), serão
respeitados os Índices urbanísticos das zonas em que
estes estiverem inseridos.
§ 3º. As áreas referenciadas neste artigo deverão ser
mapeadas e georeferenciadas, acompanhadas de memorial
descritivo.
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Subseção III
DA MACROZONA RURAL

Subseção III
DA MACROZONA RURAL

Art. 69. A MZR, denominada de Macrozona Rural, são as
áreas predominantemente de produção primária, com baixa
densidade habitacional, onde deve ser incentivadas as
características rurais com estabelecimento de critérios
adequados de manejo, dividindo-se em:

Art. 69. A MZR, denominada de Macrozona Rural, são as
áreas predominantemente de produção primária, com
baixa densidade habitacional, onde deve ser incentivadas
as características rurais com estabelecimento de critérios
adequados de manejo, dividindo-se em:

I. Zona Rural 1 (ZR1): Zona delimitada pelas Vias Locais,
predominantemente residenciais e de produção agrícola ou
extrativista;
II. Zona Rural 2 (ZR2): Zona delimitada pelas Vias Coletoras,
predominantemente residenciais e de produção agrícola ou
extrativista que apresentam viabilidade comercial e de
serviços, que desempenham importante papel na economia
do município;
III. Zona Rural 3 (ZR3): Zona delimitada pelas vias Arteriais,
predominantemente residenciais e de produção agrícola ou
extrativista que apresentam viabilidade comercial, de serviços
e industriais;
IV. Zona Rural 4 (ZR4): São área com restrições físicoambientais à ocupação do solo;
V. APP – Áreas de Preservação Permanente de acordo com a
Legislação Federal, Estadual e Municipal.

I.

Zona Rural 1 (ZR1): Permite além do uso
residencial unifamiliar, algumas atividades de
serviço em lotes de grandes dimensões e baixa
intensidade de ocupação do solo.
II. Zona Rural 2 (ZR2): Áreas com restrições FísicoAmbientais;
III. APP – Áreas de Preservação Permanente de
acordo com a Legislação Federal, Estadual e
Municipal.
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Seção V
DAS ÁREAS DE INTERESSE ESPECIAL
Art. 70. As Áreas de Interesses Especiais compreendem
as áreas do território municipal que exigem tratamento
especial na definição de parâmetros reguladores do uso
e ocupação do solo, diferenciando-se do zoneamento
usual e são classificadas em: (...)
VI. Áreas de Especial Interesse Turístico – AIT.
§ 1º. Salvo o explicitamente disposto em contrário nesta
Lei, as Áreas de Interesse Especiais deverão obedecer
aos parâmetros de uso do solo e os coeficientes de
aproveitamento da Zona onde se localizam.
§ 5º. As Áreas de Interesses Especiais deverão ser
mapeadas e cadastradas pelo Poder Público no prazo de
1 (um) ano.

Seção V
DAS ÁREAS DE INTERESSE ESPECIAL
Art. 70. (...)
VI. Área Especial Urbana Descontinuada de Interesse
Turístico – AEUDIT.
§ 1º. Salvo o explicitamente disposto em contrário nesta
Lei, as Áreas de Interesse Especiais deverão obedecer
aos parâmetros de uso do solo e os coeficientes de
aproveitamento da Zona onde se localizam, salvo
regulamentação específica.
§ 5º. As Áreas de Interesses Especiais deverão ser
mapeadas e cadastradas pelo Poder Público.
§ 6º. As Áreas Especiais Urbanas Descontinuadas de
Interesse Turístico dependerão de adesão e serão
regidas por legislação específica.
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Subseção VI
DAS ÁREAS DE INTERESSE TURISTICO
Art. 85. A Área de Interesse Turístico - AIT é
constituída pelos acessos, produtos e atrativos
turísticos.
Art. 86. As Áreas de Interesse Turístico - AIT, no
Município podem ser classificadas nas seguintes
categorias:
I. AIT 01 - tratam-se de vias de acesso a importantes
atrativos e produtos turísticos;
II. AIT 03 - tratam-se dos atrativos e produtos.

Subseção VI
DAS ÁREAS ESPECIAIS URBANAS
DESCONTINUADAS DE INTERESSE TURÍSTICO
Art. 85. A Área Especial Urbana Descontinuada
de Interesse Turístico – AEUDIT é constituída
pelos acessos, produtos e atrativos turísticos, em
locais públicos ou particulares.
Art. 86. As Áreas Especiais Urbanas
Descontinuadas de Interesse Turístico, no
Município podem ser classificadas nas seguintes
categorias:
I. AEUDIT 01 – (...)
II. AEUDIT 02 – (...)
III. AEUDIT 03 – imóveis potencialmente atrativos
para o turismo.
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BLOCO 02
CAPÍTULO V
DOS PARÂMETROS PARA USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
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Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Subseção II
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)

Subseção II
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)

Art. 99. Os imóveis situados nas Zonas Especiais
terão seus índices urbanísticos definidos pelo
Núcleo Gestor de Planejamento territorial que
analisará se o projeto construtivo incorpora-se ao
local de forma a valorizar os imóveis, sendo sua
taxa de ocupação máxima de 10% (dez por cento)
e sua altura limitada a 01 (um) pavimento.

Art. 99. Os imóveis situados nas Zonas
Especiais terão seus índices urbanísticos
definidos pelo Órgão Municipal de
Planejamento Urbano que poderá solicitar o
parecer do Núcleo Gestor de Planejamento
territorial que analisará se o projeto construtivo
incorpora-se ao local de forma a valorizar os
imóveis.
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Art. 100. Considera-se afastamento e/ou recuo, o índice
urbanístico necessário para a qualificação dos espaços
abertos frontais, laterais e de fundos do lote e para a
estruturação do sistema viário, obtido a partir da projeção
horizontal da construção ao alinhamento predial, de acordo
com os limites estabelecidos nos Anexos 1 a 12 e 16 a 21
desta lei, podendo ser classificado como:
I. Afastamento e/ou Recuo do sistema viário;
II. Afastamento e/ou Recuo de ajardinamento;
III. Afastamento para estacionamento;
IV. Afastamentos dos cursos d’água correntes ou dormentes.
§ 1º - O afastamento e/ou recuo do sistema viário é a faixa
de domínio de utilização pública, obtida a partir do eixo da
pista em direção a cada uma de suas laterais, definidas
pelos órgãos competentes, nas vias Estaduais e nas
rodovias Municipais.
§ 3º. O afastamento frontal poderá ser utilizado para
estacionamento, de acordo com os modelos do anexo 15,
sendo esta uma faixa não edificante, obtida a partir da
testada do lote, definidas pelos órgãos competentes, nas
vias e nas rodovias Estaduais e Federais.

Art. 100. Considera-se afastamento e/ou recuo, o índice
urbanístico necessário para a qualificação dos espaços
abertos frontais, laterais e de fundos do lote e para a
estruturação do sistema viário, obtido a partir da projeção
horizontal da construção ao alinhamento predial, podendo
ser classificado como:
I. Afastamento e/ou Recuo do sistema viário;
II. Afastamento e/ou Recuo de ajardinamento;
III. Afastamento para estacionamento;
IV. Afastamentos dos cursos d’água correntes ou dormentes.
§ 1º - O afastamento e/ou recuo do sistema viário é a faixa
de domínio de utilização pública, obtida a partir do eixo da
pista em direção a cada uma de suas laterais, definidas
pelos órgãos competentes, nas vias Municipais e nas
rodovias Estaduais e Federais.
§ 3º. O afastamento frontal poderá ser utilizado para
estacionamento, estes não podendo utilizar a via como
faixa de manobra, sendo esta uma faixa não edificante,
obtida a partir da testada do lote, definidas pelos órgãos
competentes, nas vias Municipais e nas rodovias
Estaduais e Federais.
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Art. 100. (...)

Art. 100. (...)

§ 4º. O afastamento dos cursos d’água
correntes ou dormentes é a faixa não
edificante, obtida a partir da cota de cheias em
cada margem nos cursos d’água naturais e no
caso de cursos d’água canalizados, o recuo é a
partir do eixo da tubulação, de acordo com o
Anexo 23 desta Lei.

§ 4º. O afastamento dos cursos d’água correntes
ou dormentes é a faixa não edificante, obtida a
partir da cota de cheias em cada margem nos
cursos d’água naturais e no caso de cursos d’água
canalizados, o recuo é a partir do eixo da
tubulação, sendo 2,5 metros para cada lateral
da tubulação, conforme anexo 14.
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Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Art. 102. Os recuos mínimos obrigatórios das
edificações, previstos no Anexo 30 desta Lei, são
disciplinados nesta Subseção.

Art. 102. Os recuos mínimos obrigatórios das
edificações, em sistema viário novo, deverão
obedecer o previsto no Anexo 01 desta Lei e
são disciplinados nesta Subseção.
Parágrafo único. Os recuos mínimos obrigatórios
para as faixas de APP dos cursos d’água
correntes ou dormentes, no perímetro urbano
serão de 15,00 (quinze) metros e na área Rural
será obedecido a Legislação Estadual e Federal
Vigentes.

Parágrafo único. Os recuos mínimos obrigatórios
para as faixas de APP dos cursos d’água correntes
ou dormentes, no perímetro urbano serão de 15,00
(quinze) metros e na área Rural será obedecido a
Legislação Estadual e Federal Vigentes.
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Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Art. 103. O recuo mínimo frontal medido a partir do
gabarito oficial da via pública para qualquer tipo de
uso é a fixada nos Anexos 1 a 12, 16 a 17, 19 a 21
e no Anexo 30, exceto:
§ 2º. Para as vias estaduais (SC 421) e de
jurisdição Estadual, as edificações poderão ser
construídas a partir do gabarito oficial, excetuando:
(...)
§ 3.º (...):
I - nas rodovias federais, fora do perímetro urbano,
as edificações poderão ser construídas a partir da
faixa “non aedificandi”,determinada pelo órgão
competente - DENIT;

Art. 103. O recuo mínimo frontal medido a partir
do gabarito oficial da via pública para qualquer
tipo de uso é a fixada nos Anexo 01, exceto:
§ 2º. Para as vias estaduais (SC 340 e AC 340)
e de jurisdição Estadual, as edificações poderão
ser construídas a partir do gabarito oficial,
excetuando: (...)
§ 3.º (...):
I - nas rodovias federais, fora do perímetro
urbano, as edificações poderão ser construídas
a partir da faixa “non aedificandi”,determinada
pelo órgão competente - DNIT;
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Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Art. 106. O recuo lateral e posterior das paredes
com ou sem aberturas, o recuo mínimo será o
definido nos Anexos 1 a 12, 16 a 17, 19 a 21 e no
Anexo 30, exceto:
I – Postos de abastecimento de combustíveis,
depósitos de explosivos, depósitos
de gás, devem observar regras específicas
estabelecidas em Leis Estaduais ou Federais;
II – As antenas de radiação eletromagnética que
observam as regras específicas estabelecidas em
Leis Estaduais ou Federais;
III – De depósitos de produtos químicos
observarão regras específicas
estabelecidas em Leis Estaduais ou Federais.

Art. 106. O recuo lateral e posterior das paredes
com ou sem aberturas, o recuo mínimo será o
definido pelo Anexo 01 - Índices Urbanísticos,
exceto:
I – Postos de abastecimento de combustíveis,
depósitos de explosivos, depósitos
de gás, devem observar regras específicas
estabelecidas em Leis Estaduais ou Federais;
II – As antenas de radiação eletromagnética que
observam as regras específicas estabelecidas em
Leis Estaduais ou Federais;
III – De depósitos de produtos químicos
observarão regras específicas
estabelecidas em Leis Estaduais ou Federais.
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Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Art. 107. As paredes ou muros sem abertura
(paredes cegas) ficarão desobrigadas de
recuo lateral e posterior, desde que seja
localizado em uma das laterais e fundo, sendo
respeitados os indicativos dos Anexos 1 a 12,
16 a 17, 19 a 21 e no Anexo 30.

Art. 107. As paredes sem abertura (paredes cegas)
poderão ocupar até 50% do perímetro do lote,
exceto testada, podendo ser contínuas ou não.

