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1. INTRODUÇÃO
1.1. O Plano Diretor Participativo no Contexto Nacional
Pode-se dizer que a caminhada do Brasil, rumo à formatação de uma política urbana voltada a
garantir o direito à cidade alcança avanços em meados da década de 80, quando o debate sobre este
tema levou à instauração da função social da cidade e da propriedade no processo de construção das
cidades. Como resultado desse debate, a Constituição da República Brasileira incluiu um capítulo
específico sobre a política urbana, com uma série de instrumentos para a garantia do direito à
cidade, para o cumprimento da função social da propriedade e para a democratização da gestão
urbana.
Mais de uma década depois (2001), é aprovada a lei federal que trata da regulamentação
dessa política urbana prevista na Constituição Federal: O Estatuto da Cidade. Essa lei que expressa os
conceitos e os instrumentos que visam à transformação das cidades brasileiras em cidades mais
sustentáveis, justas e democráticas, remete aos municípios a responsabilidade pela gestão dos seus
territórios através do Plano Diretor.
A partir do Estatuto da Cidade, o planejamento urbano toma nova forma e os Planos Diretores
deixam de ser apenas instrumentos normativos e passam a fortalecer o papel indutor do
desenvolvimento urbano, disponibilizando ferramentas de maior capacidade indutora da ocupação
do solo urbano e da participação direta do cidadão nos processos decisórios da cidade, além de
reconhecer a cidade “informal” ampliando as possibilidades de regularização das posses urbanas.
Assim, os Planos Diretores passam a ter o papel de promover, de forma estratégica, o direito à
cidade sustentável, sua gestão democrática, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização e a redistribuição da renda urbana com a recuperação dos investimentos do
Poder Público que tenha resultado na valorização dos imóveis urbanos. Para tanto, o Plano Diretor
deve se valer dos instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade, regulamentandoos de forma a viabilizar a sua aplicação a partir de um diagnóstico da realidade local, trazendo para o
plano das relações socioterritoriais as diretrizes previstas no ordenamento jurídico-urbano. Deve,
ainda, levar em consideração sua área rural, analisando as tendências de desenvolvimento das
atividades agrícolas e não agrícolas, as zonas ambientalmente sensíveis, as áreas com recursos
naturais a serem preservados, o perfil socioeconômico das famílias, a organização territorial, entre
outros.
Assim, tendo por base as especificidades locais, os municípios têm o desafio de equacionar
seus problemas econômicos, ambientais e de segregação socioterritorial que ocorrem com o
crescimento e desenvolvimento da cidade. São preceitos constitucionais o desenvolvimento
sustentável e a promoção do direito à cidade a todos os seus habitantes pelo cumprimento da função
socioambiental da propriedade urbana e rural.
Com relação ao urbano, tem-se como principal fundamento a garantia do direito à cidade, o
qual é definido na Carta Mundial do Direito à Cidade como “usufruto equitativo das cidades dentro
dos princípios da sustentabilidade e da justiça social”, trazendo alternativas e novas formas de
pensar a gestão do solo urbano de forma a potencializar o interesse social na apropriação da terra.
Com relação ao urbano e ao rural, tem-se o desenvolvimento sustentável, que é aquele que
satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de

suprirem suas próprias necessidades 1 . Isso pressupõe um desenvolvimento que considera o
equilíbrio entre a economia e os recursos do meio ambiente, num sistema global interdependente,
onde as cidades são, por si só, os recursos do meio ambiente construído e, por isso, precisam ser
protegidas, ao mesmo tempo em que aumentam cada vez mais as demandas necessárias a sua
manutenção e ao seu desenvolvimento.
Tem-se, assim, a terra como variável fundamental para o desenvolvimento urbano e rural. No
meio rural, a forma de sua distribuição e utilização é determinante para o desenvolvimento
socioeconômico das suas populações. No meio urbano, é a valorização da terra que materializa as
diferenças na distribuição dos benefícios urbanos que caracterizam o processo de urbanização
brasileiro. Consequentemente, é na recuperação e na redistribuição dessa valorização que se
encontra importante fonte potencial de recursos públicos, que podem e devem ser reinvestidos para
o bem coletivo. É, essencialmente, pela dificuldade de acesso à terra urbanizada que se proliferamas ocupações irregulares e precárias que caracterizam, em geral, o espaço urbano, quando não há
controle e monitoramento do uso do solo e quando não há ações e políticas públicas que garantam o
acesso às populações mais vulneráveis.
Partindo-se desses princípios, o Estatuto da Cidade traz as seguintes considerações sobre os
Planos Diretores:
a)

Sobre seu conteúdo, versa o artigo 42 nos seus incisos:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a
existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art.
5.° desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei2;
III – sistema de acompanhamento e controle.

Ainda com relação ao conteúdo dos Planos Diretores, cabe destacar as resoluções do
ConCidades (Conselho nacional das Cidades), em especial a resolução 34 que versa sobre o conteúdo
mínimo do Plano Diretor.
A referida resolução estabelece no artigo primeiro a definição dos seguintes conteúdos
mínimos:
I – as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da
cidade, considerando o território rural e urbano;
1

Conceito adotado pela ONU e publicado em 1987 em um relatório intitulado “Nosso Futuro
Comum”, internacionalmente conhecido como Relatório Brundtland, o qual denunciou a pobreza nos países do hemisfério
sul e o consumismo extremo dos países do hemisfério norte, afirmando ser essa contradição a causa fundamental da
insustentabilidade do desenvolvimento e das crises ambientais vividas pela humanidade.

2

Do Direito de Preempção; da Outorga Onerosa do Direito de Construir; das Operações
Urbanas Consorciadas, da Transferência do Direito de Construir.

II – as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana, tanto privada como pública;
III – os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento
da cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua
adequação aos espaços territoriais adjacentes;
IV – os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da
Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano
Diretor.
E conceitua, no artigo segundo, as funções sociais da cidade e da propriedade urbana:
As funções sociais da cidade e da propriedade urbana serão definidas a
partir da destinação de cada porção do território do município bem como
da identificação dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados,
no caso de sua existência, de forma a garantir:
I – espaços coletivos de suporte à vida na cidade, definindo áreas para
atender as necessidades da população de equipamentos urbanos e
comunitários, mobilidade, transporte e serviços públicos, bem como áreas
de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;
II – a acessibilidade e a mobilidade sustentável de todos os cidadãos por
meio do desenho dos espaços públicos e do sistema viário básico;
III – a universalização do acesso à água potável, aos serviços de
esgotamento sanitário, à coleta e disposição de resíduos sólidos e ao
manejo sustentável das águas pluviais, de forma integrada às políticas
ambientais, de recursos hídricos e de saúde.
IV – terra urbanizada para todos os segmentos sociais, especialmente
visando à proteção do direito à moradia da população de baixa renda e das
populações tradicionais;
V – áreas para todas as atividades econômicas, especialmente para os
pequenos empreendimentos comerciais, industriais, de serviço e
agricultura familiar.
Têm-se, assim, as referências da normativa federal vigente e as especificidades do quadro local
que, articulados, constituem a estrutura normativa que sustenta e implementa o modelo territorial
de Feliz.
Figura 01 – Estrutura Normativa

Elaboração: Latus Consultoria.
Segundo a Constituição Federal, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano e é obrigatório para os municípios com mais de 20.000 habitantes. Embora
essa não seja uma obrigatoriedade ao Município de Feliz, este já apresenta histórico de
planejamento desde 1964, quando aprovou em lei seu primeiro Plano Diretor.
1.2. A Elaboração do Plano Diretor Participativo de Feliz e revisão de seus instrumentos
complementares
O contrato para a elaboração do Plano Diretor Participativo de Feliz, bem como para a revisão
de seus instrumentos complementares (Lei de Parcelamento do Solo, Planta Cadastral, Código
Tributário, Código de Obras e Código de Posturas), tiveram início em maio de 2012, com a
contratação da empresa Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.
A primeira etapa do trabalho constituiu-se na definição metodológica do trabalho, na qual
foram definidas as principais estratégias de envolvimento da sociedade, de comunicação e
divulgação, as equipes e esferas de trabalho, o cronograma, dentre outras. Tal etapa transcorreu
dentro do escopo previsto inicialmente, com sua homologação em audiência pública.
A segunda etapa, da Leitura da Realidade Municipal, foi elaborada a partir de dois processos
distintos: a Leitura Técnica e a Leitura Comunitária. Essa etapa teve por objetivo diagnosticar a
realidade atual do município – urbana e rural –, através de estudos, dados oficiais e informações
disponíveis sobre o município, sob os aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais, além da
sua inserção regional. A essas informações técnicas, foram agregados elementos que caracterizam a
compreensão da sociedade sobre o seu município; essa percepção da sociedade e suas expectativas
em relação ao plano diretor foram elementos fundamentais para a concepção da Leitura da
Realidade Municipal.
Em resumo, a Leitura da Realidade diagnosticou os principais conflitos e dificuldades
enfrentados para o pleno desenvolvimento do Município de Feliz. Dentre os temas, destacou-se
fortemente a questão das Áreas de Preservação Permanente (APP), que apresentam grande conflito
com as ocupações existentes, históricas e culturais. Destacou-se também o conflito entre as

indústrias instaladas em diversas localidades do município, sem planejamento prévio, e as demais
atividades do município.
Da mesma forma que a primeira etapa, essa foi executada dentro do escopo previsto
inicialmente, com sua homologação em Audiência Pública.
O trabalho realizado resulta de um processo extenso – 11 reuniões realizadas –, promovendo
amplo debate com gestores municipais e com alguns membros do Núcleo Gestor, que deram origem
às propostas apresentadas. Ao todo, foram 5 reuniões com o Núcleo Gestor (embora pouco
representativo) e 6 reuniões com Técnicos Municipais. Além das reuniões, houve troca de
informações por correio eletrônico, que de certo modo também complementou o debate. O quadro
a seguir sintetiza o conjunto de reuniões realizadas.
Quadro 01 – Reuniões Realizadas paraa Elaboração do PDD de Feliz
DATA
HORÁRIO
03/04/13 17h00min
08/04/13 16h00min
23/04/13 9h30min
21/05/13 9h30min
29/05/13 13h30min
07/06/13 13h30min
01/07/13 9h00min
19/07/13 9h00min
01/08/13 14h00min
02/08/13 14h00min
12/09/13 13h30min
Dados: Latus Consultoria.