§ 3º. Indústrias existentes, quando instaladas
com parede cega nas divisas, para sua
adequação, os equipamentos geradores de
ruídos e vibrações não poderão ser instalados
junto as divisas, com parecer favorável do
NGPT e do Órgão Municipal de Controle
Ambiental.

§ 3º. Indústrias existentes, quando instaladas com
parede cega nas divisas, para sua adequação, os
equipamentos geradores de ruídos e vibrações não
poderão ser instalados junto as divisas, com parecer
favorável do Órgão Municipal de Planejamento
Urbano que poderá solicitar o parecer do NGPT e do
Órgão Municipal de Controle Ambiental.
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Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Art. 108. Quando admitida a implantação de mais
de 1 (uma) edificação isolada num mesmo terreno,
as construções deverão conservar entre si um
afastamento, observado o afastamento mínimo de
duas vezes o recuo mínimo estabelecido para os
recuos laterais do lote quando houver abertura em
ambas as edificações.
§ 2º. Os imóveis de interesse do patrimônio
histórico observarão o disposto neste artigo, salvo
quando exigido recuo maior por critérios técnicos
relativos à preservação e visualização do imóvel,
mediante deliberação do Conselho do Patrimônio
Histórico e do NGPT.

Art. 108. (...)
§ 2º. Os imóveis de interesse do patrimônio
histórico observarão o disposto neste artigo, salvo
quando exigido recuo maior por critérios técnicos
relativos à preservação e visualização do imóvel,
mediante deliberação do Conselho de Cultura e
Órgão Municipal de Planejamento Urbano que
poderá solicitar o parecer do NGPT.
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Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Subseção III
DOS AFASTAMENTOS E RECUOS

Art. 109. As áreas resultantes dos recuos
mínimos obrigatórios deverão ser tratadas
como áreas verdes, garantindo-se a
permeabilidade do solo em pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) de sua superfície, não
podendo ser inferior a 5% da área do lote.

Art. 109. As áreas resultantes dos recuos
devem garantir a permeabilidade do solo,
seguindo a taxa de permeabilidade da zona
onde está inserido, conforme Anexo 01.
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Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA

Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA

Art. 111. Os limites de altura das edificações
para cada zona são definidos pelo número de
pavimentos, inclusive térreo, determinados nos
termos do Anexo 30 desta Lei.

Art. 111. Os limites de altura das edificações
para cada zona são definidos pelo número de
pavimentos, inclusive térreo, determinados nos
termos do Anexo 01 desta Lei.

Prefeitura Municipal de Ibirama
Setor de Planejamento
2ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Participativo
Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS

Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA

Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA

Art. 113. Não serão computadas para efeito de
cálculo da altura das edificações, as seguintes
situações:

Art. 113. Não serão computadas para efeito de
cálculo da altura das edificações, as seguintes
situações:

II - edificação na cobertura, em prédios
construídos anteriormente a vigência desta lei,
para administração, lazer e recreação de uso
comum dos condomínios desde que: não
ultrapasse: à 50% (cinqüenta por cento) da área
da cobertura, um pavimento e ponto máximo de
cobertura de 6,00 m (seis metros) acima da laje de
cobertura do último pavimento da edificação;

II - edificação na cobertura, em prédios construídos
anteriormente a 22 de dezembro de 2008, para
administração, lazer e recreação de uso comum
dos condomínios desde que: não ultrapasse: à
50% (cinqüenta por cento) da área da cobertura,
um pavimento e ponto máximo de cobertura de
6,00 m (seis metros) acima da laje de cobertura do
último pavimento da edificação;
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Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA

Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA

Art. 114. As antenas sobre os prédios terão altura
máxima limitada a 6,00m (seis metros),
independente da altura máxima permitida para a
edificação.

Art. 114. As antenas sobre os prédios terão altura
máxima limitada a 6,00m (seis metros),
independente da altura máxima permitida para a
edificação, atendendo às instruções normativas
do CBMSC.

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS
Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA
Art. 115. Muros e caixas d’água independentes ou isolados
da construção principal poderão:
I – ser edificados junto às divisas do imóvel, a partir do
nível do solo, observadas as seguintes condições:
(...)
b) quando houver necessidade de muro de contenção, a
altura máxima será de 3,00 metros;
c) a altura máxima da caixa d’água será correspondente à
permitida para a sobreposição dos muros na divisa.
II – ser edificados fora das divisas do imóvel, respeitando a
altura máxima da zona em que se localizam e o recuo
previsto para as edificações.

Seção I
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS
Subseção IV
DO GABARITO DE ALTURA
Art. 115. Muros e caixas d’água independentes ou
isolados da construção principal
poderão:
I – ser edificados junto às divisas do imóvel, a partir do
nível do solo, observadas as seguintes condições:
(...)
b) quando houver necessidade de muro de
contenção, a altura máxima será de 6,00 metros;
c) a altura máxima da caixa d’água será correspondente
à permitida para a sobreposição dos muros na divisa
e/ou de acordo com as Instruções Normativas do
CBM/SC.
II – ser edificados fora das divisas do imóvel,
respeitando o recuo previsto para as edificações.
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Subseção V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Subseção V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 117. As Vagas mínimas destinadas a
estacionamento de veículos estão estabelecidas
por tipo de uso, no Anexo 31 desta Lei.

Art. 117. As Vagas mínimas destinadas a
estacionamento de veículos estão estabelecidas
por tipo de uso, no Anexo 03 desta Lei.

§ 1º. Os casos não mencionados no Anexo 31,
serão tratados por analogia aos casos nela
previstos, desde que com parecer favorável do
NGPT.

§ 1º. Os casos não mencionados no Anexo 03,
serão tratados por analogia aos casos nela
previstos, desde que com parecer favorável do
NGPT.
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Subseção V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Subseção V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 119. Para garantir o estacionamento de
veículos fora das vias públicas, a exigência da
destinação de áreas de estacionamento de
veículos dar-se-á na forma desta Lei;

Art. 119. Para garantir o estacionamento de
veículos fora das vias públicas, a exigência da
destinação de áreas de estacionamento de
veículos dar-se-á na forma desta Lei;

Parágrafo único. Não serão exigidas vagas de
estacionamento para:
I – as edificações cadastradas e/ou tombadas
como de interesse do patrimônio histórico e
arquitetônico, salvo quando o uso for caracterizado
como pólo atrativo de trânsito.
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Subseção V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Subseção V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 120. Para garantir o estacionamento de
veículos nas vias públicas, será exigida área de
estacionamento em edifícios comerciais,
prestadores de serviço e multifamiliares, de
acordo com o Anexo 31 e no caso de
estacionamento frontal os tipos mencionados no
Anexo 15 desta Lei.

Art. 120. Para garantir o estacionamento de
veículos nas vias públicas, será exigida área de
estacionamento em edifícios comerciais,
prestadores de serviço e multifamiliares, de
acordo com o Anexo 03. No caso de
estacionamento frontal os mesmo não podem
utilizar as vias e passeios como área de
manobra.

Alterado pela LC 91/2010
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Subseção VI
DAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Subseção VI
DAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Art. 121. Para garantir a segurança e definir
parâmetros para escavações e aterros, deverá ser
utilizado os padrões de alturas máximas de taludes
e muros de contenções de acordo com o Anexo 24
não sendo permitido o aterro, escavações e o uso
do solo em áreas alagáveis.
(anexo modificado pela Lei 140 de 15 de outubro
de 2015)

Art. 121. Para garantir a segurança e definir
parâmetros para escavações e aterros, deverá ser
utilizado os padrões de alturas máximas de taludes
e muros de contenções de acordo com o Anexo 13
não sendo permitido o aterro, escavações e o uso
do solo em áreas alagáveis.

Parágrafo único – Serão exigidos projetos
aprovados na prefeitura para qualquer tipo de
movimentação de terra a ser executado no
município.

§ 1º– Serão exigidos projetos aprovados na
prefeitura para qualquer tipo de movimentação
de terra a ser executado no município.
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Subseção VI
DAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
Art. 121. Para garantir a segurança e definir
parâmetros para escavações e aterros, deverá
ser utilizado os padrões de alturas máximas de
taludes e muros de contenções de acordo com
o Anexo 24 não sendo permitido o aterro,
escavações e o uso do solo em áreas
alagáveis.
(anexo modificado pela Lei 140 de 15 de
outubro de 2015)
Parágrafo único – Serão exigidos projetos
aprovados na prefeitura para qualquer tipo de
movimentação de terra a ser executado no
município.

§ 2º Passam a ser entendidos os termos a seguir:
•TERRAPLENAGEM:
Terraplenagem
ou
terraplanagem é uma técnica construtiva que visa
aplainar e aterrar um terreno. "Terrapleno",
literalmente, significa "terra cheia, cheio de terra".
Geralmente esta movimentação de solo tem o
objetivo de atender a um projeto topográfico.
•MOVIMENTAÇAO DE TERRA: O termo movimento
de terra pose ser definido como o conjunto de
operações de escavações, carga, transporte,
descarga, compactação e acabamento executados a
fim de passar-se de um terreno em seu estado
natural para uma nova configuração desejada.
•LIMPEZA DE TERRENO: Os serviços limpeza do
terreno consistem em todas as operações de
destocamento, retiradas de restos de raízes
envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e
outros materiais impeditivos à implantação do
empreendimento.
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Art. 122. O uso do solo no Município será
regulamentado pelos dispositivos constantes
no Anexo 30 desta Lei Complementar e nas
demais legislações pertinentes.

Art. 122. O uso do solo no Município será
regulamentado pelos dispositivos constantes nos
Anexos 01 e 02 – Índices Urbanísticos desta
Lei Complementar e nas demais legislações
pertinentes.
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Art. 125. A proibição de alguns usos e atividades em
determinadas zonas do município, estabelecidos na
presente Lei, é determinada pela sua função, pelo
porte ou ainda se for considerada:
I – Pólo Gerador de Tráfego (PGT);
II – Gerador de Ruído Noturno (GRN);
III – Gerador de Ruído Diurno (GRD);
IV – Pólo Gerador de Risco (PGR).
§ 1°. Os usos e atividades que se enquadrarem nos
incisos I a IV do “caput” deste artigo e definidos pelo
Plano Diretor ou por legislação específica, para serem
autorizados deverão se submeter à exigência de
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a ser
regulamentado por lei municipal específica, devendo
atender, ainda, eventuais exigências da legislação
federal e/ou estadual, conforme classificação emitida
pelo órgão competente de meio ambiente.

Art. 125. A proibição de alguns usos e atividades em
determinadas zonas do município, estabelecidos na
presente Lei, é determinada pela sua função, pelo
porte ou ainda se for considerada:
I – Pólo Gerador de Tráfego (PGT);
II – Gerador de Ruído Noturno (GRN);
III – Gerador de Ruído Diurno (GRD);
IV – Pólo Gerador de Risco (PGR).
§ 1°. Os usos e atividades que se enquadrarem nos
incisos I a IV do “caput” deste artigo e definidos pelo
Plano Diretor ou por legislação específica, para serem
autorizados deverão se submeter à exigência de
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), devendo
atender, ainda, eventuais exigências da legislação
federal e/ou estadual, conforme classificação emitida
pelo órgão competente de meio ambiente.
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Art. 125. A proibição de alguns usos e atividades
em determinadas
zonas
do município,
estabelecidos na presente Lei, é determinada pela
sua função, pelo porte ou ainda se for considerada:
(...)

Art. 125. A proibição de alguns usos e atividades em
determinadas zonas do município, estabelecidos na
presente Lei, é determinada pela sua função, pelo
porte ou ainda se for considerada:(...)

§ 7°. O porte da edificação definido no caput do
artigo é classificada de acordo com os seguintes
critérios e usos:
(Já alterado pelo Art. 6º da Lei Complementar nº
91/2010 )
1. Para o uso Comercial:
I – Pequeno Porte: edificações de até 150,00 m²;
II – Médio Porte: edificações de até 300,0m²;
III – Grande Porte: edificações acima de 300,01 m².

§ 7°. O porte da edificação definido no caput do artigo
é classificada de acordo com os seguintes critérios e
usos:
1. Para o uso Comercial:
I – Pequeno Porte: edificações de até 250 m²;
II – Médio Porte: edificações de até 500 m²;
III – Grande Porte: edificações acima de 500,01 m².
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2. Para o uso Comunitário e/ou Institucional e
multifamiliar:
I – Pequeno Porte: edificações de até 150m²;
II – Médio Porte: edificações de até 300 m²;
III – Grande Porte: edificações acima de 300,01 m².
(...)

5. Para o uso da Prestação de Serviços:
I – Pequeno Porte: edificações de até 50,00 m²
II – Médio Porte: edificações de até 75,00 m²
III – Grande Porte: edificações acima de 75,01m²

2. Para o uso Comunitário e/ou Institucional e
multifamiliar:
I – Pequeno Porte: edificações de até 250,00 m²
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) ou quando
tiverem capacidade de atendimento de até 100
pessoas por dia;
II – Médio Porte: edificações de 251,00 m² (duzentos
e cinqüenta e um metros quadrados) até 500,00m²
(quinhentos metros quadrados) ou quando tiverem
capacidade de atendimento de 101 até 500 pessoas
por dia;
III – Grande Porte: quando for superior aos demais
itens relacionados acima.
(...)
5. Para o uso da Prestação de Serviços:
I – Pequeno Porte: edificações de até 75,00 m²;
II – Médio Porte: edificações de até 150,00 m²;
III – Grande Porte: edificações acima de 150,01 m².
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Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção I
DOS ASPECTOS GERAIS

Subseção I
DOS ASPECTOS GERAIS

Art. 130. A adequação dos usos ao zoneamento
fica indicada no Anexo 30 desta Lei, podendo os
mesmos ser Permitidos ou Permissíveis pelo
NGPT, de acordo com as diretrizes fixadas no
Plano Diretor do Município.

Art. 130. A adequação dos usos ao zoneamento
fica indicada nos Anexos 01 e 02 – Índices
Urbanísticos desta Lei, podendo os mesmos ser
Permitidos ou Permissíveis pelo NGPT, de acordo
com as diretrizes fixadas no Plano Diretor do
Município.
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Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção I
DOS ASPECTOS GERAIS

Subseção I
DOS ASPECTOS GERAIS

Art. 134. Nas situações consolidadas até a
aprovação desta lei, sobre imóveis considerados
de uso não adequado à Zona onde se encontra,
poderá ser concedida a licença para localização e
permanência no local à atividade consolidada,
ficando seus acréscimos e alterações obrigadas
ao cumprimento da presente Lei.

Art. 134. Nas situações consolidadas até 22 de
dezembro de 2008, sobre imóveis considerados
de uso não adequado à Zona onde se encontra,
poderá ser concedida a licença para localização
e permanência no local à atividade consolidada,
ficando seus acréscimos e alterações obrigadas
ao cumprimento da presente Lei.
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DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com
restrições desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados
os seguintes critérios:
(...)
II – restrições quanto ao Uso Residencial Unifamiliar e Multifamiliar onde
este for considerado adequado de acordo com o parecer do NGPT, devendo
o proprietário ser alertado, quando da consulta de viabilidade, acerca das
interferências que sofrerá com o comércio, o tráfego de veículos e as
indústrias características da zona onde pretende localizar-se;

Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com
restrições desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados
os seguintes critérios:
(...)
II – restrições quanto ao Uso Residencial Unifamiliar e Multifamiliar onde
este for considerado adequado de acordo com o parecer do NGPT, devendo
o proprietário ser alertado, quando da consulta de viabilidade, acerca das
interferências que sofrerá com o comércio, o tráfego de veículos e as
indústrias características da zona onde pretende localizar-se;

a) nas Zonas ZU1, ZU2, ZU3 e ZU4, ZR1, ZR2, ZR3 e ZR4, onde estes
forem considerados adequados de acordo com o parecer do NGPT, devendo
o proprietário ser alertado, quando da consulta de viabilidade, acerca das
interferências que sofrerá com o comércio, o tráfego de veículos e as
indústrias características da zona onde pretende localizar-se;
b) nas Zonas Especiais e na MZR, com análise e parecer do Núcleo Gestor
de Planejamento territorial e do Órgão Municipal de Controle Ambiental,
poderá ser permitida a implantação de atividades relativas ao lazer, turismo e
cultura;
c) na Zona ZU4 e ZR4, será adequado o uso residencial multifamiliar,
devendo ser alertado, durante a consulta de viabilidade, quanto à
interferência ambiental e do tráfego de passagem que poderá sofrer em
função dos usos considerados adequados ao uso industrial;

a) nas Zonas ZU1, ZU2, ZU3 e ZU4, ZUE1, ZUE3 e ZR, onde estes forem
considerados adequados de acordo com o parecer do NGPT, devendo o
proprietário ser alertado, quando da consulta de viabilidade, acerca das
interferências que sofrerá com o comércio, o tráfego de veículos e as
indústrias características da zona onde pretende localizar-se;
b) na ZUE1 e na ZR, com análise e parecer do Núcleo Gestor de
Planejamento territorial e do Órgão Municipal de Controle Ambiental, poderá
ser permitida a implantação de atividades relativas ao lazer, turismo e
cultura;
c) na Zona ZU4, será adequado o uso residencial multifamiliar até médio
porte, devendo ser alertado, durante a consulta de viabilidade, quanto à
interferência ambiental e do tráfego de passagem que poderá sofrer em
função dos usos considerados adequados ao uso industrial;
d) Na ZUE2, somente será adequado com parecer da Defesa Civil
atestando a segurança do local;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

III – NÃO EXISTE NA LEI

III – Quanto ao Uso Hoteleiro:
a) na ZU1, ZU2, ZU3 e ZR, será permitido apenas quando as
áreas geradoras de ruído do empreendimento forem
dispostas de forma a não interferir com o entorno residencial,
com parecer favorável do NGPT e do Órgão Municipal de
Controle Ambiental;
b) na ZUE1, será permitido mediante análise e parecer
favorável do NGPT e do Órgão Municipal de Controle
Ambiental, a implantação de áreas de lazer anexas ao projeto
de implantação do hotel;

IV – quanto ao Uso Hoteleiro:
a) na ZU1, ZU2 e ZR1, ZR2, será permitido apenas quando
as áreas geradoras de ruído do empreendimento forem
dispostas de forma a não interferir com o entorno residencial,
com parecer favorável do NGPT e do Órgão Municipal de
Controle Ambiental;
b) na Zona Especial, será permitido mediante análise e
parecer favorável do NGPT e do Órgão Municipal de Controle
Ambiental, a implantação de áreas de lazer anexas ao projeto
de implantação do hotel;
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Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

V – quanto aos Usos Prestação de Serviço:
a) para o Uso Prestação de Serviço, ZU1, ZU2
e ZR1, ZR2, para ser considerado adequado,
deverá ser considerado o fator gerador de
tráfego, ruídos r horário de funcionamento,
devendo tal restrição ser considerada tanto para
edificações novas quanto para instalações de
atividades em imóveis já existentes;

IV – quanto aos Usos Prestação de Serviço:
a) para o Uso Prestação de Serviço, ZU1, ZU2,
ZU3, ZU4, ZUE1, ZUE2 e ZR, para ser
considerado adequado, deverá ser considerado
o fator gerador de tráfego, ruídos e horário de
funcionamento, devendo tal restrição ser
considerada tanto para edificações novas
quanto para instalações de atividades em
imóveis já existentes;
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Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

VI – quanto ao Uso Comércio Local :
a) para o Uso Comércio Local, nas Zonas ZU1,
ZU2 e ZR1, ZR2, para ser considerado
adequado, deverá ser considerado o fator
gerador de tráfego, estacionamento, ruídos e
odores, bem como a legislação sanitária e o
horário de funcionamento, devendo tal restrição
ser considerada tanto para edificações novas
quanto para instalações de atividades em
imóveis já existentes;

V – quanto ao Uso Comércio Local :
a) para o Uso Comércio Local, nas Zonas ZU1,
ZU2, ZU3, ZU4, ZUE2 e ZR, para ser
considerado adequado, deverá ser considerado
o fator gerador de tráfego, estacionamento,
ruídos e odores, bem como a legislação
sanitária e o horário de funcionamento, devendo
tal restrição ser considerada tanto para
edificações novas quanto para instalações de
atividades em imóveis já existentes;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

VII – quanto ao Uso Institucional :
a) nas Zonas ZU2 e ZR2, as delegacias de polícia,
cadeias, presídios e antenas de transmissão de
radiação eletromagnéticas serão consideradas
inadequadas;
b) nas Zonas ZU1 e ZR1, não será permitida a
instalação de antenas de transmissão de radiação
eletromagnéticas, delegacias, cadeias e presídios;

VI – quanto ao Uso Institucional :
a) Na ZU1 , as cadeias, presídios e antenas de
transmissão de radiação eletromagnéticas serão
consideradas inadequadas;
b) na ZU2, não será permitida a instalação de antenas
de transmissão de radiação eletromagnéticas,
delegacias, cadeias e presídios;

VIII – quanto ao Uso Veterinário e Agropecuário:
a) nas Zonas ZU1 e ZR1, quando possuir internação e
guarda de animais, será considerado inadequado;
b) nas Zonas ZU2 e ZR2, será considerado adequado
quando não possuir internação e guarda de animais;

VII – quanto ao Uso Veterinário e Agropecuário:
a) nas Zonas ZU1, ZU2, ZUE1, ZUR2 e ZUR3 quando
possuir internação e guarda de animais, será
considerado inadequado;
b) nas Zonas ZU3, ZU4 e ZR, será considerado
adequado quando possuir internação e guarda de
animais;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições desde
que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes critérios:

IX – quanto ao Uso da Área de Saúde:
a) nas Zonas ZU1 e ZR1 o Uso da Área de Saúde poderá ser
autorizado para hospitais de pequeno porte e postos
assistenciais, não podendo ser autorizado para os demais
casos exemplificados;
b) nas ZU2 e ZR2 o Uso da Área de Saúde será adequado,
quando da viabilidade acerca das interferências que sofrerá
com o tráfego de veículos, ruídos e outras interferências
pertinentes a vias de grande fluxo de passagem;
c) nas Zonas ZU3 e ZR3 os Usos das Áreas de Saúde serão
permitidos, quando da viabilidade, acerca das interferências que
sofrerá com o tráfego de veículos, ruídos e outras interferências
pertinentes a vias de grande fluxo de passagem;
d) nas Zonas ZU2 e ZR2 da Área de Saúde será permitido
quando o acesso para o hospital for independente da via local
que dá acesso às unidades residenciais existentes, sendo as
áreas geradoras de ruídos, como lavanderias, geradores e
similares, dispostas de forma a não interferirem com a atividade
residencial ou provejam as suas instalações de proteção
acústica;

Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

VIII – quanto ao Uso da Área de Saúde:
a) nas Zonas ZU2, ZUE3 e ZR o Uso da Área de Saúde
poderá ser autorizado para hospitais de pequeno porte e
postos assistenciais, não podendo ser autorizado para os
demais casos exemplificados;
b) nas ZU1 e ZU3 o Uso da Área de Saúde será adequado,
quando da viabilidade acerca das interferências que sofrerá
com o tráfego de veículos, ruídos e outras interferências
pertinentes a vias de grande fluxo de passagem;
c) na ZU4 da Área de Saúde será permitido quando o acesso
para o hospital for independente da via local que dá acesso
às unidades residenciais existentes, sendo as áreas
geradoras de ruídos, como lavanderias, geradores e
similares, dispostas de forma a não interferirem com a
atividade residencial ou provejam as suas instalações de
proteção acústica;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

X – quanto ao Uso Educacional:
a) nas Zonas ZU1 e ZR1, ZU2 e ZR2, o Uso Educacional
será considerado adequado;
b) nas Zonas ZU3 e ZR3, será considerado inadequado;
c) nas Zonas ZU5 e ZR5 serão proibidos;
d) nas Zonas ZU1 e ZR1, os Usos Educacionais serão
adequados, devendo:
1) funcionar em horário restrito das sete às vinte e duas
horas;
2) dispor as áreas geradoras de ruído de seu
empreendimento de forma a não interferir com o entorno
residencial ou provê-las de proteção acústica;
e) nas Zonas ZU2 e ZR2 o uso Educacional será
adequado
somente
para
atendimento
dos
estabelecimentos, sendo estes internos aos lotes onde a
atividade está implantada.