PARTICIPANTES
Núcleo Gestor
Núcleo Gestor
Técnicos Municipais
Técnicos Municipais
Técnicos Municipais
Técnicos Municipais
Técnicos Municipais
Técnicos Municipais
Núcleo Gestor
Núcleo Gestor
Núcleo Gestor

PAUTA
Código de Obras e Plano Diretor
Estudos de Macrozoneamento
Macrozoneamento
Minuta de Lei, Zoneamento e Índices
Minuta de Lei e Índices
Minuta de Lei e Instrumentos
Minuta de Lei do Plano Diretor
Finalização da Minuta de Lei do Plano Diretor
Código de Obras
Ajustes finais no Plano Diretor
Ajustes finais no Plano Diretor

O processo empreendido, apesar do esforço da empresa consultora e da administração
pública, não obteve a participação da sociedade, dentro do escopo planejado inicialmente. Esse é um
problema que merece empenho no momento da homologação dos conteúdos propostos, em
Audiência Pública. A referida audiência ainda não foi realizada, por solicitação da Prefeitura
Municipal de Feliz, a qual deseja fazer alguns ajustes ao produto apresentado. É importante destacar
que essa atividade é considerada fundamental para posterior encaminhamento das minutas de
projeto de lei do Plano Diretor à Câmara Municipal de Vereadores3.
a. Dos aspectos urbanísticos e ambientais
A Política Urbana e Ambiental do Município de Feliz tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante a definição de
diretrizes fundamentais, que consideraram os aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais
locais.

3

Apesar do término do prazo contratual, a Latus Consultoria fica à disposição para os
esclarecimentos necessários até os projetos de lei serem aprovados na Câmara de Vereadores.

Dentre os elementos chaves das discussões destaca-se a competência legislativa municipal
sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual no que couber,
visando a promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano, tendo presente a garantia do direito às cidades
sustentáveis nos termos da Lei Federal nº 12.257/2001 – Estatuto das Cidades - entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
Os estudos complementares realizados consistiram na necessidade de inclusão do
planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da população e das atividades
econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, notadamente
aqueles associados a proteção, recuperação e melhoria da qualidade ambiental das áreas de
preservação permanente (APPs) inseridas em zona urbana, possibilitando a ordenação e controle do
uso do solo, de forma a evitar a ocupação descontrolada de áreas de preservação permanente
situadas no contexto urbano consolidado, assim como das áreas de risco com usos incompatíveis e
inconvenientes.
No contexto da cidade verifica-se a necessidade de proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico local,
compatibilizando na esfera local os diferentes aspectos presentes, considerando a realidade dos
fatos presentes.
Considera portanto, que através da regularização fundiária de áreas urbanas consolidadas
ocupadas serão estabelecidas as normas especiais de uso e ocupação do solo e edificação,
consideradas a situação socioeconômica da população, os aspectos históricos de urbanização do
município e as normas ambientais vigentes.
Destaca, neste contexto a responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e
restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas.
Como instrumento de planejamento deseja ainda a inclusão do fomento à pesquisa científica
e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo urbano e da água, a recuperação e
a preservação dos espaços urbanos protegidos, regulamentando o uso das áreas urbanas
consolidadas.
No condão da regularização fundiária previsto nas normas federais definiu também o
presente instrumento da criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a
preservação e a recuperação dos espaços urbanos protegidos degradados e em risco de degradação,
tendo presente que parte das Áreas de Preservação Permanente – APP´s urbanas sofreram processo
de ocupação irregular e se encontram descaracterizadas, densamente ocupadas, constituindo
passivo ambiental, tendo perdido parte dos seus atributos naturais, devendo ser objeto de
Regularização Fundiária e de recuperação naqueles locais onde essa possibilidade caracteriza-se
como viável econômica e ambientalmente.
Essa afirmativa parte do pressuposto do reconhecimento dos problemas urbanos como
problemas ambientais – e, por via de regra, o fato de que a irregularidade urbana também
caracteriza-se como um problema ambiental.
Num conceito moderno define-se a regularização fundiária como passivo ambiental,
constituindo-se em política pública a ser desenvolvida pelas cidades sustentáveis, tendo por desafio
envolver os diversos órgãos da administração pública e a sociedade civil na construção de novos
referenciais.

A inserção de requisitos ambientais nos projetos de recuperação de áreas urbanas
degradadas para garantia da sustentabilidade das APP´s com funções ambientais ainda existentes no
meio urbano, adotando o Município instrumentos de proteção e recuperação dessas áreas através
de Marco Regulatório que passa a fazer parte integrante da presente norma municipal, decorrente
de estudos realizados na malha hídrica urbana composta pelos arroios Cará, Bananal, Escadinhas,
Hermes e o próprio Rio Caí.
Assinala-se que a inclusão da regularização fundiária nos aspectos ambientais do Plano
Diretor não consiste de mera regularização de atividade privada, mas do reconhecimento da
Regularização Fundiária como política pública, diante da consolidação de atividades notadamente
urbanas, uma vez que há a inclusão de requisitos ambientais para ser considerada como atividade de
interesse social. As APP's urbanas com funções ambientais assim definidas deverão ser recuperadas e
protegidas, aplicando-se a devida compensação financeira para Regularização Fundiária.
A delimitação das áreas descaracterizadas como de preservação permanente contemplam,
portanto, medidas necessárias para reduzir a impermeabilização da superfície, contenção de taludes
e encostas, escoamento das águas pluviais, recarga de aquíferos, proteção das margens, recuperação
de áreas degradadas e a recomposição da vegetação com espécies florestais nativas onde for viável,
respeitadas as características e funções urbanas consolidadas locais.
Nesse contexto a compensação financeira apresentada na presente norma municipal trata
das funcionalidades complementares para a valoração econômica de bens, serviços e danos
ambientais. Considera-se que os conceitos de restauração e recuperação, inseridos nas normas
ambientais brasileiras, associados ao reconhecimento da irreversibilidade intrínseca do dano
ecológico e da perda temporária dos serviços ecossistêmicos nas áreas urbanas consolidadas
oferecem elementos consistentes para a construção de uma tipologia de reparação de danos
resultantes da ocupação das áreas de preservação permanente urbanas e sua consequente
descaracterização.
Contribui a presente norma, especificamente no que concerne às compensações ecológicas
“ex situ” (que não ocorrem precisamente no local da degradação originária), à máxima coincidência
possível entre o local do dano ambiental e o da execução das medidas técnicas destinadas a reparálo, notadamente a mesma microbacia hidrográfica, com a determinação do “quantum”
correspondente à compensação financeira exigível em decorrência de danos em ambientes naturais
leva em conta: (1) a irreversibilidade intrínseca do dano ecológico causado no contexto histórico da
ocupação do espaço urbano, e (2) o lapso temporal em que a coletividade, titular do direito a um
ambiente ecologicamente equilibrado ficará privada dos serviços ecossistêmicos originariamente
prestados pela área de preservação permanente afetada.
Destaca-se, ainda que a medida compensatória será exigida em caráter complementar às
formas de reparação ambiental “in natura” (restauração, recuperação e compensação ecológica “ex
situ”), tendo em vista a obtenção do maior nível possível de efetivação da responsabilização civil por
aqueles danos, na linha do art. 225, § 3º, da Constituição Brasileira de 1988 e das diretrizes da Lei
Federal nº 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente.
De forma inovadora utilizar-se-á na presente norma a sequência lógica de medidas para a
reparação de danos ambientais, salientando que a compensação financeira desempenhará uma
função complementar às formas preferenciais de reparação, para que se dê a máxima efetividade
possível ao princípio da responsabilização pelos danos causados nas áreas de preservação
permanente, garantindo ainda a geração de recursos financeiros para a melhoria, recuperação e
proteção dos espaços urbanos consolidados nos fundamentos referidos no art. 225, caput, da
Constituição Federal de 1988.
No documento norteador dos aspectos do planejamento urbano e rural é prevista, portanto,
a hipótese de reparar via indenização ou compensação financeira as alterações patrocinadas em
tempos passados, uma vez que a simples condenação em pecúnia, por mais vultuosa que seja, não

tem o condão de reavivar o prejuízo causado em virtude da cessação das funções daquelas áreas de
preservação que perderam a função ecológica.
Agrega, ainda o presente estudo a apresentação de base cartográfica elaborada da situação
das áreas de preservação permanente e dos usos existentes na presente data, notadamente aqueles
associados a presença de moradias, estadas, atividades agrícolas, açudes, vegetação nativa e espaço
com funções ambientais modificadas, sem um uso característico, situadas em área urbana
consolidada. Tal base cartográfica apresenta as mais de 394 atividades situadas junto às margens do
Rio Caí e Arroios Cará, Bananal, Hermes e Escadinha, que caracterizam as múltiplas atividades
econômicas presentes, com uma movimentação anual de mais de 52 milhões de reais, repercutindo
de forma decisiva nos aspectos econômicos e sociais do Município.
A base cartográfica visa possibilitar que esses espaços protegidos sejam qualificados, de
forma a garantir a função social da propriedade, da proteção ambiental e das diversas funções
instituídas no contexto histórico municipal das áreas de preservação permanente, considerando as
funções ecossistêmicas ainda presentes e daquelas modificadas pelos usos humanos, como a
agricultura (serviços de provisionamento), serviços de regulação (microclima, redução ruído) e
habitat de diversas espécies.
Através da regularização fundiária das ocupações situadas em área urbana consolidada serão
definidos critérios para a efetivação das diretrizes urbanísticas da cidade sustentável. Portanto,
adotou o município as seguintes prerrogativas legais:
Na Lei Federal n° 12.651/12 (Código Florestal Federal):
(...)
Arts. 3º Considera-se área de preservação permanente:
II-Área protegida nos termos, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas,
para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
c) 100 (trinta) metros, para os cursos d’água entre 50 (cinquenta) metros e 200
(duzentos) metros de largura;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
(...)
Art. 64. Na regularização fundiária de interesse social dos assentamentos inseridos
em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam Áreas de Preservação
Permanente, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do
projeto de regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.

§ 1o O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo
técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação
anterior com a adoção das medidas nele preconizadas.
§ 2o O estudo técnico mencionado no § 1o deverá conter, no mínimo, os seguintes
elementos:
I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;
II - especificação dos sistemas de saneamento básico;
III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e
de inundações;
IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de
risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;
VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela
regularização proposta; e
VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água.
Art. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos
inseridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação
Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização ambiental será
admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma
da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.
§ 1o O processo de regularização ambiental, para fins de prévia autorização pelo
órgão ambiental competente, deverá ser instruído com os seguintes elementos:
I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;
II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e
das restrições e potencialidades da área;
III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de
saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;
IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de
mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou
subterrâneas;
V - a especificação da ocupação consolidada existente na área;
VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos
de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de
lama e outras definidas como de risco geotécnico;
VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as
características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de
recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
VIII - a avaliação dos riscos ambientais;
IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental
e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e
X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e
aos corpos d’água, quando couber.
§ 2o Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de
qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15
(quinze) metros de cada lado.