IX – quanto ao Uso Educacional:
a) nas Zonas ZU1, ZU2, ZU3, ZUE3 e ZR, o Uso
Educacional será considerado adequado;
b) na ZU4, será considerado inadequado;
c) nas Zonas ZUE1 e ZUE2 serão proibidos;
d) nas Zonas ZU1, ZU2, ZU3, ZUE3 e ZR, os Usos
Educacionais serão adequados, devendo:
1) funcionar em horário restrito das sete às vinte e duas
horas;
2) dispor as áreas geradoras de ruído de seu
empreendimento de forma a não interferir com o entorno
residencial ou provê-las de proteção acústica;
e) na ZU1 o uso Educacional será adequado somente
para atendimento dos estabelecimentos, sendo estes
internos aos lotes onde a atividade está implantada.
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições desde
que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes critérios:

XI – quanto ao Uso Religioso:
a) nas Zonas ZU2 e ZR2 as igrejas, templos, capelas mortuárias,
cemitérios e congêneres serão considerados adequados, desde que
disponham de pátio para abrigar, fora das áreas públicas de
circulação, o acúmulo de pessoas ocasionado normalmente no início
e no final das cerimônias litúrgicas, com capacidade mínima de 15%
(quinze por cento) do total da área reservada aos fiéis e mantendo-se
dentro dos índices de decibéis permissíveis, e inadequado para os
demais usos previstos;
b) nas Zonas ZU1 e ZR1, será adequado para:
1) igrejas, templos e semelhantes desde que não cause interferência
com o uso residencial, com relação a ruído excessivo, mantendo-se
dentro dos índices de decibéis permissíveis e dispondo suas
instalações de forma a não interferir com a atividade residencial;
2) cemitérios, apenas para a ampliação dos já existentes, conforme
os parâmetros definidos em Lei específica para cemitérios;
c) nas Zonas Especiais, será adequado para igrejas, templos e
cemitérios conforme os parâmetros definidos em Lei específica para
cemitérios, desde que atendam às restrições do Órgão Municipal de
Controle Ambiental quanto ao impacto ambiental, não podendo o
acesso ser por parcelamento residencial já implantado;

X – quanto ao Uso Religioso:
a) nas Zonas ZU1 e ZR as igrejas, templos, capelas mortuárias,
cemitérios e congêneres serão considerados adequados, desde que
disponham de pátio para abrigar, fora das áreas públicas de circulação,
o acúmulo de pessoas ocasionado normalmente no início e no final das
cerimônias litúrgicas, com capacidade mínima de 15% (quinze por
cento) do total da área reservada aos fiéis e mantendo-se dentro dos
índices de decibéis permissíveis, e inadequado para os demais usos
previstos;
b) nas Zonas ZU2, ZU3 e ZUE3, será adequado para:
1) igrejas, templos e semelhantes desde que não cause interferência
com o uso residencial, com relação a ruído excessivo, mantendo-se
dentro dos índices de decibéis permissíveis e dispondo suas
instalações de forma a não interferir com a atividade residencial;
2) cemitérios, apenas para a ampliação dos já existentes, conforme os
parâmetros definidos em Lei específica para cemitérios;
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Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições desde
que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes critérios:

XII – quanto aos Usos Recreacionais:
a) nas Zonas ZU2 e ZR2 os Usos Recreacional, serão adequados
quando as atividades geradoras de ruídos que possam a vir causar
interferência com as outras atividades provejam suas instalações de
equipamentos de proteção acústica, mantendo-se dentro dos índices
de decibéis permissíveis, ou localizem-se em áreas que não venham a
impactar com a vizinhança, mediante parecer favorável do Órgão
Municipal de Controle Ambiental;
b) nas Zonas ZU1 e ZR1, o Uso Recreacional será adequado:
1) desde que restrinja suas atividades ao uso Esportivo e de lazer sem
a prática de atividades como bailes e apresentações musicais, que
venham causar interferências com a atividade residencial;
2) quando forem clubes, associações e outros que promovam
atividades geradoras de ruído que possam vir a causar interferência
com a atividade residencial provejam suas instalações com
equipamentos de proteção acústica, mantendo-se dentro dos índices
de decibéis permissíveis, mediante parecer favorável do Órgão
Municipal de Controle Ambiental, ou localizem-se em terreno de no
mínimo 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), dispondo suas
instalações de forma a não interferir com a atividade residencial;
c) na Zonas Especiais, o Uso Recreacional será permitido mediante
análise e parecer favorável do Órgão Municipal de Controle Ambiental
referente ao projeto de implantação;

XI – quanto aos Usos Recreacionais:
a) nas Zonas ZU1, ZU3, ZUE3 e ZR os Usos Recreacional, serão
adequados quando as atividades geradoras de ruídos que possam a
vir causar interferência com as outras atividades provejam suas
instalações de equipamentos de proteção acústica, mantendo-se
dentro dos índices de decibéis permissíveis, ou localizem-se em áreas
que não venham a impactar com a vizinhança, mediante parecer
favorável do Órgão Municipal de Controle Ambiental;
b) nas Zonas ZU2, o Uso Recreacional será adequado:
1) desde que restrinja suas atividades ao uso Esportivo e de lazer sem
a prática de atividades como bailes e apresentações musicais, que
venham causar interferências com a atividade residencial;
2) quando forem clubes, associações e outros que promovam
atividades geradoras de ruído que possam vir a causar interferência
com a atividade residencial provejam suas instalações com
equipamentos de proteção acústica, mantendo-se dentro dos índices
de decibéis permissíveis, mediante parecer favorável do Órgão
Municipal de Controle Ambiental, ou localizem-se em terreno de no
mínimo 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), dispondo suas
instalações de forma a não interferir com a atividade residencial;
c) na ZUE1, o Uso Recreacional será permitido mediante análise e
parecer favorável do Órgão Municipal de Controle Ambiental referente
ao projeto de implantação;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

XIII – quanto ao Uso para postos de abastecimento de
combustíveis:
a) nas Zonas ZU1 e ZR1, os postos de abastecimento
de combustíveis serão inadequados;
b) nas Zonas Misto ZU2 e ZR2, ZU3 e ZR3 os postos
de abastecimento de combustíveis serão adequados;
c) nas Zonas Especiais os postos de abastecimento
de combustíveis serão proibidos;

XII – quanto ao Uso para postos de abastecimento de
combustíveis:
a) nas Zonas ZU2 e ZR, os postos de abastecimento
de combustíveis serão inadequados;
b) nas Zonas ZU1, ZU3, ZU4 os postos de
abastecimento de combustíveis serão adequados;
c) nas ZUE1, ZUE2 E ZUE3 os postos de
abastecimento de combustíveis serão proibidos;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com
restrições desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei,
observados os seguintes critérios:
XIV – quanto ao Uso Serviço Especial Pesado, observadas as
restrições previstas no § 5.º deste artigo:
a) nas Zonas ZU2 e ZR2, será adequado apenas para depósito para
materiais recicláveis somente quando instalados em galpões fechados
e inadequado para os demais usos;
b) nas Zonas ZU3 e ZR3, os usos para ferro velho, depósitos e
comércio de autopeças (depósitos abertos), depósitos de materiais
recicláveis e depósitos de armazenagem, serão considerados
adequados, desde que instalados em galpões fechados ou delimitados
por muros ou cercas, e quando estes não forem suficientes ao bloqueio
visual, cinturão verde e/ou tratamento paisagístico, restringindo a
visibilidade da via pública aos produtos estocados, e adequado para os
demais usos, independente das instalações;
c) nas ZU3 e ZR3, os usos para depósitos de explosivos, munições e
inflamáveis serão considerados adequados, observadas as normas do
Ministério do Exército;
d) nas Zonas ZU3 e ZR3, será adequado para ferros-velhos, depósito e
comércio de autopeças usadas (depósitos abertos) e depósitos de
materiais de recicláveis, desde que instalados em galpões fechados; os
demais depósitos de armazenagem para serem considerados
adequados, deverão restringir a visibilidade dos produtos estocados da
via pública e, para os demais Usos dos Serviços Especiais serão
considerados adequados independente das instalações;

Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

XIII – quanto ao Uso Serviço Especial Pesado, observadas as
restrições previstas no § 5.º deste artigo:
a) nas Zonas ZU2 e ZR, será adequado apenas para depósito para
materiais recicláveis somente quando instalados em galpões fechados
e inadequado para os demais usos;
b) na ZU1, os usos para ferro velho, depósitos e comércio de autopeças
(depósitos abertos), depósitos de materiais recicláveis e depósitos de
armazenagem, serão considerados adequados, desde que instalados
em galpões fechados ou delimitados por muros ou cercas, e quando
estes não forem suficientes ao bloqueio visual, cinturão verde e/ou
tratamento paisagístico, restringindo a visibilidade da via pública aos
produtos estocados, e adequado para os demais usos, independente
das instalações;
c) nas ZU3 e ZU4, os usos para depósitos de explosivos, munições e
inflamáveis serão considerados adequados, observadas as normas do
Ministério do Exército;
d) nas Zonas ZU3 e ZU4, será adequado para ferros-velhos, depósito e
comércio de autopeças usadas (depósitos abertos) e depósitos de
materiais de recicláveis, desde que instalados em galpões fechados; os
demais depósitos de armazenagem para serem considerados
adequados, deverão restringir a visibilidade dos produtos estocados da
via pública e, para os demais Usos dos Serviços Especiais serão
considerados adequados independente das instalações;
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Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

XVI – quanto ao Uso Industrial , observadas as restrições:
a) nas Zonas ZU1 e ZR1 e Zonas Especiais , as Indústrias,
para serem consideradas adequadas respeitarão os índices
urbanísticos para atividades nocivas, incômodas ou
perigosas, sempre que estes forem mais restritivos que os
índices dessas zonas, caso contrário, respeitarão os índices
previstos para essas zonas, devendo tal restrição ser
considerada tanto para edificações novas quanto para
instalações de atividades em imóveis já existentes.
(..)
c) que o acesso se dê a partir da BR470 ou da SC421.
(...)
II - das divisas que confrontarem com o ZU1, ZR1 e ZU5, uso
saúde e uso educacional, a torre deverá manter recuo mínimo
de 30,00m (trinta metros) das divisas do imóvel onde estiver
instalada, podendo extrapolar as divisas do imóvel, utilizando
para fins de recuo a via pública, os rios e ribeirões, as APP
(Áreas de Preservação Permanente);

XV – quanto ao Uso Industrial , observadas as restrições:
a) nas Zonas ZU2, ZUE1, ZUE3 e ZR, as Indústrias, para
serem consideradas adequadas respeitarão os índices
urbanísticos para atividades nocivas, incômodas ou
perigosas, sempre que estes forem mais restritivos que os
índices dessas zonas, caso contrário, respeitarão os índices
previstos para essas zonas, devendo tal restrição ser
considerada tanto para edificações novas quanto para
instalações de atividades em imóveis já existentes.
(..)
c) que o acesso se dê a partir da BR470, da SC340 e AC340.
(...)
II - das divisas que confrontarem com o ZU2, ZUE1. ZUE3 e
ZR, uso saúde e uso educacional, a torre deverá manter
recuo mínimo de 30,00m (trinta metros) das divisas do imóvel
onde estiver instalada, podendo extrapolar as divisas do
imóvel, utilizando para fins de recuo a via pública, os rios e
ribeirões, as APP (Áreas de Preservação Permanente);
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Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO
Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições
desde que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes
critérios:

XVI –(...)
§ 1º. O acesso ao uso quando se tratar da
BR470, quando existir via pública secundária ou
marginal, será por esta via, e quando houver
necessidade de abertura de via específica para
o acesso destas áreas, esta via deverá ser
pública, não sendo possível o acesso direto
deste uso às vias mencionadas na alínea acima.

Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO
Subseção II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 137. Ficam definidos na forma deste artigo, os usos permitidos com restrições desde
que aprovados pelo NGPT, previstos nesta Lei, observados os seguintes critérios:

XV - (...)
a) (...)
§ 1º. O acesso ao uso quando se tratar de
rodovias BR 470, AC 340 e SC 340, quando existir
via pública secundária ou marginal, será por esta
via, e quando houver necessidade de abertura de
via específica para o acesso destas áreas, esta via
deverá ser pública, não sendo possível o acesso
direto deste uso às vias mencionadas na alínea
acima.”
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Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção III
DOS LIMITES DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 139. Os limites de ocupação do solo são
determinados pelos índices urbanísticos que
consistem da aplicação simultânea do coeficiente
de aproveitamento, da taxa de ocupação, dos
recuos mínimos e número de pavimentos
indicados no Anexo 30 desta Lei.
Parágrafo Único – Os índices urbanísticos poderão
ser elevados ao índice máximo para incentivar e
viabilizar projetos de interesse do Município de
cunho turístico, de preservação do patrimônio
histórico, de preservação ambiental e urbanístico,
de acordo com as Políticas de desenvolvimento
Municipal previstas no Anexo 30 desta lei.

Subseção III
DOS LIMITES DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 139. Os limites de ocupação do solo são
determinados pelos índices urbanísticos que
consistem da aplicação simultânea do coeficiente
de aproveitamento, da taxa de ocupação, dos
recuos mínimos e número de pavimentos
indicados no Anexo 01 desta Lei.
Parágrafo Único – Os índices urbanísticos poderão
ser elevados ao índice máximo para incentivar e
viabilizar projetos de interesse do Município de
cunho turístico, de preservação do patrimônio
histórico, de preservação ambiental e urbanístico,
de acordo com as Políticas de desenvolvimento
Municipal previstas no Anexo 01 desta lei.
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Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção III
DOS LIMITES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção III
DOS LIMITES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 141. Todos os loteamentos aprovados
anteriormente à vigência desta Lei receberão os
índices urbanísticos de Zona ZU1.

Art. 141. Todos os loteamentos aprovados
anteriormente à 22 de dezembro de 2008,
receberão os índices urbanísticos de Zona
Urbana 02 - ZU2.
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Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Subseção IV
DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Subseção IV
DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 148. Serão consideradas áreas não edificáveis
e não aterráveis, as faixas marginais mínimas de
15,00 (quinze) metros na área urbana e 30,00
(trinta) metros na área rural ao longo das águas
dormentes e correntes, tomada como referência o
nível médio das águas, de acordo como Anexo 23
desta Lei.

Art. 148. Serão consideradas áreas não edificáveis
e não aterráveis, as faixas marginais mínimas de
15,00 (quinze) metros na área urbana e 30,00
(trinta) metros na área rural ao longo das águas
dormentes e correntes, tomada como referência o
nível médio das águas, de acordo como Anexo 14
desta Lei.
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Art. 173. Da Poluição Sonora:
(...)

Art. 173. Da Poluição Sonora:
(...)
Zoneamento

Via Local
Via Coletora
Via Arterial
Diurno Noturno
Diurno
Noturno Diurno
Noturno
60
55
65
55
65
55
55
50
55
50
60
50
60
55
65
55
70
55
65
55
70
60
70
60
55
50
55
50
55
50
Obedece os parâmetros da zona inserida
Obedece os parâmetros da zona inserida
60
55
65
55
65
55
50
45
50
45
50
45

Zona Urbana 01
Zona Urbana 02
Zona Urbana 03
Zona Urbana 04
Zona Urbana Especial 01
Zona Urbana Especial 02
Zona Urbana Especial 03
Zona Expansão Urbana
Repartições Públicas, Escolas
e Unidades de Saúde*
Macrozona Rural
55
50
55
* Indiferente do zoneamento que estiver inserido;
OBS.: Os Becos e Travessas seguem os paramentos das vias locais;

(...)
(Já Alterado pela Lei Complementar
110/2012)

50

60

50
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Art. 173. Da Poluição Sonora:

Art. 173. Da Poluição Sonora:

(...)

(...)

XII - Em caso de reclamação por incômodo
ou perturbação, as medições da propagação
sonora deverão ser feitas pelas autoridades
ambientais competentes, a partir do ponto
da reclamação.

XII - Em caso de reclamação por incômodo ou
perturbação, as medições da propagação
sonora deverão ser feitas pelo órgão
municipal competente, a partir do ponto da
reclamação.

(Alterado pela Lei Complementar 168/2019)
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BLOCO 03
CAPÍTULO VI
DO PARCELAMENTO DO SOLO
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Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 179. Os procedimentos para aprovação e
implantação de novos parcelamentos do solo no
Município, devem ser àqueles previstos neste
Capítulo, bem como na legislação Estadual e
Federal pertinente e nas disposições constantes na
presente Lei.

Art. 179. Os procedimentos para aprovação e
implantação de novos parcelamentos do solo no
Município, devem ser àqueles previstos neste
Capítulo, bem como na legislação Estadual e
Federal pertinente e nas disposições constantes na
presente Lei.

§ 1°. O tamanho do lote mínimo a ser respeitado
em cada Zona compreendida na Área Urbana é
aquele previsto no Anexo 30 e na Área Rural o lote
mínimo deve possuir a área de 30.000,00 m² , e
deverá sempre ser observado quando da
aprovação
dos
novos
loteamentos
e
desmembramentos a partir da entrada em vigor da
presente Lei.

§ 1°. O tamanho do lote mínimo a ser respeitado
em cada Zona compreendida na Área Urbana e
Área Especial Urbana Descontinuada de
Interesse Turístico é aquele previsto no Anexo 01
e na Área Rural o lote mínimo deve possuir a área
de 30.000,00 m², e deverá sempre ser observado
quando da aprovação dos novos loteamentos e
desmembramentos a partir da entrada em vigor da
presente Lei.
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Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 179. (...)
§ 2°. Para loteamentos considerados de interesse
social e destinado a programas habitacionais
realizados pelo poder público municipal, estadual
ou federal, as dimensões mínimas do lote ofertados
devem ser de:
a) área mínima = 180,00 m² (cento e oitenta metros
quadrados);
b) testada mínima = 6,00 m (seis metros).
§ 3°. Poderá ser autorizado pelo poder público,
através de lei específica, a implantação por
entidades
privadas,
de
loteamentos
comprovadamente de interesse social e destinados
a programas habitacionais, com as dimensões dos
lotes determinadas no parágrafo 2º.

Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 179. (...)

§ 2°. Para programas habitacionais realizados
pelo poder público municipal, estadual ou federal,
pessoas físicas ou privadas, as dimensões mínimas
do lote ofertados devem ser de:
a) área mínima = 180,00 m² (cento e oitenta
metros quadrados);
b) testada mínima = 6,00 m (seis metros).
§ 3°. Excluído
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Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 182. Nenhum projeto de parcelamento do solo
poderá ser aprovado no Município sem a devida
apresentação da Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, assinada por profissional habilitado
pelo Sistema CREA/CONFEA.

Art. 182. Nenhum projeto de parcelamento do solo
poderá ser aprovado no Município sem a devida
apresentação
do
Documento
de
Responsabilidade Técnica, assinado por
profissional legalmente habilitado.

(...)

(...)
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Seção II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 183. O parcelamento do solo urbano no
Município, rege-se por esta lei, observadas as
diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº
6766, de 19 de dezembro de 1979 e pela Lei
Estadual nº 6063, de 24 de maio de 1982 e
suas alterações e regulamentações.

Art. 183. O parcelamento do solo urbano no
Município, rege-se por esta lei, observadas as
diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 6766, de
19 de dezembro de 1979 e pela Lei Estadual nº
17.492, de 22 de janeiro de 2018 e suas alterações
e regulamentações.
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Seção II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 193. As dimensões dos lotes permitidas nos

Art. 193. As dimensões dos lotes permitidas nos
parcelamentos são aquelas constantes do Quadro de
Índices Urbanísticos, de acordo com zonas e usos;
entretanto nenhum lote poderá ter área inferior a 180m²
(cento e oitenta) metros quadrados, e frente para a via de
circulação de largura inferior a 6m (seis) metros.
§ 1º. Quando o terreno possuir uma declividade entre 20%
(vinte) e 30% (trinta) por cento, o lote não poderá ter área
inferior a 360m² (trezentos e sessenta) metros
quadrados e frente para a via de circulação de largura
inferior a 12 metros, sendo que a ocupação do solo, não
será superior a 40% (quarenta) por cento e a altura igual a
3 (três) vezes a inclinação do lote. Os 60% (sessenta) por
cento restantes do terreno citado no parágrafo acima,
deverão ser totalmente preservados.
§ 2º. Os lotes de esquina deverão ter no mínimo 10 (dez)
metros de testada.

parcelamentos são aquelas constantes do Quadro de
Índices Urbanísticos, de acordo com zonas e usos;
entretanto nenhum lote poderá ter área inferior a 360m2
(trezentos e sessenta) metros quadrados, e frente para a
via de circulação de largura inferior a 12m (doze) metros.
§ 1º. Quando o terreno possuir uma declividade entre
20% (vinte) e 30% (trinta) por cento, o lote não poderá ter
área inferior a 450m2 (quatrocentos e cinqüenta) metros
quadrados e frente para a via de circulação de largura
inferior a 15 metros, sendo que a ocupação do solo, não
será superior a 40% (quarenta) por cento e a altura igual
a 3 (três) vezes a inclinação do lote. Os 60% (sessenta)
por cento restantes do terreno citado no parágrafo acima,
deverão ser totalmente preservados.
§ 2º. Os lotes de esquina deverão ter no mínimo 17
(dezessete) metros de testada.
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Seção II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 194. Ao longo das faixas de domínio público
das vias será obrigatório a reserva de uma faixa
“non aedificandi” de cada lado da via, de acordo
com o estabelecido nos Anexos 16, 17 e 18 desta
Lei.

Art. 194. Ao longo das faixas de domínio público
das vias será obrigatório a reserva de uma faixa
“non aedificandi” de cada lado da via, de acordo
com o estabelecido nos Anexos 09, 08 e 09
desta Lei.

Art. 195. Ao longo das águas correntes e
dormentes será obrigatório a reserva de uma
faixa “non aedificandi” conforme o estabelecido
no Anexo 23 desta Lei.

Art. 195. Ao longo das águas correntes e
dormentes será obrigatório a reserva de uma
faixa “non aedificandi” conforme o estabelecido
no Anexo 14 desta Lei.
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Seção III
REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA
LOTEAMENTOS

Seção III
REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA
LOTEAMENTOS

Art. 198. Não serão aprovados loteamentos ou
desmembramentos que possuam lotes encravados,
não sendo permitida a instituição de servidão
pública.

Art. 198. Não serão aprovados loteamentos ou
desmembramentos que possuam lotes encravados,
não sendo permitida a instituição de servidão
pública.

Parágrafo único. Poderão ser aprovados
desmembramentos com servidão particular, desde
que observados os Anexos 19, 20 e 21 desta Lei
Complementar, ficando proibida a constituição de
servidão pública no sistema viário.

Parágrafo único. Poderão ser aprovados
desmembramentos com servidão particular,
desde que observados os Anexos 10, 11 e 12
desta Lei Complementar, ficando proibida a
constituição de servidão pública no sistema
viário.

(Já alterado pelo Art. 9º da Lei Complementar nº
91/2010 )

Prefeitura Municipal de Ibirama
Setor de Planejamento
2ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Participativo

Seção IV
VIAS DE CIRCULAÇÃO

Seção IV
VIAS DE CIRCULAÇÃO

Art. 201. Para fins previstos nesta Lei,
deverão as vias de circulação, enquadrar-se
nas determinações estabelecidas pelo
Sistema Viário, de acordo com os Anexos
16,17 e 18, desta Lei.

Art. 201. Para fins previstos nesta Lei,
deverão as vias de circulação, enquadrar-se
nas determinações estabelecidas pelo
Sistema Viário, de acordo com os Anexos
07, 08 e 09, desta Lei.

Art. 202. As Vias somente poderão ser
arborizadas se obedecerem o disposto no
Anexo 13 desta lei.

Art. 202. As Vias somente poderão ser
arborizadas se obedecerem o disposto no
Anexo 05 desta lei.
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Seção IV
VIAS DE CIRCULAÇÃO

Seção IV
VIAS DE CIRCULAÇÃO

Art. 205. A rampa máxima nas vias de circulação
será de 10% (dez) por cento.

Art. 205. A rampa máxima nas vias de circulação
será de 12,5% (doze virgula cinco por cento).

Parágrafo único – Em áreas excessivamente
acidentadas serão permitidas rampas de até 20%
(vinte) por cento desde que não ultrapasse a 1/3
(um terço) do total arruado.

Parágrafo único – Em áreas excessivamente
acidentadas serão permitidas rampas de até
20% (vinte) por cento desde que não ultrapasse
a 1/3 (um terço) do total arruado.

(Já alterado pelo Art. 10º da Lei Complementar nº
91/2010 )
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO
Art. 215. (...)
§ 1º. Para fins do disposto neste artigo, o
interessado apresentará ao órgão técnico do
Setor de Planejamento, requerimento e planta
do imóvel em 3 (três) vias, contendo: (...)
IV – a indicação dos arruamentos contíguos a
todo o perímetro, a localização das vias de
circulação, áreas livres, construções e
equipamentos urbanos e comunitários,
existentes no local ou em suas adjacências,
com as respectivas distâncias da área a ser
loteada; (...)

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO
Art. 215. (...)
§ 1º. Para fins do disposto neste artigo, o interessado
apresentará ao órgão técnico do Setor de
planejamento, requerimento e planta do imóvel em 3
(três) vias, contendo: (...)
IV – As ruas, estradas existentes ou projetadas que
compõem o sistema viário da cidade e do
município, relacionadas com o loteamento e a
serem respeitadas. (...)
VII – constar na prancha do projeto urbanístico uma
tabela com o quadro de índices urbanísticos por
lote, previstos de acordo com o Anexo 01 do Plano
Diretor Físico Territorial de Ibirama de acordo com
o uso pretendido e as premissas de edificação.
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 215. (...)

Art. 215. (...)

§ 2º. A planta a que se refere o parágrafo
primeiro, deverá vir assinada pelo
proprietário ou representante legal e por
responsável técnico legalmente habilitado,
com a indicação do respectivo registro no
CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) desta região e na
Prefeitura.

§ 2º. A planta a que se refere o parágrafo primeiro,
deverá vir assinada pelo proprietário ou representante
legal e por responsável técnico legalmente habilitado,
com a indicação do respectivo registro no órgão de
classe e na Prefeitura.
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 216. O Setor de Planejamento expedirá
as diretrizes, indicando na planta
apresentada:

Art. 216. O Setor de Planejamento expedirá as
diretrizes, de acordo com o estabelecido nesta
lei, indicando na planta apresentada:

(...)

(...)

§ 2º. As diretrizes expedidas vigorarão pelo
prazo máximo de 1 (um) ano após o qual o
loteador deverá formular novo pedido.

§ 2º. As diretrizes expedidas vigorarão pelo
prazo máximo de 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado por mais 2 (dois) anos mediante
justificativa técnica, após o qual o loteador
deverá formular novo pedido.
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 219. Orientado pelas diretrizes oficiais
expedidas pelo Setor de Planejamento, o
interessado apresentará o projeto juntamente
com os seguintes documentos:
(...)
c) O sistema de vais com a respectiva
hierarquia.
(...)
VI – memorial descritivo em 3 (três) vias,
contendo:
(...)
6. A enumeração dos equipamentos urbanos,
comunitários e dos serviços públicos ou de
utilidade pública, já existentes no loteamento e
adjacências.

Art. 219. Orientado pelas diretrizes oficiais
expedidas pelo Setor de Planejamento, o
interessado apresentará o projeto juntamente com
os seguintes documentos:
(...)
c) O sistema de vias com a respectiva hierarquia.,
(...)
VI – memorial descritivo em 3 (três) vias,
contendo:
(...)
6- A enumeração dos equipamentos urbanos,
comunitários e dos serviços públicos ou de
utilidade pública, já existentes no loteamento e
adjacências.
7- Indicação do Índice urbanístico por lote.
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 219. (...)

Art. 219. (...)

VII – projeto da rede de distribuição de água,
com indicação da fonte de abastecimento,
exame biofisioquímico, volume de descarga por
hora, sistema de tratamento, diâmetro das
canalizações, classe dos materiais empregados
e demais detalhes necessários.

VII – projeto da rede de distribuição de água, com
indicação da fonte de abastecimento, exame
biofisioquímico, volume de descarga por hora,
sistema de tratamento, diâmetro das canalizações,
classe dos materiais empregados e demais detalhes
necessários ou projeto com as especificações da
concessionária local.
IX – projeto da rede de iluminação pública e
particular, de acordo com a normatização da
concessionária de energia local;
(...)
XIII – projeto de rede de esgotamento sanitário
conforme as especificações da concessionária
local.

IX – projeto da rede de iluminação pública e
particular, de acordo com a normatização da
CELESC;
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 220. Todas as peças do projeto de
loteamento serão assinadas pelo proprietário ou
representante legal, e por responsável técnico
legalmente habilitado com indicação do
respectivo registro no CREA desta região e na
Prefeitura, devendo ser apresentada a guia de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
dos projetos e execução das obras.

Art. 220. Todas as peças do projeto de loteamento
serão assinadas pelo proprietário ou representante
legal, e por responsável técnico legalmente
habilitado com indicação do respectivo registro no
órgão de classe e na Prefeitura, devendo ser
apresentado Documento de Responsabilidade
Técnica dos projetos e execução das obras.
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 221. A Prefeitura Municipal poderá exigir
ainda, além dos documentos mencionados no
artigo 217, a apresentação de outras plantas,
desenhos, cálculos, documentos e detalhes que
julgar necessários ao esclarecimento e com
andamento do processo.

Art. 221. A Prefeitura Municipal poderá exigir ainda,
além dos documentos mencionados no artigo 217
(rever numeração), a apresentação de outras
plantas, desenhos, cálculos, documentos e detalhes
que julgar necessários ao esclarecimento e com
andamento do processo.

§ 1º. Salvo motivo justificado e devidamente
comprovado, deverá o interessado atender no
prazo de 20 (vinte) dias qualquer pedido de
esclarecimento ou de apresentação de
documentos elucidativos formulados pelo Setor
de Planejamento.

§ 1º. Salvo motivo justificado e devidamente
comprovado, deverá o interessado atender no prazo
de 60 (sessenta) dias qualquer pedido de
esclarecimento ou de apresentação de documentos
elucidativos
formulados
pelo
Setor
de
Planejamento.
(...)
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 222. Para aprovação do projeto de
desmembramento, o interessado apresentará
à Prefeitura Municipal, juntando:

Art. 222. Para aprovação do projeto de
desmembramento, o interessado apresentará à
Prefeitura Municipal, juntando:

(...)

(...)

II – Planta do imóvel em 3 (três) vias, em
escala 1.500, contendo:

II – Planta do imóvel em 3 (três) vias, em escala
1/500 ou se necessário utilizar outra escala, esta
deverá ser legível, devendo as pranchas
obedecer a normatização da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), contendo:

(...)
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Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 224. As peças do projeto de
desmembramento deverão obedecer ao
disposto no Artigo 219, inciso V, alíneas ‘a’, ‘b’ e
‘d’, e no Artigo 215, §1°, incisos I, II e III.”

Art. 224. As peças do projeto de desmembramento
deverão obedecer ao disposto no Artigo 219,
inciso V, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘d’, e no Artigo 215, §1°,
incisos I, II e III.”

REVER NUMERAÇÃO DSO ARTIGOS NO
MOMENTO DA FORMATAÇÃO

REVER NUMERAÇÃO DSO ARTIGOS NO
MOMENTO DA FORMATAÇÃO

(Já alterado pelo Art. 11º da Lei Complementar
nº 91/2010 )

REVER AINDA NÃO ENTENDI

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Seção V
PROJETO DE LOTEAMENTO E
DESMEMBRAMENTO

Art. 226. Quando o desmembramento decorrer
da subdivisão de lotes pertencentes a
loteamento nos quais a destinação de área
pública tenha sido inferior à mínima prevista
no artigo 188 desta Lei e o total da área
desmembrada for superior a 10.000m2 (dez
mil) metros quadrados destinar-se-à 10% (dez
por cento) da área ao Poder Público, que a
receberá com um dos encargos previstos nos
incisos do artigo supra mencionado.

Art. 226. Aplicam-se ao desmembramento, no
que couber, as imposições urbanísticas
vigentes para as regiões em que se situem ou,
na ausência destas, as disposições
urbanísticas para os loteamentos.
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PROJETO DE LOTEAMENTO E
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Art. 228. Aplicam-se ao desmembramento, no
que couber, as disposições urbanísticas
exigidas para o loteamento, em especial o
artigo 189, parágrafo único, e ao processo de
aprovação dos projetos de desmembramentos
e remembramento, no que for aplicável, as
disposições relativas aos loteamentos.

Art. 228. Aplicam-se ao desmembramento, no
que couber, as disposições urbanísticas exigidas
para o loteamento, em especial o artigo xx,
parágrafo único, e ao processo de aprovação
dos projetos de desmembramentos e
remembramento, no que for aplicável, as
disposições relativas aos loteamentos.
Rever numeração do Artigo
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Seção VI
APROVAÇÃO DO PROJETO DE
LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO

Art. 229. Apresentando o projeto definitivo de
loteamento ou desmembramento com todos
os elementos de ordem técnica e legal
exigidos, terá a Prefeitura Municipal o prazo
de 30 (trinta) dias e 40 (quarenta) dias
respectivamente, para decidir sobre sua
aprovação ou rejeição.

Art. 229. Apresentando o projeto definitivo de
qualquer modalidade de parcelamento do
solo com todos os elementos de ordem técnica
e legal exigidos, terá a Prefeitura Municipal o
prazo de 40 (quarenta) dias úteis, para decidir
sobre sua aprovação ou rejeição.
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APROVAÇÃO DO PROJETO DE
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Art. 232. Na aprovação do projeto de loteamento
ou desmembramento observar-se-ão ainda as
exigências expressas em Legislação Federal e
Estadual pertinente, em especial Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965 – Código
Florestal, e Decreto nº 24.643, de 10 de julho de
1934 – Código de Águas.

Art. 232. Na aprovação do projeto de loteamento
ou desmembramento observar-se-ão ainda as
exigências expressas em Legislação Federal e
Estadual pertinente, em especial Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012 – Código Florestal, e
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 –
Código de Águas.
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Seção VI
APROVAÇÃO DO PROJETO DE
LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO

Art. 236. Nas desapropriações não serão
indenizadas as benfeitorias ou construções
realizadas em lotes ou loteamentos irregulares
nem serão considerados terrenos loteados para
fins de indenização, as glebas que forem
desmembradas ou loteadas sem aprovação da
Prefeitura Municipal.

Art. 236. Nas desapropriações não serão
indenizadas as benfeitorias ou construções
realizadas em lotes ou loteamentos irregulares
nem serão considerados terrenos loteados para
fins de indenização, as glebas que forem
parceladas sem aprovação da Prefeitura
Municipal.
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APROVAÇÃO DO PROJETO DE
LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO

Art. 237. Constitui condição essencial à
aprovação de qualquer loteamento, a execução
das seguintes obras e benfeitorias pelo
interessado após a aprovação do respectivo
projeto: (...)
I – Sistema de escoamento das águas pluviais;
II – Rede de distribuição de água;
(...)
§ 2º. A liberação do alvará de desmembramento
nos termos dos anexos 19, 20 e 21 se dará
através de licença para execução dos itens: (...)
I – Sistema de escoamento das águas pluviais;
II – Rede de distribuição de água; (...)

Art. 237. Constitui condição essencial à
aprovação de qualquer loteamento, a execução
das seguintes obras e benfeitorias pelo
interessado após a aprovação do respectivo
projeto: (...)
I – Sistema de escoamento das águas pluviais;
II – Rede de distribuição de água e esgoto;
(...)
§ 2º. A liberação do alvará de desmembramento
nos termos dos anexos 10, 11 e 12 se dará
através de licença para execução dos itens: (...)
II – Rede de distribuição de água e esgoto; (...)