§ 3o Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não
edificável de que trata o § 2o poderá ser redefinida de maneira a atender aos
parâmetros do ato do tombamento.
(...)
Na Lei Federal n° 11.977/09 (que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV
e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas):
(...)
Art. 51. O projeto de regularização fundiária deverá definir, no mínimo, os
seguintes elementos:
I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as edificações
que serão relocadas;
II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras áreas
destinadas a uso público;
III – as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, social e
ambiental da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais
previstas em lei;
IV - as condições para promover a segurança da população em situações de risco,
considerado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979;
V – as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica.
§ 1o O projeto de que trata o caput não será exigido para o registro da sentença de
usucapião, da sentença declaratória ou da planta, elaborada para outorga
administrativa, de concessão de uso especial para fins de moradia.
§ 2o O Município definirá os requisitos para elaboração do projeto de que trata
o caput, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma
físico de obras e serviços a serem realizados.
§ 3o A regularização fundiária pode ser implementada por etapas.
(...)
Art. 61. A regularização fundiária de interesse específico depende da análise e da
aprovação do projeto de que trata o art. 51 pela autoridade licenciadora, bem como
da emissão das respectivas licenças urbanística e ambiental.
§ 1o O projeto de que trata o caput deverá observar as restrições à ocupação de
Áreas de Preservação Permanente e demais disposições previstas na legislação
ambiental.
§ 2o A autoridade licenciadora poderá exigir contrapartida e compensações
urbanísticas e ambientais, na forma da legislação vigente.
Art. 62. A autoridade licenciadora deverá definir, nas licenças urbanística e
ambiental da regularização fundiária de interesse específico, as responsabilidades
relativas à implantação:
I – do sistema viário;
II – da infraestrutura básica;
III – dos equipamentos comunitários definidos no projeto de regularização fundiária;
e
IV – das medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental
eventualmente exigidas.

§ 1o A critério da autoridade licenciadora, as responsabilidades previstas
no caput poderão ser compartilhadas com os beneficiários da regularização fundiária
de interesse específico, com base na análise de, pelo menos, 2 (dois) aspectos:
I – os investimentos em infraestrutura e equipamentos comunitários já realizados
pelos moradores; e
II – o poder aquisitivo da população a ser beneficiada.
§ 2o As medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental exigidas na
forma do inciso IV do caput deverão integrar termo de compromisso, firmado
perante as autoridades responsáveis pela emissão das licenças urbanística e
ambiental, ao qual se garantirá força de título executivo extrajudicial.
b. Da Zona Industrial:
As indústrias instaladas por toda a cidade, sem planejamento prévio, na Zona Urbana de Feliz,
foram um problema apontado tanto na Leitura Técnica, como na Leitura Comunitária realizadas. Os
principais transtornos relatados se referiam aos ruídos, odores e impactos no tráfego local, gerados
pelos conflitos de atividades.
Já nas reuniões da terceira etapa, para a construção de propostas, verificou-se que a grande
dificuldade do Município para enfrentar o tema da localização das indústrias resumia-se à falta de
uma área adequada para uma zona ou um distrito industrial. Após longos debates com a equipe
técnica do Município, inclusive avaliando a possibilidade de se levar a zona industrial para a zona
rural, ou o interior de alguns bairros, chegou-se à conclusão de que a zona regulamentada pela Lei
Municipal nº 1.413/01 ainda seria a melhor opção, especialmente pela sua localização estratégica ao
longo da RS 452.
Contudo, a zona em questão apresenta grandes dificuldades topográficas e geológicas para
instalação de certos tipos de indústrias. Assim, surgiu a alternativa de definir como Zona Industrial,
também, os lotes que fazem frente para a RS 452 (com exceção da Zona Residencial II).
Por fim, sobre tal tema, ainda é importante ressaltar que, pensando no desenvolvimento
econômico do Município e da sustentabilidade das indústrias existentes, embora instaladas de forma
desordenada e considerando os conflitos que estas geram, previu-se a possibilidade de ampliação
das indústrias atuais em até 50% da sua área construída.
c. Do perímetro urbano e da expansão urbana:
Embora o Município de Feliz tenha tido um crescimento populacional acima da média estadual
na última década, de 9,22% frente aos 4,97% do Estado do Rio Grande do Sul, as projeções do IBGE
até 2050 apontam uma tendência de decréscimo populacional expressivo no Estado a partir de 2030.
Considerando-se o crescimento de Feliz na última década – apesar do cenário projetado para o
Estado – fez-se uma estimativa de demanda futura por terra. Tal estimativa apontou a necessidade
aproximada de 44 hectares de terra para o crescimento urbano de Feliz, até o ano de 2030.Embora
não tenhamos a medida exata de áreas vazias no perímetro urbano atual, verifica-se que essa
necessidade de terra é muito pequena frente à atual delimitação urbana.
Paralelamente a isso, a Latus Consultoria, com a ajuda de técnicos municipais, realizou
levantamento expedito de terrenos vazios localizados na Zona de Comércio e Serviços, chegando a

um total de aproximadamente65 áreas e 6,5 hectares, sendo que aproximadamente 27 terrenos
possuem mais de 500m² e 17 mais de 1.000m².
Diante disso, a Latus Consultoria apresentou ao Município de Feliz as seguintes alternativas:


diminuir o perímetro urbano, que se apresenta excessivo, englobando largas faixas de
território com característica de ocupação rural; ou



manter o perímetro urbano atual, mas restringir o uso e ocupação do solo nas áreas
que apresentam características rurais, buscando otimizara infraestrutura na região
central, que apresenta malha urbana consolidada e, ainda, com grande potencial de
crescimento no seu interior e entorno.

Por justificativas administrativas, de dificuldades para a alteração de escrituras, registros
cadastrais, financiamentos, dentre outros, o Município decidiu que a segunda opção seria a mais
adequada, e, assim, foi criada a Zona Residencial II.
Na mensagem do Núcleo Gestor encaminhada no dia 30 de setembro, surgiu a proposta de
“passar a ZOC para Zona Residencial”. A Latus Consultoria entende que essa nova proposta não está
de acordo com o diagnóstico feito e aprovado em Audiência Pública e, por essa razão, mantém a
proposta original. Deverá esse tema ser debatido em Audiência Pública, respaldado pelos dados
coletados no diagnóstico e nas projeções realizadas.
d. Quanto à altura das edificações:
Ao longo do processo de debate e de elaboração da minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor,
foi construído um modelo de zoneamento urbano que relaciona aspectos estratégicos para o
desenvolvimento de Feliz e características territoriais. Ao serem definidos os parâmetros de regime
urbanístico, buscou-se compatibilizá-los, de forma a permitir ao projetista explorar ao máximo o
potencial construtivo. Para chegar-se a esse resultado, foram realizados exercícios de simulação
tanto pela Latus Consultoria quanto pelos técnicos municipais.
Na mensagem encaminhada no dia 30 de setembro, o Núcleo Gestor apresenta a proposta de
alterar-se a regra que estabelece a altura máxima das edificações. Tendo chegado essa proposta ao
final do prazo contratual e sem ter sido suficientemente discutida, a Latus Consultoria optou por
manter a proposta original e orientar que o Município de Feliz discuta essa nova alternativa em
Audiência Pública. Entende-se que, ao relacionar a altura das edificações única e exclusivamente ao
gabarito da via, está se deixando de levar em consideração outros aspectos do planejamento urbano,
especialmente relacionados à paisagem e à topografia. Entende-se também que a nova regra
proposta poderia estabelecer resultados bastante distorcidos e em desacordo com a realidade de
Feliz, como, por exemplo, edificações bem altas em frente à rodovia RS452 – acesso principal do
Município.

2. PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FELIZ
PROJETO DE LEI
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE FELIZ

Dispõe sobre a política de desenvolvimento territorial local e institui o
Plano Diretor Participativo do Município de Feliz, nos termos dos artigos 39,
40, 41 e 42 da Lei Federal 10.257/2001.

PARTE I
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
TÍTULO I
Da Política Local de Desenvolvimento Territorial e da Função Social da Propriedade
Art.1.º A política de desenvolvimento territorial de Feliz tem por princípio o desenvolvimento
equilibrado do município, o qual deverá garantir: o seu crescimento, a preservação dos bens
ambientais e a manutenção da qualidade de vida de seus moradores, além de promover a justiça
social.
Art.2.º Em atendimento ao estabelecido na Lei Federal 10.257/2001, a política de
desenvolvimento territorial de Feliz tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana e deverá atender às seguintes diretrizes gerais:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das
atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio
ambiente;
Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados
aos interesses e necessidades da população e às características locais;
Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a. a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b. a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c. o parcelamento do solo, a edificação ou os usos excessivos ou inadequados em
relação à infraestrutura urbana;
d. a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos
geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;
e. a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
f. a deterioração das áreas urbanizadas;
g. a poluição e a degradação ambiental;
h. a exposição da população a riscos de desastres naturais;

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.

i. a exposição da população a riscos de desastres.
Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;
Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e
do território sob sua área de influência;
Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;
Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de
imóveis urbanos;
Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
Audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
Regularização fundiária: consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais
e sociais que visam à regularização de assentamentos, moradias e atividades irregulares e à
titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado;
Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias,
com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades
habitacionais;
Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse
social.

Art.3.ºA propriedade urbana localizada no Município de Feliz cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas neste plano diretor,
cumprindo com os seguintes condicionantes:
I.
II.

III.

Uso autorizado pelo Plano Diretor e adequado à situação local, respeitando os
condicionantes ambientais e paisagísticos e compatíveis com a vizinhança;
Ocupação de acordo com as normas de ocupação do solo definidas neste plano diretor e no
código de edificações municipal, observados parâmetros que garantam a preservação dos
valores ambientais e culturais significativos e o uso adequado da infraestrutura existente;
Respeito às restrições ao uso e ocupação determinadas neste plano diretor e nas demais
legislações em vigor de forma a evitar a exposição da população a riscos de desastres e
prejuízos ambientais irreversíveis.

Parágrafo único. A propriedade sobre o solo não acarreta, obrigatoriamente, o direito de
construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Executivo, segundo os critérios
estabelecidos neste plano diretor e nas demais leis que o complementam.

TÍTULO II
Do Plano Diretor Participativo de Feliz e de Seus Instrumentos
Art.4.ºO plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento territorial do
Município de Feliz o qual é complementado pelas diretrizes, estratégias e instrumentos dos planos

setoriais, como o Plano de Saneamento, o Plano Local de Habitação de Interesse Social e o Plano
Ambiental.
Parágrafo único. Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais
deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas neste plano diretor e nos planos setoriais.

Art.5.º O plano diretor do Município de Feliz implementar-se-á através de seus instrumentos
estratégicos e operacionais, os quais compõem as Partes II e III da presente lei.

PARTE II
DOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
Art.6.º Para o cumprimento das diretrizes da política local de desenvolvimento territorial de
Feliz, ficam estabelecidos os seguintes eixos estratégicos no presente plano diretor, os quais são
detalhados através de seus objetivos, delineando campos de atuação para o exercício do
planejamento urbano e da gestão territorial:
I.
II.
III.
IV.
V.

Fortalecimento do desenvolvimento local;
Estruturação urbana;
Preservação e valorização do patrimônio natural e cultural;
Manutenção do padrão de qualidade urbana;
Gestão do planejamento urbano.

§1.º Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais devem ser
elaborados em consonância com os eixos estratégicos apresentados neste plano diretor.
§2.º Os eixos estratégicos delineados nesta lei deverão ser detalhados em programas, ações e
metas pelo Executivo Municipal compondo um plano de ação a ser aprovado pelo Conselho do Plano
Diretor Participativo de Feliz.
Art.7.º O fortalecimento do desenvolvimento local tem como objetivo proporcionar as
condições para que Feliz possa crescer aproveitando as fortalezas e as oportunidades locais, gerando
emprego e renda para os seus moradores, aliando o crescimento econômico ao crescimento social e
à sustentabilidade ambiental.
Parágrafo único. Este eixo estratégico implementar-se-á através de ações que visem:
I.
II.
III.

Ao desenvolvimento do turismo aproveitando o potencial urbano e rural local;
À qualificação da mão de obra;
À oferta de infraestrutura adequada ao desenvolvimento de novos empreendimentos.

Art.8.º O eixo estratégico de estruturação urbana visa abrigar o crescimento demográfico e
econômico do Município com a manutenção do padrão de habitabilidade, através da oferta de
infraestrutura, da acessibilidade urbana, das boas condições de moradia e da qualidade do ambiente,
garantida a sustentabilidade do processo de urbanização.
Parágrafo único. Este eixo estratégico implementar-se-á através de ações que visem:
I.

II.

Qualificar a circulação urbana, através da estruturação do tecido viário, com hierarquização
das vias e ampliação da conexão entre as zonas do município e da complementação da
infraestrutura das vias;
Ao ordenamento, gestão e controle do uso do solo, resguardando as áreas com restrições à
ocupação, evitando os conflitos entre as distintas atividades urbanas, criando as condições
necessárias para o cumprimento da função social da propriedade;

III.
IV.

V.

Ao saneamento urbano, implementando o Plano de Saneamento Municipal e articulando o
seu planejamento com o plano diretor;
Qualificar os espaços públicos, ofertando mais espaços de lazer e melhorando os existentes,
articulando este tema ao planejamento do uso da Área de Preservação Permanente do Rio
Caí e arroios situados em área urbana e rural;
Oferecer infraestrutura adequada ao desenvolvimento econômico, criando condições
apropriadas para a instalação de indústrias e outros empreendimentos;

Art.9.º A preservação e valorização do patrimônio natural e cultural buscam reverter o
processo de perda desses recursos em razão da urbanização e garantir a qualidade ambiental para as
gerações atuais e futuras.
§1.º Este eixo estratégico implementar-se-á através de ações que visem:
I.

II.
III.

Ao ordenamento, gestão e controle do uso do solo, delimitando as áreas e bens a serem
preservados, resguardando as áreas com restrições à ocupação, mantendo, no mínimo, as
atuais taxas de permeabilidade do solo, evitando os conflitos entre o crescimento urbano e a
preservação do patrimônio;
A criação de instrumentos legais para a preservação, definindo regras e procedimentos para
a promoção da preservação do patrimônio, incluindo o inventário dos bens culturais;
À definição de usos alternativos para as áreas ou bens a serem preservados, articulando essa
preservação às políticas ambiental e cultural locais, de forma a garantir a sua perpetuação e
o cumprimento da sua função social.

§2.º Estão incluídas no eixo estratégico Preservação e Valorização do Patrimônio Natural e
Cultural, as ações necessárias para a valorização da Área Especial de Interesse Cultural da Rua Santa
Catarina e para a preservação e uso sustentável das Áreas de Preservação Permanente situadas em
áreas urbanas consolidadas do Rio Caí e arroios urbanos e rurais.
Art.10. O eixo estratégico que visa manter o padrão de qualidade urbana do Município de Feliz
deverá incluir ações de planejamento e gestão urbana que incidam no planejamento da ocupação do
solo, na distribuição dos investimentos públicos, na qualidade dos serviços públicos prestados e no
controle e manutenção do patrimônio ambiental e cultural.
Parágrafo único. Este eixo estratégico implementar-se-á através de ações que visem:
I.
II.

À manutenção da qualidade dos serviços públicos prestados, articulando o planejamento da
extensão das redes e dos serviços de educação e saúde ao planejamento urbano;
À articulação dos planos plurianuais e do planejamento dos investimentos anuais ao
planejado pelo plano diretor.

Art.11. O eixo estratégico Gestão do Planejamento objetiva um processo de planejamento
dinâmico, contínuo, transparente, que articule os diversos interesses da sociedade e que dê suporte
à viabilização dos princípios, diretrizes e objetivos da Política Local de Desenvolvimento Territorial.
§1.º Este eixo estratégico implementar-se-á através de ações que visem:
I.
II.
III.
IV.
V.

À criação das estruturas necessárias para a coordenação do planejamento urbano,
garantindo um processo democrático, permanente e contínuo;
Ao fomento à organização social para a participação popular nas ações de planejamento
urbano;
À integração entre as distintas políticas setoriais de forma a estabelecer um marco para o
planejamento da cidade;
À articulação da política tributária com a de desenvolvimento urbano;
À integração entre os Poder Executivo e Legislativo no que tange às questões relacionadas à
gestão territorial;

VI.

Ao monitoramento e avaliação permanente da aplicação do plano diretor.

§2.ºA estrutura de implementação eixo estratégico Gestão do Planejamento é o Sistema de
Acompanhamento e Controle, o qual é gerenciado internamente através da Comissão Urbanística
Municipal e, em relação à sociedade, através do Conselho do Plano Diretor Participativo, estruturas
descritas na Parte IV desta lei.
PARTE III
DOS INSTRUMENTOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Art.12. Para a implementação da política local de desenvolvimento territorial e o pleno
cumprimento da função social da cidade e da propriedade ficam instituídos:
O macrozoneamento e o zoneamento do Plano Diretor Participativo,os quais delimitam as
distintas zonas do território municipal, conforme suas especificidades e as diretrizes
estratégicas para o desenvolvimento municipal;
II. Os instrumentos normativos, os quais compõem as regras para o uso e ocupação do solo
urbano;
III. Os instrumentos de gestão do solo, os quais são institutos jurídicos e políticos que visam
auxiliar na gestão do solo urbano com vistas ao cumprimento da sua função social;
IV. A regularização ambiental e fundiária de interesse social e específico de obras, atividades e
serviços.
I.

TÍTULO I
Do Macrozoneamento e do Zoneamento do Território Municipal
Art. 13. Este Plano Diretor Participativo, no cumprimento do princípio e das diretrizes da
Política Local de Desenvolvimento Territorial, subdivide o território municipal em macrozonas e
zonas, as quais delimitam parcelas com características e vocação semelhantes.

CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
Art. 14. O território municipal de Feliz é composto pela Macrozona Rural e pela Macrozona
Urbana, conforme suas características e vocação.
Parágrafo único. Sobrepõem-se ao macrozoneamento do território, nos termos do caput, os
limites da Macrozona de Proteção Ambiental do Município de Feliz, conforme o disposto nos artigos
17, 18 e 22.
Art.15. A Macrozona Rural do município de Feliz tem por vocação econômica principal a
atividade primária e o seu objetivo é dar sustentabilidade a essa atividade, garantindo qualidade de
moradia aos seus habitantes.
§1.ºO fracionamento de propriedades da Macrozona Rural para abrigar assentamentos de
características urbanas ou com densidade de ocupação incompatível com a Macrozona deverá ser
impedido, com vistas à manutenção da integridade da Macrozona Rural do Município e o
desenvolvimento local equilibrado.
§2.ºO uso e a ocupação das parcelas de terra da Macrozona Rural são regidos pelas normas
estabelecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e legislação
competente.

Art.16. A Macrozona Urbana do Município tem por características o uso do solo com maiores
densidades e a maior oferta de serviços e infraestrutura, em comparação à Macrozona Rural.
§1.º O limite da Macrozona Urbana está definido no mapa do anexo desta lei.
§2.º O uso e a ocupação das parcelas de terra da Macrozona Urbana visam ao cumprimento da
função social da cidade, são regidos por este Plano Diretor Participativo e deverão atender às normas
que compõem os seus instrumentos normativos urbanos.
Art.17. A Macrozona de Proteção Ambiental terá o uso e a ocupação disciplinados através de
regime urbanístico próprio, compatibilizados com as características que lhes conferem peculiaridade,
nos termos da legislação ambiental vigente.
§1.º Incluem-se, na Macrozona de Proteção Ambiental, as Áreas de Preservação Permanente e
os demais bens do ambiente natural a serem preservados, mantidos, bem como recuperados para
que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às gerações atuais e futuras,
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, tais como:
I.
II.

Espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção;
Espécies da flora que sejam peculiares devido a sua localização, raridade, beleza ou condição
de porta-sementes.

§2.º O Município deverá instituir Unidades de Conservação da Natureza quando for o caso,
além de promover outras ações cabíveis voltadas à proteção do ambiente natural.
§3.º Devido a sua localização, a sua condição ambiental e por ser equipamento de especial
interesse público, inclui-se, na Zona de Proteção Ambiental, o Parque Municipal de Feliz.
Art.18. As Áreas de Preservação Permanente (APP), disciplinadas como área protegida, coberta
ou não por vegetação nativa, têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas, nos termos da legislação vigente.
§1.º Caberá ao Executivo Municipal e ao órgão de licenciamento ambiental competente
disciplinar os instrumentos de fiscalização e controle das APP’s do Município.
§2.º Como forma de estímulo à devida preservação ambiental, poderá o Executivo Municipal
isentar de pagamento do Imposto Territorial Urbano as áreas urbanas não edificadas
correspondentes às APP’s, mediante lei específica.
Art.19. O regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente reger-se-á nos termos da
presente norma, devendo o proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado cumprir e fazer cumprir os regramentos de manutenção,
proteção, recuperação e uso sustentável desses espaços protegidos, atendidos os requisitos das Leis
Federais n.º 11.977, de julho de 2009 e 12.651, de 25 de maio de 2012.
Art. 20. Os lotes existentes em Áreas de Preservação Permanente, que tenham perdido sua
função ambiental própria, poderão ser regularizados fundiária e ambientalmente mediante processo
administrativo próprio e monitoradas pelo órgão ambiental municipal, em conjunto com os demais
setores pertinentes da administração municipal.
§1°. As áreas referidas no caput somente poderão ser utilizadas para fins urbanísticos, desde
que não sejam realizadas novas agressões ao meio ambiente, além daquelas já ocorridas quando do
uso e ocupação irregular, nem coloquem em risco a população residente, de acordo com a legislação
vigente.

§2º Por área urbana consolidada entende-se a parcela da área urbana com densidade
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare, malha viária implantada e que tenha,
no mínimo, abastecimento de água potável e de energia elétrica, além de mais 1 (um) dos seguintes
equipamentos de infraestrutura urbana implantados.
I.
II.
III.

Drenagem de águas pluviais urbanas;
Esgotamento sanitário;
Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

§3.º Por regularização ambiental entendem-se todos os procedimentos necessários para que
pessoas físicas ou jurídicas possam obter todas as licenças necessárias para o uso e a ocupação do
solo, atendidas normas ambientais pertinentes.
Art.21. Quando o Município, por decisão motivada e nos limites da legislação aplicável admitir
a regularização ambiental de atividades, moradias e assentamentos urbanos que ocupam Áreas de
Preservação Permanente, a autoridade licenciadora deverá harmonizar as políticas e ações
administrativas entre os entes federativos, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO URBANO
Art.22. A Macrozona Urbana é subdividida nas seguintes unidades, conforme sua delimitação e
caracterização:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Zona Residencial I (ZR I) – Zona destinada predominantemente à moradia e demais
atividades de uso cotidiano que a complementem, desde que não perturbem a qualidade
de vida dos seus moradores;
Zona de Comércio e Serviços (ZCS) – Apresenta perímetro descontínuo e constitui-se como a
principal centralidade da Macrozona Urbana, objetivando abrigar, de forma mais intensa,
as atividades de comércio e serviço, bem como as demais de potencial poluidor médio,
sendo composta por dois núcleos:
a.
Núcleo central;
b.
Ao longo da Estrada Júlio de Castilhos.
Zona Industrial (ZI) – Dedicada ao uso exclusivo industrial, exige investimento público para
complementação da infraestrutura e sua viabilização e está localizada no extremo oeste
do perímetro urbano;
Zona de Interesse Cultural (ZIC) – localizada no lado oeste da Rua Santa Catarina, tem como
objetivo a valorização desta área como um núcleo de preservação dos bens culturais,
fortalecendo a identidade histórico-cultural do Município;
Zona de Interesse Institucional (ZII) – Caracteriza-se por apresentar predominância de áreas
públicas ou privadas destinadas a fins comunitários e administrativos, constituindo-se
como uma referência para a cidade deste ponto de vista;
Zona Residencial II (ZR II) – Por manter fortes características rurais, tem o objetivo de
controlar a expansão urbana aproveitando a infraestrutura existente com densidades
menores;
Corredores Mistos (CM) – Têm como objetivo abrigar atividades complementares às
permitidas na Zona Residencial, atendendo às necessidades dos moradores das áreas não
centrais e dispondo-se ao longo das vias principais;
Zona de Ocupação Restrita (ZOR) – Tem como principal característica o alagamento
recorrente em função das cheias do Rio Caí, devendo, por esta razão, não ser edificada,
admitindo-se apenas a instalação de atividades temporárias ou o seu uso por atividades
ao ar livre;

Zona de Ocupação Semirrestrita(ZOSR) – Zona que está sujeita a alagamentos menos
recorrentes do que a Zona de Ocupação Restrita, admitindo-se a sua edificação em
condições especiais a partir de análise da Comissão Urbanística Municipal.

IX.

Parágrafo único. Os limites das zonas da Macrozona Urbana estão definidos no anexo deste
Plano Diretor Participativo.
Art.23. Ficam ainda estabelecidas na Macrozona Urbana, as Zonas de Interesse Social de
Regularização Fundiária, nos termos dos artigos 79 e 105.
Parágrafo único. No anexo deste Plano Diretor Participativo, estão delimitadas as ZEIS de
Regularização Fundiária, podendo seus limites serem ajustados por Decreto do Executivo Municipal.

TÍTULO II
Dos Instrumentos Normativos
Art.24. Os instrumentos normativos correspondem ao regime urbanístico e às normas relativas
ao parcelamento do solo.
O regime urbanístico é composto pelas normas da edificação e as relativas ao seu uso;
As normas relativas ao parcelamento do solo regram as formas de divisão de uma gleba em
unidades juridicamente independentes.

I.
II.

Parágrafo único. Além do regime urbanístico e das normas relativas ao parcelamento do solo,
o Executivo Municipal poderá definir limitações administrativas ao uso e à ocupação dos terrenos
urbanos, de forma a garantir o pleno cumprimento da sua função social.
CAPÍTULO I
DO REGIME URBANÍSTICO
Art.25. O regime urbanístico é estabelecido pelos seguintes parâmetros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Índice de Aproveitamento Básico e Máximo;
Taxa de Ocupação;
Taxa de Permeabilidade;
Altura máxima;
Afastamentos das divisas do terreno;
Exigência de vagas de estacionamento;
Quota ideal mínima de terreno por economia;
Regime de atividades.

§1.º Cada zona definida neste Plano Diretor Participativo tem seu regime urbanístico próprio.
§2.º No caso de discrepância entre a área do terreno titulada e a real, os parâmetros do
regime urbanístico serão aplicados sobre a área menor.
§3.º A aplicação do regime urbanístico deverá garantir o cumprimento das diretrizes da
política de desenvolvimento territorial, devendo os processos de licenciamento urbanístico e
ambiental avaliarem e monitorarem os seus resultados.
§4.º O regime urbanístico para a Zona Urbana de Feliz é apresentado no anexo desta lei.
Art.26. O Índice de Aproveitamento é o coeficiente que, multiplicado pela área do terreno,
estabelece a área máxima passível de ser construída em cada terreno, podendo ser:

I.
II.

Básico – é aquele que estabelece o direito de construir conquistado pelo proprietário ao
adquirir o terreno;
Máximo – é o potencial máximo de área construída em um terreno, considerado o Índice de
Aproveitamento Básico adicionado ao potencial adquirido através da Onerosa do Direito de
Construir, nos termos dos artigos 86 a 92 desta lei.

Parágrafo único. Não deverão ser computadas no cálculo do Índice de Aproveitamento, as
áreas correspondentes às vagas de garagens vinculadas às atividades principais das edificações, bem
como depósitos de lixo, subestação, central de gás e casa de máquinas.
Art.27. A Taxa de Ocupação é o fator pelo qual a área do lote deve ser multiplicada para se
obter a máxima área de projeção horizontal da edificação.
Art.28. A Taxa de Permeabilidade representa a proporção mínima do terreno a ser edificado
que deverá ficar descoberta e não pavimentada para que se possa reduzir o impacto da edificação
nas condições de drenagem urbana.
Parágrafo único. Para o atendimento da Taxa de Permeabilidade, será admitida a utilização de
pisos drenantes de acordo com o estabelecido no Código de Obras municipal.
Art.29. A Altura Máxima de uma edificação é representada pelo seu número de pavimentos.
Art.30. Os afastamentos ou recuos são as distâncias medidas entre as faces externas da
edificação e as divisas do lote, estando previstos afastamentos de fundos, laterais e frontal.
§1.ºOs afastamentos serão definidos por linhas paralelas às divisas do lote, ressalvado o
aproveitamento do subsolo.
§2.ºNo caso de terrenos de esquina, o afastamento frontal deverá ser aplicado em ambas as
faces do lote.
Art.31. Dependendo da atividade e do seu porte, serão exigidas vagas de estacionamento
como condicionante ao seu licenciamento, dentro dos parâmetros estabelecidos no anexo.
§1.º Vagas de estacionamento são os espaços reservados aos veículos.
§2.º A exigência de vagas de estacionamento poderá ser atendida, em situações especiais e a
critério do Executivo Municipal, em local distante, no máximo, 100 (cem) metros da edificação.
Art.32. Nos estacionamentos externos ou internos de edificações de uso público ou de uso
coletivo, públicas ou privadas, serão reservados, em atendimento à legislação federal vigente:
I.
II.

pelo menos 2% (dois por cento) do total de vagas para veículos que transportem pessoa
portadora de deficiência física ou visual;
pelo menos 5% (cinco por cento) do total das vagas para veículos que transportem pessoa
idosa.

Parágrafo único. As referidas vagas reservadas deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao usuário, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga para cada caso descrito nos
incisos I e II, em local próximo à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de
pedestres.
Art.33. Em função do tipo de edificação, hierarquia das vias de acesso e impacto da atividade
no sistema viário, o Executivo Municipal poderá determinar a obrigatoriedade de vagas destinadas à
carga e descarga em proporcionalidade à área edificada.
Art.34. A Quota Ideal Mínima de Terreno por Economia define a fração mínima de terreno por
economia edificada.
§1.º A Quota Ideal Mínima de Terreno por Economia é o instrumento de controle da

densificação nos condomínios urbanísticos residenciais.
§2.º O número máximo de economias em um condomínio urbanístico residencial é o resultado
do tamanho do terreno dividido pela Quota Ideal Mínima de Terreno por Economia.
Art.35. O Regime de Atividades, definido no anexo, delimita as atividades que não são
permitidas em cada zona do zoneamento deste plano diretor, bem como os portes máximos
autorizados.
Parágrafo único. O porte máximo corresponde à área total da construção, excluídas as
correspondentes às garagens vinculadas à atividade principal.
Art.36. Com exceção da Zona Residencial II (ZR II), nas demais zonas da Macrozona Urbana, fica
proibida a criação de animais que pelas suas características possam ser incômodas à população
urbana e ao meio ambiente como suínos, bovinos, equinos, ovinos, aves, dentre outros.
Art.37. As atividades já instaladas e regulares segundo as Leis Municipais 86/1964 e
2.194/2008, e que estiverem desconformes ao regime de atividades estabelecido por este plano
diretor, poderão manter suas atividades e ainda ter sua área construída aumentada, desde que
atendam aos seguintes condicionantes:
I.
II.

a ampliação pretendida atenda aos demais dispositivos do regime urbanístico deste Plano
Diretor Participativo;
a ampliação seja avaliada através de Estudo de Impacto de Vizinhança, nos termos dos
artigos 38, 39, 40 e 41 desta lei.

Parágrafo único. Nas edificações industriais existentes e regulares, do tipo pavilhão ou galpão,
e que tenham área total maior do que 2.000m² (dois mil metros quadrados) poderão ser instaladas
novas indústrias, desde que de Potencial Poluidor Baixo ou Médio, utilizando apenas a área
existente.
Art.38. O licenciamento urbanístico das atividades urbanas deverá exigir o cumprimento do
Regime de Atividades e requerer, em casos específicos, a apresentação, pelo requerente, de Estudo
de Impacto de Vizinhança (EIV), nos termos da Lei Federal 10.257/2001.
§1.º O EIV é instrumento vinculado ao licenciamento urbanístico que visa à avaliação dos
efeitos, negativos e positivos, de um empreendimento ou atividade urbana, pública ou privada,
quanto à qualidade de vida da população residente na sua vizinhança.
§2.º O EIV pode ser aplicado para empreendimentos em novas construções ou em construções
existentes e sua avaliação envolverá toda a área contígua ao empreendimento, que sofra sua
influência direta.
§3.º As seguintes atividades urbanas exigirão Estudo de Impacto de Vizinhança para o seu
licenciamento urbanístico:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Centros comerciais e supermercados com mais de 1.000m² (mil metros quadrados) de área
construída, exceto área reservada às garagens;
Empreendimentos residenciais com 30 (trinta) ou mais lotes ou unidades habitacionais;
Comércios e serviços classificados como de potencial poluidor alto, conforme legislação
estadual vigente;
Indústrias e/ou fábricas de potencial poluidor médio e alto, conforme legislação estadual
vigente;
Todos os empreendimentos não residenciais cuja área exija mais de 50 vagas de
estacionamento;
Todos os empreendimentos que tiverem funcionamento em horário noturno, conforme o
definido no Código de Posturas Municipais.

§4.º Poderão estar isentos da obrigação de elaboração de EIV, os empreendimentos descritos
nos incisos I a VI quando o órgão de licenciamento ambiental competente determinar a necessidade
de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o seu licenciamento, desde que o EIA
abranja todo o conteúdo do EIV definido no artigo 39 desta lei e na legislação federal vigente.
§5.º O Executivo Municipal poderá definir outros empreendimentos não mencionados neste
artigo que, devido as suas especificidades, deverão ser analisados através de EIV.
Art.39. As abordagens a serem incluídas em cada EIV deverão ser definidas pelo Executivo
Municipal e informadas ao requerente através de Termo de Referência para a sua elaboração,
devendo contemplar no mínimo os seguintes temas:
I. Adensamento populacional;
II. Equipamentos urbanos e comunitários;
III. Uso e ocupação do solo;
IV. Valorização imobiliária;
V. Geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI. Ventilação e iluminação;
VII. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Parágrafo único. O Termo de Referência citado no caput deverá ser adequado à natureza da
atividade e/ou do empreendimento em aprovação e às características da sua localização.
Art.40. O Executivo Municipal, com a finalidade de minimizar potenciais impactos negativos do
empreendimento e/ou melhorar a condição urbana local, poderão solicitar a partir da avaliação do
EIV:
I. Ajustes ao projeto arquitetônico e/ou à implementação urbanística do empreendimento;
II. Execução de medidas mitigadoras.
Art.41. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado, no órgão competente do Executivo Municipal.
§1.º Ao receber o EIV, o Executivo Municipal deverá notificar à sociedade e, em especial, aos
moradores da vizinhança do empreendimento.
§2.º Após análise do EIV, o Executivo Municipal deverá promover audiência pública sempre
que entender ser necessário a sua devida publicização ou quando solicitado formalmente por
moradores da área de influência do empreendimento ou por suas associações.

CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
Art.42. As normas de parcelamento do solo urbano regulam a divisão de glebas em unidades
juridicamente independentes com objetivo de dar suporte à edificação.
Parágrafo único. O parcelamento do solo urbano poderá se dar através de loteamento ou
desmembramento, observados os dispositivos deste plano diretor e das legislações federais e
estaduais competentes.
Art.43. Não será permitido o parcelamento do solo urbano em terrenos:
I.

Totalmente localizados na Zona de Ocupação Restrita ou em terrenos alagadiços e sujeitos a
inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas,
de acordo com as orientações do órgão competente;

II. Que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam
previamente saneados, de acordo com as orientações do órgão competente;
III. Com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências
específicas do órgão competente;
IV. Onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V. Totalmente localizados na APP ou em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a
poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção, de acordo com as
orientações do órgão competente;
VI. Localizados em área que for técnica ou economicamente inviável a implantação de
infraestrutura básica, serviços públicos ou equipamentos comunitários;
VII. Localizados em área que exponha os futuros usuários ou moradores a riscos de desastres.
Parágrafo único. Nos imóveis parcialmente atingidos por limitações ao parcelamento do solo
devido a inundações ou ao gravame de APP, bem como demais áreas de interesse ambiental, sua
parte não parcelável poderá, a critério do Executivo Municipal, ser utilizada como espaço de uso
comum, destinada a atividades ao ar livre, ressalvadas as limitações das legislações estaduais e
federais competentes.
Art.44. Os projetos de parcelamento do solo deverão atender a diretrizes urbanísticas estabelecidas
pelo Executivo Municipal com base nas diretrizes das legislações federais competentes e da política
local de desenvolvimento territorial.
§1.º As diretrizes referidas no caput deverão contemplar orientações em relação ao traçado
viário, à localização de áreas destinadas a uso público, à reserva de faixas não edificáveis e às áreas
legalmente protegidas.
§2.º As diretrizes expedidas terão vigor pelo prazo máximo de quatro anos.
§3.º Os projetos de parcelamento do solo deverão abranger todo o imóvel, de acordo com a
sua titularidade.
§4.º Caberá ao Executivo Municipal elaborar instrução normativa que defina os documentos a
serem apresentados pelo requerente e os procedimentos a serem adotados para a aprovação dos
projetos de parcelamento do solo e licenciamento das obras.
Art.45. Aprovado o projeto de parcelamento do solo, o loteador deverá submetê-lo ao registro
imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias e após aprovado deverá executá-lo no prazo
constante no cronograma de execução, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, sob pena de
caducidade da aprovação.
Art.46. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não
registrado.
§1.º Contrariado o disposto no caput, deverá o Município notificar o empreendedor e
proceder as demais ações pertinentes para evitar a lesão aos seus padrões de desenvolvimento
urbano e preservar os direitos dos adquirentes.
§2.º Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Executivo Municipal
poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento e de declaração de que este
se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a
integrar o seu domínio.
SEÇÃO I
DO LOTEAMENTO

Art.47. Loteamento é a divisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de
novas vias públicas ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das
vias públicas ou logradouros públicos existentes.
Parágrafo único. Aplicar-se-ão os parâmetros urbanísticos definidos no anexo aos projetos de
loteamentos.
Art.48. Nos processos de loteamento serão destinadas áreas para a estruturação viária e para
a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, atendendo aos percentuais mínimos
estabelecidos no anexo.
§1.º Consideram-se como comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura,
saúde, lazer e similares.
§2.º Consideram-se como urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água,
serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e demais serviços
necessários à vida urbana.
§3.º Nos loteamentos de interesse social, localizados em Zonas Especiais de Interesse Social,
poderão ser admitidos percentuais diferenciados de destinação de áreas públicas, desde que já
existam equipamentos comunitários necessários para atender à nova demanda nas áreas vizinhas e
garantido o atendimento da demanda habitacional prioritária municipal.
Art.49. É de responsabilidade do loteador a execução:
I. das vias de circulação do loteamento, incluindo sua pavimentação e arborização;
II. da demarcação dos lotes e das quadras;
III. das obras de drenagem;
IV. das obras de esgotamento sanitário exigidas pelo licenciamento ambiental;
V. das obras necessárias para a iluminação pública e abastecimento de energia elétrica;
VI. das obras necessárias ao abastecimento de água potável;
VII. das obras de urbanização da praça de acordo com as normas técnicas dos órgãos
competentes.
§1.º A execução das obras referidas nos incisos I a VII será objeto de garantia por parte do
loteador, podendo ser realizada através de garantia hipotecária, caução em dinheiro, fiança bancária
ou seguro-garantia, em valor equivalente ao custo orçado das obras.
§2.ºA infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por
lei como de interesse social consistirá, no mínimo, das vias de circulação e das obras necessárias para
a drenagem urbana, para o abastecimento de água potável e de energia elétrica e para o
esgotamento sanitário.
Art.50. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes
ou projetadas, e estar adequadas à topografia local, classificando-se conforme a sua utilização e de
acordo com a nomenclatura adotada pelo Código Brasileiro de Trânsito, em:
I.

II.

III.

Via de trânsito rápido – é caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de
pedestres em nível;
Via arterial – é caracterizada por interseções em nível, muitas vezes controlada por
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais,
possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade;
Via coletora – é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de
entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro
das regiões da cidade;

IV.
V.
VI.

Via local – é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas,
destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas;
Ciclovia – pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do
tráfego comum;
Ciclofaixa – parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos,
delimitada por sinalização específica.

§1.º Poderá ainda ser prevista, no sistema viário, passagem para pedestres queatenda à
circulação dos pedestres sendo restritas à circulação de veículos.
§2.º Na zona rural, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estão previstas rodovias e
estradas.
§3.º Os padrões urbanísticos das vias urbanas estão estabelecidos no anexo.

SEÇÃO II
DO DESMEMBRAMENTO
Art.51. Desmembramento é a subdivisão de imóvel em lotes destinados à edificação sem
implicar na abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos, ou no prolongamento,
modificação ou ampliação dos já existentes.
§1.º Aplicar-se-á os parâmetros urbanísticos constantes no anexo desta Lei nos projetos de
desmembramento.
§2.º Nos desmembramentos com a finalidade de produção de habitação de interesse social,
localizados em Zonas Especiais de Interesse Social, poderão ser admitidos padrões específicos de
área mínima do lote desmembrado, desde que garantido o atendimento da demanda habitacional
prioritária municipal.

SEÇÃO III
DO CONDOMÍNIO URBANÍSTICO
Art.52. Denomina-se condomínio urbanístico a divisão de imóvel em unidades autônomas
destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum.
Parágrafo único. Cabe aos condôminos a manutenção do sistema viário, das áreas destinadas
ao uso comum e da infraestrutura complementar interna dos condomínios urbanísticos.
Art.53. É permitida a implantação de condomínio urbanístico em toda a Macrozona Urbana,
com exceção da Zona de Ocupação Restrita, respeitados os seguintes condicionantes:
I.
II.
III.

Sua área máxima, bem como sua testada máxima, será equivalente à área e à testada
máxima do quarteirão referente à zona de uso do solo onde ele se localizará;
Não serão admitidos dois ou mais condomínios urbanísticos contíguos;
Será assegurada a qualidade da mobilidade urbana na zona de influência do condomínio
urbanístico, garantindo a integração da malha viária.

§1.º Em imóveis parcialmente localizados na Zona de Ocupação Restrita, sua parte inundável
poderá ser utilizada como espaço destinado a esportes, lazer e atividades ao ar livre.
§2.º Em imóveis parcialmente localizados na Macrozona de Proteção Ambiental, fica permitida
a implantação de condomínios urbanísticos, desde que garantida a manutenção dos bens ambientais
e o regime de preservação desta área determinado pela legislação competente.

Art. 54. Nos condomínios residenciais urbanísticos, aplicar-se-á a Quota Mínima de Terreno
por Economia de 100m² (cem metros quadrados), nos termos dos artigos 25 e 34 desta lei.

SEÇÃO IV
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Art. 55. Por regularização fundiária entende-se o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais necessárias à regularização de assentamentos, moradias e atividades irregulares
e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Art.56. A regularização fundiária deverá:
I.
II.
III.
a.

b.

c.
d.
e.

garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da
propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
atender aos dispositivos da legislação federal e às diretrizes da Política de Desenvolvimento
Territorial deste Plano Diretor;
observar os seguintes princípios:
ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para
sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a
melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental;
articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de saneamento básico
e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e
privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e renda;
participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização;
estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e
concessão do título preferencialmente para a mulher.

Art. 57. A definição dos critérios de regularização fundiária em zona urbana consolidada do
município de Feliz envolveram estudos técnicos da situação das margens do Rio Caí e das
microbacias dos arroios Cara, Bananal, Hermes e Escadinha compondo o Marco Regulatório da
presente Lei, assim caracterizados utilizando o Datum SIRGAS, 2000 (IBGE), inseridos na forma de
mapas e tabelas.
Art. 58. Poderá ser objeto de regularização fundiária sustentável, nos termos desta Lei,
inclusive parte de terreno contido em área ou imóvel maior.
§ único. Para a aprovação de empreendimento de parcelamento do solo futuro na área
remanescente, aplicam-se os requisitos urbanísticos e ambientais fixados no Plano Diretor
Participativo.
Art. 59. Para as construções com características inseridas nas áreas de preservação
permanente até 30 de julho de 2014 será admitida sua regularização fundiária, permitidas reformas
e construções que garantam, no mínimo 50% do lote livre, sendo obrigatória a recuperação das
funções ambientais com plantios de árvores nativas compatíveis, coleta e tratamento dos esgotos e
adequado gerenciamento dos resíduos sólidos.
§ 1º Nas áreas de preservação permanente urbanas com presença de construções até
30/07/2014 serão computados os valores de compensação ambiental de 1,5 % para construções
unifamiliares e 3,5% do valor venal do imóvel para as demais construções.
§ 2º Nas áreas urbanas já densamente ocupada e com áreas de preservação
descaracterizadas, aplicar-se-á fator de compensação de 1,5% do valor venal do imóvel para
construções unifamiliares e 3,5% do valor venal do imóvel para demais construções.

§ 3º Os valores provenientes da compensação ambiental serão revertidos para o Fundo
Municipal de Meio Ambiente para investimentos em programas de recuperação e proteção de
nascentes, recuperação das áreas de preservação permanentes e pagamento por serviços ambientais
nas microbacias urbanas.
§ 4º Nos casos de presença de áreas de banhado em zona urbana será obrigatória a
preservação e recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do
espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de 5 (cinco) metros.
Art. 60. As áreas de nascentes presentes em área urbana consolidada deverão ser
integralmente protegidas e recuperadas, sendo obrigatória a preservação de faixa de 50 (cinquenta)
metros de raio, vedadas novas construções e ocupações.
§ único No caso de existência de construções no trecho de nascente a ser preservado será
admitida sua regularização, proibidas ampliações e novas construções, devendo ser recuperada a
função ambiental do espaço protegido em área equivalente próxima, efetuando-se o plantio de
nativas compatíveis, vedado o lançamento de esgotos não tratados, resíduos ou quaisquer tipologias
de dejetos.
Art. 61. Os empreendedores ou ocupantes que estiverem em processo de uso e ocupação
irregular na data de publicação desta Lei terão prazo de 12 (doze) meses para apresentarem ao órgão
ambiental municipal Projeto Específico objetivando consolidar os usos existentes, observados os
limites de ocupação definidos na presente Lei.
SEÇÃO V
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL
Art. 62. O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de
interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 30 de julho de 2014, inseridas
em área urbana consolidada, desde que o Estudo e o Projeto Técnico comprovem que esta
intervenção não amplia a degradação ambiental e implica a melhoria das condições sócio-ambientais
em relação à situação de ocupação irregular anterior.
Art. 63. O Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social – PRFIS deverá considerar
as características da ocupação e da área ocupada observando os parâmetros urbanísticos e
ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação, as áreas destinadas a uso
público, as medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos identificados.
Art. 64. Para a regularização fundiária de interesse social de lotes inseridos em área urbana
consolidada e que ocupam áreas de preservação permanente será admitida por meio de
procedimento de licenciamento ambiental pelo órgão municipal de Projeto de Regularização
Fundiária, nos termos da Lei Federal nº 12.651/2012 e na forma da Lei Federal n.º 11.977/09 ou
mediante a celebração de Termo de Compromisso Ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9.605/98.
§ 1° Os assentamentos de interesse social a serem licenciados não poderão estar localizados
em área inundável, considerada de risco geológico e de nascentes comprovado por estudo técnico
específico elaborado por profissional legalmente habilitado, emitindo-se a devida ART.
§ 2°Os assentamentos de interesse social situados em áreas de preservação permanente com
funções ambientais preservadas somente serão objeto de licenciamento ambiental quando não
houver alternativa locacional ou se tratar de atividade existente anteriormente a 30 de julho de
2014.
§ 3. O estudo técnico referido no art. 62 deverá ser elaborado por profissional legalmente
habilitado, contendo no mínimo, os seguintes elementos:
I – documentação comprobatória de título da propriedade (matrícula, contrato, certidão);

II - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada, contemplando a
apresentação de plantas topográficas, em escala compatível, com curvas de metro em metro,
demarcação das manchas vegetais, drenagens, córregos, banhados ou áreas úmidas, estruturas de
apoio (escolas, postos de saúde) e dos equipamentos urbanos, serviços e equipamentos públicos
necessários;
III – especificação dos sistemas de saneamento básico existente e a ser adotado;
IV – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e de inundações,
contemplando obras de engenharia onde couber;
V - a indicação das faixas ou áreas em que deverão ser resguardadas as características típicas
da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e
daquelas não passíveis de regularização;
VI – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização através de
metodologia a ser definida, contemplando medidas mitigadoras e compensatórias adequadas;
VII – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos, das ações de saneamento e monitoramento da
qualidade ambiental;
VIII – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela
regularização proposta;
IX – comprovante de pagamento ou declaração de isenção do pagamento da compensação
ambiental definida para regularização fundiária e descritas na presente norma e demais disposições
legais pertinentes.
Art. 65. Na regularização fundiária de interesse social caberá ao poder público, diretamente,
ou por meio de seus concessionários ou permissionários de serviços públicos, a implantação do
sistema viário e da infraestrutura básica, podendo exigir contribuição de melhorias dos beneficiários
na forma da Lei.
Parágrafo único. A realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de
equipamentos comunitários pelo poder público, bem como sua manutenção, poderá ser realizada
mesmo antes de concluída a regularização jurídica das situações dominiais dos imóveis.
Art. 66. O poder público, quando responsável pela regularização fundiária de interesse social
poderá lavrar auto de demarcação urbanística, com base no levantamento da situação da área a ser
regularizada e na caracterização da ocupação, podendo ser aceitos padrões urbanísticos específicos.

SEÇÃO VI
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO
Art. 67. A Regularização Fundiária de Interesse Específico – RFIE de construções, moradias
unifamiliares, multifamiliares, atividades comerciais, industriais e de serviços dependerá da análise e
da aprovação do projeto de que trata o art. 61 pelos setores da administração municipal com a
emissão das respectivas licenças construtivas, do habite-se e ambiental.
Art. 68. O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de
interesse específico em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 30 de julho de 2014 e
inseridas em área urbana consolidada, desde que o estudo e o Projeto técnico comprovem que esta

intervenção não implica novas agressões ao meio ambiente com a melhoria das condições
urbanísticas, econômicas e sociais em relação à situação de ocupação irregular anterior.
Art. 69. O projeto de regularização fundiária de interesse específico deverá considerar as
características da ocupação e da área ocupada, contemplando parâmetros urbanísticos e ambientais
específicos, além de identificar as características das construções, plantas e memoriais descritivos
associados, bem como das medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos identificados.
Art. 70. Para a regularização fundiária de interesse específico inseridas em área urbana
consolidada e que ocupam áreas de preservação permanente será admitida por meio de
procedimento de licenciamento ambiental pelo órgão municipal de Projeto de Regularização
Fundiária, nos termos da Lei Federal nº 11.977/09 ou mediante a celebração de Termo de
Compromisso Ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9.605/98.
§ 1° As construções, moradias unifamiliares, multifamiliares, atividades comerciais,
industriais e de serviços a serem licenciados não poderão estar localizadas em área inundável,
considerada de risco geológico e de nascentes comprovado por estudo técnico específico elaborado
por profissional (ais) legalmente habilitado(s), emitindo-se a(s) devida(s) ART(s).
§ 2°. O município poderá elaborar projetos de macrodrenagem específicos para áreas de
risco ou que se associam às drenagens atuais visando viabilizar a regularização fundiária de moradias
e atividades.
Art. 71. O Projeto de Regularização Fundiária previsto no artigo 68 deverá incluir estudo
técnico que demonstre a melhoria das condições urbanísticas e ambientais em relação à situação
anterior, contemplando as medidas de recuperação exigíveis, acompanhadas de laudo estrutural
atestando a estabilidade e segurança das construções e atividades, elaborado por profissional
habilitado, emitindo-se a devida ART, contendo no mínimo as seguintes informações e documentos:
I – título de propriedade atualizada em até três meses, contrato ou outro instrumento de
posse da área;
II - caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;
III - identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades e das restrições e
potencialidades da área;
IV - especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento
básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;
V - especificação e detalhamento da ocupação consolidada na área através de plantas,
projetos e memoriais, acompanhados das ARTs e dos dispositivos de tratamento dos esgotos
existentes, apresentando-se comprovante de manutenção do mesmo nos últimos 12 meses;
VI - identificação da existência de áreas consideradas de risco de inundações e de
deslizamentos, queda e rolamento de blocos ou outras definidas como de risco geotécnico e das
medidas técnicas de engenharia cabíveis para regularização;
VII - indicação das faixas ou áreas, com suas medidas, coordenadas georreferenciadas de
seus limites e confrontantes em que deverão ser resguardadas as características típicas da Área de
Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação e daquelas não passíveis de
regularização;
VIII - a avaliação dos riscos ambientais da atividade ou empreendimento acompanhado de
ART do responsável técnico;
X - a comprovação do pagamento da compensação ambiental definida para regularização
fundiária, conforme disposições definidas no presente Decreto.
§ 1°. O Laudo Técnico realizado por profissional legalmente habilitado deverá prever as
condições necessárias para promover a segurança das construções, atividades e serviços visando à

redução de riscos, considerado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979.
§ 2°. As medidas técnicas de engenharia e segurança deverão considerar os aspectos
construtivos, destacadamente as fundações, materiais utilizados, necessidades de adequações e
implantação de infraestrutura básica.
§ 3°. As definições estabelecidas nos § 1° e 2° serão apresentados na forma de projeto
técnico estrutural, contemplando as plantas, memoriais descritivos e cronograma físico financeiro de
obras e serviços a serem realizadas visando a regularização fundiária da construção, atividade ou
serviços.
§ 4°. O projeto de regularização fundiária deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal
acompanhado de toda a documentação exigida.
Art. 72. Os setores de engenharia e meio ambiente deverão definir nas licenças urbanística e
ambiental da regularização fundiária de interesse específico, as responsabilidades relativas à
implantação, quando couber:
I – do sistema viário;
II – da infraestrutura básica a ser implantada conjuntamente com a regularização;
III – dos equipamentos comunitários definidos no projeto de regularização fundiária; e
IV – das medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental eventualmente
exigidas.
Parágrafo único. A critério das autoridades licenciadoras as responsabilidades previstas
no caput poderão ser compartilhadas com os beneficiários da regularização fundiária de interesse
específico, com base na análise de, pelo menos, 2 (dois) aspectos:
a) os investimentos em infraestrutura e equipamentos já realizados pelos interessados.
b) a capacidade econômica da atividade ou serviço na execução das medidas corretivas e
mitigadoras.
Art. 73. A recomposição das áreas de preservação permanente de que trata a presente
norma poderá ser feita isolada ou conjuntamente pelos seguintes métodos:
I - condução de regeneração natural de espécies nativas;
II - plantio de espécies nativas;
III - plantio de espécies nativas do estado conjugado com a condução da regeneração natural
de espécies nativas;
IV – Coleta dos esgotos e efluentes para tratamento conforme sistema aprovado pelo órgão
de saneamento municipal;
V – Coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos sólidos.
Art. 74. Em todos os casos previstos na presente norma o poder público municipal verificada
a existência de risco de agravamento da degradação das áreas de preservação permanente
determinará a adoção de medidas administrativas e mitigadoras cabíveis que garantam a
estabilidade das margens e a qualidade das águas.
Art. 75. Deverá ser executado concomitante a regularização fundiária a implantação do
plano de saneamento nas microbacias hidrográficas inseridas na zona urbana consolidada, nos
termos da Lei Federal 11.445/2007, estabelecendo metas e diretrizes de recuperação ou conservação
na qualidade das águas, notadamente através da coleta e tratamento dos esgotos domésticos.

Art. 76. O executivo municipal deverá regulamentar aspectos da presente Lei mediante
Decreto.
Art. 77. Estudo técnicos complementares poderão ser realizados objetivando a qualificação
das medidas de controle das áreas de preservação permanente, devendo o Poder Pùblico promover
programas de educação ambiental continuados voltados a recuperação, melhoria e preservação das
funções ambientais.
Art.78. Para garantir o direito de propriedade ou de posse às famílias nos processos de
regularização fundiária de interesse social, serão utilizados os instrumentos jurídicos disponíveis na
legislação federal, conforme legislação específica aplicável, tais quais:
I. Adjudicação compulsória;
II. Alienação;
III. Concessão de Uso Especial para fins de Moradia;
IV. Concessão do Direito Real de Uso;
V. Demarcação urbanística;
VI. Direito de Superfície;
VII. Doação;
VIII.Legitimação de posse;
IX. Usucapião Especial Urbana.
Art.79. Nos processos de regularização fundiária plena de assentamentos informais de baixa
renda, será utilizado o instrumento urbanístico Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) de
Regularização Fundiária o qual tem a finalidade de garantir a permanência das famílias de baixa
renda na área objeto de regularização, desde que estas não estejam assentadas em áreas
consideradas de risco.
§1.º Através da aplicação do instrumento ZEIS de Regularização Fundiária, poderá ser permitida
a utilização dos instrumentos normativos deste plano diretor com padrões diferenciados, desde que
os parâmetros propostos garantam acessibilidade e fluidez urbana, condições de contenção de
incêndio, de acesso de ambulância e de coleta de lixo, além de integração do assentamento à
estrutura fundiária do entorno.
§2.º Cabe ao Executivo Municipal delimitar ZEIS em assentamentos urbanos irregulares
ocupados por população de baixa renda, localizados em área pública ou privada, através de projeto
de lei a ser encaminhado à Câmara de Vereadores.

TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SOLO URBANO
Art.80. Fica o Executivo Municipal de Feliz autorizado a utilizar os seguintes instrumentos da
gestão do solo urbano quando for considerado necessário para o pleno cumprimento da função
social da propriedade e da cidade e das diretrizes deste Plano Diretor Participativo:
I. Direito de preempção;
II. Direito de superfície;
III. Operações urbanas consorciadas;
IV. Outorga onerosa do direito de construir;
V. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
VI. IPTU Progressivo no tempo;
VII. Desapropriação por títulos da dívida pública;
VIII.Consórcio imobiliário;
IX. Zonas Especiais de Interesse Social de Produção Habitacional.

Parágrafo único. Caberá ao Executivo Municipal de Feliz, quando couber, elaborar
regulamentação específica para a aplicação dos instrumentos de gestão do solo urbano deste Plano
Diretor Participativo.

CAPÍTULO I
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 81. O direito de preempção confere ao Executivo Municipal preferência para aquisição de
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.
§1.o O direito de preempção será exercido sempre que o Executivo Municipal necessitar de
áreas para:
Regularização fundiária;
Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
Constituição de reserva fundiária;
Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

interesse ambiental;
VIII.

Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§2.o Para a utilização do instrumento Direito de Preempção, torna-se necessária
regulamentação específica, através de lei municipal baseada neste Plano Diretor Participativo e na
Lei Federal 10.257/2001, que delimite: as áreas de incidência do instrumento, defina a destinação
destas áreas e os procedimentos para que seja exercido o direito de preferência, incluindo o seu
prazo de vigência.

CAPÍTULO II
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
Art. 82. O proprietário poderá conceder a um terceiro o direito de superfície do seu terreno, o
qual abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo do mesmo, na forma
estabelecida em contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.
§1.º O direito de superfície pode ser concedido por tempo determinado ou indeterminado, de
forma onerosa ou não, mediante autorização escrita e expressa do(s) proprietário(s).
§2.º O direito de superfície:
Impõe ao superficiário que responda integralmente pelos encargos e tributos que incidirem
sobre a propriedade superficiária e, ainda, proporcionalmente a sua parcela de ocupação
efetiva, salvo disposição em contrário do contrato respectivo;
II. É transmitido aos herdeiros, por morte do superficiário;
III. Pode ser extinto pelo advento do termo ou pelo descumprimento das obrigações contratuais
assumidas pelo superficiário, inclusive se este der ao terreno destinação diversa daquela
para a qual for concedida.
I.

Art. 83. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o
proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de
terceiros.
Art. 84. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno,
bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização,
se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.
Parágrafo único. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de
imóveis.

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Art. 85. Operação urbana consorciada é um instrumento que, com o objetivo de alcançar em
uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, prevê
um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Executivo Municipal, com a participação
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados.
Parágrafo único. Para a utilização do instrumento operação urbana consorciada, torna-se
necessária regulamentação específica, através de lei municipal baseada neste Plano Diretor
Participativo e na Lei Federal 10.257/2001, a qual deverá:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Delimitar a área de sua aplicação;
Definir o programa básico de ocupação da área;
Incluir programa de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;
Apresentar as suas finalidades;
Prever Estudo de Impacto de Vizinhança prévio;
Estabelecer a contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários
permanentes e investidores privados;
Definir a forma de controle da operação, obrigatoriamente
compartilhada com representação da sociedade civil.

CAPÍTULO IV
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 86. A Outorga Onerosa do Direito de Construir é o instrumento que permite que o
Executivo Municipal autorize, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, o exercício do
direito de construir acima do Índice de Aproveitamento Básico, até o limite do Índice de
Aproveitamento Máximo, de acordo com os artigos 25 e 26 e com o anexo desta lei.
§1.º O exercício do direito de construir acima do Índice de Aproveitamento Básico referido no
caput, dar-se-á através da aquisição de área de construção excedente.
§2.º Para a construção de garagens vinculadas às atividades principais das edificações, não
será necessária a aquisição de área de construção excedente.
§3.º O Executivo Municipal poderá autorizar a aquisição de área de construção excedente
desde que esteja garantido o atendimento de todos os demais dispositivos do regime urbanístico
deste Plano Diretor Participativo.

Art. 87. O interessado na aquisição da área de construção excedente ao Índice de
Aproveitamento Básico do imóvel deverá protocolar requerimento destinado ao Departamento
Técnico do Setor de Engenharia, no qual deverão constar os seguintes requisitos:
I.
II.
III.

Localização do lote com as dimensões constantes do título e da área real;
Anteprojeto arquitetônico definindo a área de construção a ser adquirida;
Planilha contendo a discriminação do Índice de Aproveitamento Básico e do que foi
acrescido.

§ 1.º Após a verificação dos documentos necessários ao pedido de aquisição da área de
construção excedente, nos termos dos incisos I, II e III deste artigo, os mesmos serão encaminhados
ao Conselho do Plano Diretor Participativo, o qual analisará e emitirá parecer.
§ 2.º Na conclusão do parecer do Conselho do Plano Diretor Participativo deverá constar a
quantidade de área de construção excedente a ser adquirida, respeitado o limite definido pelo
Índice de Aproveitamento Máximo.
Art. 88. A aprovação e licenciamento do empreendimento que fizer uso do instrumento
Outorga Onerosa do Direito de Construir serão concedidos pelo Executivo Municipal somente após
parecer favorável do Conselho do Plano Diretor Participativo.
Parágrafo único. O licenciamento da obra somente será concedido após o recolhimento do
valor devido pela aquisição da área de construção adicional.
Art. 89. Para a aquisição da área de construção adicional, o valor a ser recolhido pelo
interessado será igual ao produto da multiplicação dos metros quadrados (m²) de terreno necessário
para a aquisição do índice excedente, considerado o Índice de Aproveitamento Básico da respectiva
zona, de acordo com a respectiva Zona Fiscal:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zona Fiscal 1 – 20% do VRM por m²;
Zona Fiscal 2 – 16% do VRM por m²;
Zona Fiscal 3 – 12% do VRM por m²;
Zona Fiscal 4 – 10% do VRM por m²;
Zona Fiscal 5 / 6 / 7 –08% do VRM por m².
§1º O pagamento deverá ser:

VI.
VII.

À vista;
Parcelado nos termos da lei específica do parcelamento do município, limitado a 12 parcelas.

Art. 90. Fica autorizada a utilização do instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir
nos processos de regularização de obras existentes, conforme o estabelecido no Código de Obras do
Município.
Art. 91. Os recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de Construir serão
depositados no Fundo Municipal do Plano Diretor e aplicados com as finalidades previstas no artigo
114 desta Lei.

CAPÍTULO V
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO IPTU PROGRESSIVO NO
TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO POR TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 92. O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios visa evitar a retenção
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização, induzindo os

proprietários de imóveis urbanos não edificado, subutilizado ou não utilizado a cumprir sua função
social definida neste Plano Diretor Participativo em um prazo determinado.
Art.93. São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios os imóveis não
edificados, subutilizados ou não utilizados.
§1º Considera-se imóvel não edificado as áreas vazias igual ou superior a 700 m² (setecentos
metros quadrados) localizadas na Zona de Comércio e Serviços.
§2.º Considera-se imóvel subutilizado as áreas igual ou superior a 700 m² (setecentos metros
quadrados), com utilização menor do que 3% (três por cento) do Índice de Aproveitamento (IA)
Básico localizado na Zona de Comércio e Serviços.
§3.º Considera-se imóvel não utilizado o imóvel construído localizado na Zona de Comércio e
Serviços e que não tenha estado, comprovadamente, ocupado por, no mínimo, 60 (sessenta) dias
durante o período correspondente a 12 (doze) meses.
Art. 94. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no artigo 93, os imóveis:
Utilizados para atividades econômicas que não necessitem edificações para o seu
cumprimento e que estejam de acordo com o uso definido no Plano Diretor e com as
características definidas para a zona;
II. Localizados na Macrozona de Proteção Ambiental, na Zona de Ocupação Restrita e na Zona
de Ocupação Semirrestrita.
I.

Art. 95. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo anterior serão identificados e seus
proprietários notificados.
§1.º Efetuada a notificação do proprietário, a mesma será averbada pelo Executivo Municipal
no cartório de registro de imóveis e, uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado
aproveitamento do imóvel na conformidade do que dispõe esta Lei, caberá ao Executivo Municipal
efetuar o cancelamento da averbação tratada no inciso anterior.
§2.º Ao proprietário do imóvel passível de parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, fica facultada a solicitação de impugnação.
§3.º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização prevista nesta