(Já alterado pelo Art. 13º da Lei Complementar
nº 91/2010 )
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Art. 245. Os projetos de desmembramento
protocolados, ou não nesta Prefeitura, à data de
aprovação do Plano Diretor e que sigam a
legislação em vigor na época, poderão ser
aprovados nesta Prefeitura.

Art. 245. Os projetos de desmembramento
protocolados, nesta Prefeitura, seguem a
legislação em vigor na data do protocolo,
poderão ser aprovados nesta Prefeitura.
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BLOCO 04
CAPÍTULO VII
DO SISTEMA VIÁRIO

rever

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 247. As novas vias a serem implantadas no
Município,
devem respeitar
as
diretrizes
estabelecidas pela presente Lei, bem como as
exigências do Código Brasileiro de Trânsito.
(...)
VI – Servidão Particular – definida como Servidão
Particular a área de terras do último lote do
desmembramento, de acordo com os Anexos 19 - 20
e 21, que servem de acesso aos lotes que ficam
situados entre a Via Pública e o último lote do
desmembramento.

Art. 247. As novas vias a serem implantadas no
Município,
devem respeitar
as
diretrizes
estabelecidas pela presente Lei, bem como as
exigências do Código Brasileiro de Trânsito.
(...)
VI – Servidão Particular – definida como Servidão
Particular a área de terras do último lote do
desmembramento, de acordo com os Anexos 10,
11 e 12, que servem de acesso aos lotes que ficam
situados entre a Via Pública e o último lote do
desmembramento.

(Já alterado pelo Art. 14º da Lei Complementar nº
91/2010 )

VII - Travessa - Via Pública ou Particular que serve de
ligação entre vias sendo utilizada somente para
pedestres, com largura entre 1,50 e 2,00 metros,
pavimentada e ajardinada.
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Art. 249. A transição mínima entre o Acesso
Expresso da SC 421 e as vias marginais para
talude, segurança e/ou alargamento futuro das
pistas é de 4,00m (quatro metros).

Art. 249. A transição mínima entre o Acesso
Expresso da SC 340 e AC 340 e as vias marginais
para talude, segurança e/ou alargamento futuro
das pistas é de 4,00m (quatro metros).
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Art. 250. As vias existentes implantadas tem
gabarito variado.

Art. 250. As vias existentes implantadas tem
gabarito variado.

Parágrafo Único. O gabarito aprovado das vias
existentes poderá ser alterado quando impraticável
em campo, a critério dos Órgãos Municipais de
Planejamento Urbano, ouvido Núcleo Gestor de
Planejamento Territorial.

§ 1º. O gabarito aprovado das vias existentes
poderá ser alterado quando impraticável em
campo, a critério dos Órgãos Municipais de
Planejamento Urbano, que poderá solicitar o
parecer do Núcleo Gestor de Planejamento
Territorial e/ou Departamento de Trânsito.
§ 2º. Nas vias onde já estão definidos os itens
de infraestrutura como: rede de abastecimento
de água potável, posteamento de energia, rede
de coleta de águas pluviais e meio fio, as vias
poderão permanecer com o gabarito existente.
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Art. 251. Os gabaritos das novas vias, criadas a
partir de parcelamento da terra ou da implantação
das Vias Projetadas, estão fixados nos Anexos 16 a
21 desta lei. (...)

Art. 251. Os gabaritos das novas vias, criadas a
partir de parcelamento do solo ou da implantação
das Vias Projetadas, estão fixados nos Anexos
07 a 12 desta lei.

§ 3º. As novas vias criadas a partir do parcelamento
da terra ou da implantação das Vias Projetadas, em
função de sua localização e/ou importância, ficarão
a critério do Órgão Municipal de Planejamento e do
NGPT, que exigirá se necessário:

§ 3º. As novas vias criadas a partir do
parcelamento do solo ou da implantação das Vias
Projetadas, em função de sua localização e/ou
importância, obedecerão os critérios dos anexos,
ficando a critério do Órgão Municipal de
Planejamento a exigência se necessário:

I - gabarito específico diferente, independentemente
da extensão da nova(s) via(s); (...)

I – Excluído

III - a não interligação de nova(s) via(s) em certas
vias do sistema viário existente para minimizar o
impacto do fluxo de veículos;

III - a não interligação da nova(s) via(s) em vias
do sistema viário existente para minimizar o
impacto do fluxo de veículos;
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Art. 252. Nos casos em que na área onde se
desenvolve o parcelamento da terra haja uma via
projetada, o Órgão Municipal de Planejamento
Urbano poderá:

Art. 252. Nos casos em que na área onde se
desenvolve o parcelamento do solo haja uma via
projetada, o Órgão Municipal de Planejamento
Urbano poderá:
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Art. 255. Para reduzir a velocidade dos veículos
deverá ser implantada nas novas vias com extensão
maior que 300,00m (trezentos metros) rótulas ou
curvas, com ângulo central com mínimo de 45º
(quarenta e cinco graus) e com raio de meio-fio
interno mínimo de 15,00m (quinze metros), de modo
que cada segmento de via tenha no máximo
200,00m (duzentos metros) lineares.
(...)
§ 2º. No projeto das novas vias, criadas a partir de
parcelamento de terra, da implantação das Vias
Projetadas, bem como no caso de vias locais
existentes, fica permitida a implantação de avanços
redutores, com sinalização, para reduzir a velocidade
dos veículos, desde que haja acordo entre os
proprietários e obedecidas as normas técnicas e
diretrizes do Órgão Municipal de Planejamento
Urbano e aprovado pelo NGPT.

Art. 255. Para reduzir a velocidade dos veículos
deverá ser implantada nas novas vias com extensão
maior que 300,00m (trezentos metros) rótulas ou
curvas, com ângulo central com mínimo de 45º
(quarenta e cinco graus) e com raio de meio-fio
interno mínimo de 15,00m (quinze metros), de modo
que cada segmento de via tenha no máximo 200,00m
(duzentos metros) lineares.
(...)
§ 2º. No projeto das novas vias, criadas a partir de
parcelamento de solo, da implantação das Vias
Projetadas, bem como no caso de vias locais
existentes, fica permitida a implantação de avanços
redutores, com sinalização, para reduzir a velocidade
dos veículos, desde que haja acordo entre os
proprietários e obedecidas às normas técnicas e
diretrizes do Órgão Municipal de Planejamento
Urbano que poderá solicitar o parecer do NGPT.
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Art. 257. A colocação de postes, caixas de
passagem de tubos, fiações, etc., e a plantação
de árvores no passeio de vias com previsão de
alargamento deverão ocorrer fora da área de
alargamento da via, sempre que viável, ficando
assim localizadas dentro do passeio oficial
previsto para a via.

Art. 257. A colocação de postes, caixas de
passagem de tubos, fiações, etc. e a plantação de
árvores no passeio de vias com previsão de
alargamento deverão ocorrer fora da área de
alargamento da via, ficando assim localizadas
dentro do passeio oficial previsto para a via.
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Art. 258. Os gabaritos de todas as vias serão
marcados a partir do eixo da via.

Art. 258. Os gabaritos de todas as vias serão
marcados a partir do eixo da via.

(...)

(...)

§ 3º. Muros e cercas poderão ser construídos no
alinhamento antigo, a critério do Órgão Municipal de
Controle Arquitetônico e Urbanístico, em casos
especiais, em caráter provisório e sem ônus para o
Município quando da necessidade de demolição para
alargamento da via.

§ 3º. Muros, cercas e tapumes poderão ser
construídos no alinhamento antigo, a critério do
Órgão Municipal de Planejamento Urbano, em
casos especiais, em caráter provisório e sem ônus
para o Município quando da necessidade de
demolição para alargamento da via.
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Art. 259. As vias cujos gabaritos oficiais ainda não
estiverem implantados, poderão ter os passeios com
dimensões superiores às estabelecidas em lei,
enquanto não for definitivamente implantada a faixa
de rolamento de veículos com a devida metragem.
(...)
§ 3º. A execução de áreas para estacionamento de
veículos, deverá: (..)
II - ser implantada pelo requerente, com recursos
próprios, inclusive despesas com a pavimentação do
recuo com o mesmo material empregado na via, com
a remoção de postes e com a relocação do meio-fio,
caixas de inspeção da Prefeitura Municipal, CASAN,
CELESC e TELESC, além de equipamentos urbanos
de uso coletivo, e ainda adaptação de bocas de lobo
para um perfeito escoamento das águas pluviais,
respeitando-se a inclinação do pavimento.

Art. 259. As vias cujos gabaritos oficiais ainda não
estiverem implantados, poderão ter os passeios
com dimensões superiores às estabelecidas em lei,
enquanto não for definitivamente implantada a faixa
de rolamento de veículos com a devida metragem.
(...)
§ 3º. A execução de áreas para estacionamento de
veículos, deverá: (..)
II - ser implantada pelo requerente, com recursos
próprios, inclusive despesas com a pavimentação
do recuo com o mesmo material empregado na via,
com a remoção de postes e com a relocação do
meio-fio, caixas de inspeção da Prefeitura
Municipal, órgão ou concessionária de energia,
água e telefonia, além de equipamentos urbanos
de uso coletivo, e ainda adaptação de bocas de
lobo para um perfeito escoamento das águas
pluviais, respeitando-se a inclinação do pavimento.
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Art. 261. Os raios de curva do alinhamento predial e/ou
muro na intersecção entre vias locais e vias do Sistema
Viário Básico são fornecidos pelo Órgão Municipal de
Controle Arquitetônico e Urbanístico ou adotado os
estabelecidos pelo loteamento ou desmembramento
com raio de meio-fio mínimo de 6,00m (seis metros).
Parágrafo Único. Para definição do raio de meio-fio
toma-se o raio do alinhamento predial acrescido da
largura do passeio menor.
§ 1º. Os pontos do Sistema Viário com previsão de
interseção especial (em nível ou desnível) ou com
possibilidade de ampliação de trevos existentes ou
ainda, trechos com necessidade de correção de traçado,
poderão requerer variação de gabarito e/ou raio de
curva.
§ 2º. O traçado definitivo das vias projetadas do Sistema
Viário poderá ser alterado pela Prefeitura, quando da
execução dos projetos de engenharia, desde que não
altere a estrutura do Sistema Viário.

Art. 261. Os raios de curva do alinhamento do lote e/ou
muro na intersecção entre vias locais e vias do Sistema
Viário Básico são fornecidos pelo Órgão Municipal de
Planejamento Urbano ou adotado os estabelecidos pelo
loteamento ou desmembramento com raio de meio-fio
mínimo de 6,00m (seis metros).
§1º. Para definição do raio de meio-fio toma-se o raio do
alinhamento do lote acrescido da largura do passeio
menor.
§ 2º. Os pontos do Sistema Viário com previsão de
interseção especial (em nível ou desnível) ou com
possibilidade de ampliação de trevos existentes ou
ainda, trechos com necessidade de correção de traçado,
poderão requerer variação de gabarito e/ou raio de
curva.
§ 3º. O traçado definitivo das vias projetadas do Sistema
Viário poderá ser alterado pela Prefeitura, quando da
execução dos projetos de engenharia, desde que não
altere a estrutura do Sistema Viário.
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Art. 262. A Secretaria de Planejamento,
dependendo do porte e da localização do
empreendimento ou do loteamento, em relação ao
sistema viário, poderá exigir sistema especial de
acesso (com interseção em nível ou desnível, com
ou sem canteiros e ilhas canalizadoras e de
refúgio para pedestres, e/ou sinalização
horizontal, vertical e semafórica).

Art. 262. O Órgão Municipal de Planejamento
Urbano, dependendo do porte e da localização do
empreendimento ou do loteamento, em relação ao
sistema viário, poderá exigir sistema especial de
acesso (com interseção em nível ou desnível, com
ou sem canteiros e ilhas canalizadoras e de
refúgio para pedestres, e/ou sinalização horizontal,
vertical e semafórica).
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Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Seção I
DO GABARITO DAS VIAS

Seção I
DO GABARITO DAS VIAS

Art. 263. As novas vias públicas nas áreas urbanas
deverão ter no mínimo as seguintes medidas:
(...)
I – para àquelas classificadas como Via Arterial, a
faixa de domínio total deverá ser de 22,00 metros
na área urbana e rural e 30,00 metros na SC421,
com passeio mínimo de 2,00 metros em cada lado,
conforme Anexo 17 desta Lei;
(...)
IV – para àquelas classificadas como Via Tipo Beco
com até 100 metros, a faixa de domínio total deverá
ser de 13,50 metros na área urbana e na área rural,
com passeio mínimo de 2,00 metros em cada lado,
conforme Anexo 16 desta Lei;

Art. 263. As novas vias públicas nas áreas urbanas
deverão ter no mínimo as seguintes medidas:
(...)
I – para àquelas classificadas como Via Arterial, a
faixa de domínio total deverá ser de 22,00 metros na
área urbana e de 30,00 metros na área rural, sendo
que nas SC 340 e AC 340 deverá ser o
estabelecido pela Legislação Estadual, com
passeio mínimo de 2,00 metros em cada lado;
(...)
IV – para àquelas classificadas como Via Tipo Beco
com até 100 metros, a faixa de domínio total deverá
ser de 12,00 metros na área urbana e na área rural,
com passeio mínimo de 2,00 metros em cada lado.
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Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Seção I
DO GABARITO DAS VIAS

Seção I
DO GABARITO DAS VIAS

Art. 263. As novas vias públicas nas áreas
urbanas deverão ter no mínimo as seguintes
medidas:

Art. 263. As novas vias públicas nas áreas
urbanas deverão ter no mínimo as seguintes
medidas:

(...)

(...)

§ 1°. A classificação das vias e a definição de seu
s gabaritos são de competência do Órgão de
Planejamento da Prefeitura, mediante aprovação
do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial.

§ 1°. A classificação das vias e a definição de
seus gabaritos são de competência do Órgão
Municipal de Planejamento Urbano.

§ 2°. As vias rurais terão suas faixas de domínio
fixadas através de estudos específicos, não
podendo seu gabarito total ser inferior a 13,50
metros.

§ 2°. As vias rurais terão suas faixas de domínio
fixadas através de estudos específicos, não
podendo seu gabarito total ser inferior a 9,00
metros.
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Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Seção I
DAS CICLOVIAS

Seção I
DAS CICLOVIAS

Art. 272. Fica a critério do Órgão Municipal de
Planejamento o detalhamento do Sistema
Cicloviário.

Art. 272. As vias Arteriais e Coletoras deverão
estar providas de Ciclofaixas, respeitadas as
Normas técnicas correspondentes ao tema e o
Código Nacional de Transito.
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Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Seção I
DOS PASSEIOS

Seção I
DOS PASSEIOS

Art. 274. As espécies vegetais a serem plantadas
nos passeios deverão ter a anuência do Setor de
Planejamento.

Art. 274. As espécies vegetais a serem plantadas
nos passeios deverão ter a anuência do Setor de
Planejamento.

Parágrafo Único. O plantio das espécies deverão
ter apoio técnico de profissional da área florestal.

Parágrafo Único. O plantio das espécies deverá
ter apoio técnico de profissional da área florestal,
sendo que deverão ser indicadas pelo Órgão
Municipal de Planejamento Urbano.

Art. 275. Os rebaixos em passeios para acesso
de veículos deverão obedecer o mínimo fixado no
Anexo 14, ficando o departamento de Obras da
Prefeitura Municipal responsável pelo rebaixo do
meio fio existente.

Art. 275. Os rebaixos em passeios para acesso
de veículos deverão obedecer o mínimo fixado no
Anexo 06.
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Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Capítulo VII
DO SISTEMA VIÁRIO

Seção I
DOS PASSEIOS

Seção I
DOS PASSEIOS

Art. 277. O alinhamento para meio fio será
fornecido pelo setor de Planejamento do
Município assim como cabe a este setor
comunicar sobre a padronização ou não do
revestimento a ser implantado.

Art. 277. O alinhamento para meio fio será
fornecido
pelo
Órgão
Municipal
de
Planejamento Urbano assim como cabe a este
setor comunicar sobre a padronização ou não do
revestimento a ser implantado.
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BLOCO 05
CAPÍTULO VIII
DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOURBANÍSTICOS
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Capítulo VIII
DO SISTEMA VIÁRIO DOS INSTRUMENTOS
JURÍDICO-URBANÍSTICOS
Seção I
DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Capítulo VIII
DO SISTEMA VIÁRIO DOS INSTRUMENTOS
JURÍDICO-URBANÍSTICOS
Seção I
DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Art. 280. Consideram-se instrumentos da política
municipal, que reger-se-ão por legislação própria,
quando for o caso, observando, no que couber , o
disposto nesta lei: (...)
III - instrumentos de regularização fundiária:
a) usucapião especial, coletiva e individual de
imóvel urbano;
b) concessão de uso especial para fins de moradia;
c) concessão de direito real de uso;
d) zonas especial de interesse social (ZEIS);
e) usucapião.
f) programas, convênios, parcerias e projetos
especiais de fiscalização das atividades ilegais de
ocupação do solo urbano.

Art. 280. Consideram-se instrumentos da política
municipal, que reger-se-ão por legislação própria,
quando for o caso, observando, no que couber , o
disposto nesta lei: (...)
III - instrumentos de regularização fundiária:
a) usucapião especial, coletiva e individual de imóvel
urbano;
b) concessão de uso especial para fins de moradia;
c) concessão de direito real de uso;
d) zonas especial de interesse social (ZEIS);
e) usucapião.
f) programas, convênios, parcerias e projetos especiais
de fiscalização das atividades ilegais de ocupação do
solo urbano.
g) Leis Específicas;
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Capítulo VIII
DO SISTEMA VIÁRIO DOS INSTRUMENTOS
JURÍDICO-URBANÍSTICOS
Subseção X
DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA (EIV)
Art. 313. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
será executado pelo empreendedor, por solicitação
do Poder Executivo, para os empreendimentos e
atividades públicas ou privadas que interfiram na
qualidade de vida da população residente ou
usuária da área e suas
proximidades, quando houver impacto, incluindo a
análise, no mínimo, das seguintes questões:
(...)
Parágrafo único. Deverá o Órgão Municipal
competente, após apreciação dos demais órgãos
relacionados ao assunto motivo do EIV, encaminhar
ao Conselho Municipal do Plano Diretor parecer
para sua apreciação e aprovação.

Capítulo VIII
DO SISTEMA VIÁRIO DOS INSTRUMENTOS
JURÍDICO-URBANÍSTICOS
Subseção X
DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA (EIV)
Art. 313. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
será executado pelo empreendedor, por solicitação
do Poder Executivo, para os empreendimentos e
atividades públicas ou privadas que interfiram na
qualidade de vida da população residente ou
usuária da área e suas
proximidades, quando houver impacto, incluindo a
análise, no mínimo, das seguintes questões:
(...)
Parágrafo único. Deverá o Órgão Municipal
competente, após apreciação dos demais órgãos
relacionados ao assunto motivo do EIV, encaminhar
ao Núcleo Gestor de Planejamento Territorial
parecer para sua apreciação e aprovação.
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CAPÍTULO IX
DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
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Capítulo IX
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Seção I
DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO

Capítulo IX
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Seção I
DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO

Art. 322. A regularização fundiária pode ser efetivada através dos
seguintes instrumentos: (...)
II - concessão de uso especial para fins de moradia, regulamentada
por legislação federal;
1. Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até 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 nos termos da Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de
2001.
2. O Direito Especial de Uso para Fins de Moradia será concedido
somente àqueles que não sejam proprietários ou concessionários, a
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.
III - da cessão de posse para fins de moradia, nos termos da
legislação federal;

Art. 322. A regularização fundiária pode ser
efetivada através dos seguintes instrumentos:
(...)
II - concessão de uso especial para fins de
moradia, regulamentada por legislação federal;
Parágrafo Único – O direito especial de uso
para fins de moradia será concedido nos
termos da Lei n° 13.465 de 11 de Julho de
2017 e suas eventuais alterações.
III - da cessão de posse para fins de moradia,
nos termos da legislação federal;
Parágrafo Único – O direito especial de uso
para fins de moradia será concedido nos
termos da Lei n° 13.465 de 11 de Julho de
2017 e suas eventuais alterações.
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CAPÍTULO X
DOS INSTRUMENTOS DE
GESTÃO DEMOCRÁTICA
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Capítulo X
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Seção I
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Capítulo X
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Seção I
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Art. 331. O Núcleo gestor de Planejamento
territorial é o órgão consultivo e deliberativo em
matéria de natureza urbanística e de política
urbana, composto por representantes do Poder
Público e da sociedade civil, aprovada pela LEI
COMPLEMENTAR Nº 65/2007.

Art. 331. O Núcleo gestor de Planejamento
territorial é o órgão consultivo e deliberativo em
matéria de natureza urbanística e de política
urbana, composto por representantes do Poder
Público e da sociedade civil, aprovada pela Lei
Complementar Nº 65/2007, alterado pela Lei
complementar 114/2012.
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CAPÍTULO XI
DO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL
NÃO EXISTE A NECESSIDADE DA
CRIAÇÃO DE UM FUNDO.
EXCLUIR TODO CAPÍTULO
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CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
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Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 339. A contar da data de entrada em vigor do
presente Plano Diretor, o Executivo Municipal
deverá, no prazo de 01 (um) ano, encaminhar para a
Câmara de Vereadores, Projetos de Lei contendo a
revisão ou implementação das seguintes leis:
1. Código de Obras e Edificações;
2. Código de Posturas;
3. Lei de Delimitação do Perímetro Urbano;
4. Mapeamento e Cadastro das Áreas de Interesse
Especial;
5. Elaborar o Plano Municipal de Habitação de
acordo com o Caderno de Orientação de
Empreendimentos – COE;
6. Elaborar o Plano Municipal de Saneamento e
Infra-estrutura e
7. Elaborar o Plano Viário Municipal.

Art. 339. A contar da data de entrada em vigor do
presente Plano Diretor, o Executivo Municipal deverá,
no prazo de 02 (dois) anos, encaminhar para a
Câmara de Vereadores, Projetos de Lei contendo a
revisão ou implementação das seguintes leis:
1. Código de Obras e Edificações;
2. Código de Posturas;
3. Lei de Delimitação do Perímetro Urbano;
4. Mapeamento e Cadastro das Áreas de Interesse
Especial;
5. Elaborar o Plano Municipal de Habitação de acordo
com o Caderno de Orientação de Empreendimentos –
COE;
6. Elaborar o Plano Municipal de Saneamento e Infraestrutura e
7. Elaborar o Plano Viário Municipal.
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Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 340. Fazem parte integrante desta Lei os
seguintes Anexos:
a) Anexo 1 a 12 – apoio aos índices urbanísticos;
b) Anexo 13 e 14 – passeios e rebaixos;
c) Anexo 15 – tipos de estacionamentos;
d) Anexo 16 a 22 – gabarito de vias públicas;
e) Anexo 23 – recuos de cursos d’água;
f) Anexo 24 – movimentações de terra;
g) Anexo 25 - Mapa de Macrozoneamento urbano e
rural;
h) Anexo 26 - Mapa de Macrozoneamento especial;
i) Anexo 27 – Mapa do Sistema Viário Municipal;
j) Anexo 28 – Mapa do Sistema Viário Urbano;
k) Anexo 29 – Mapa de Expansão Urbana;
l) Anexo 30 – Tabela de Índices Urbanísticos;
m) Anexo 31 – Tabela de Estacionamentos.

Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 340. Fazem parte integrante desta Lei os seguintes
Anexos:
Anexo 01 – Tabela de Índices Urbanísticos;
Anexo 02 – Tabela Complementar de Índices Urbanísticos;
Anexo 03 – Tabela de Padrões de Estacionamentos.
Anexo 04 – Apoio aos índices urbanísticos;
Anexos 05 e 06 – Passeios e rebaixos;
Anexos 07 a 12 – Gabarito de vias públicas;
Anexo 13 – Movimentações de terra;
Anexo 14 – Recuo de Cursos d’água;
Anexo 15 - Mapa de Macrozoneamento urbano e rural;
Anexo 16 - Mapa de Macrozoneamento especial;
Anexo 17 – Mapa do Sistema Viário Municipal;
Anexo 18 – Mapa do Sistema Viário Urbano;
Anexo 19 – Mapa de Expansão Urbana;

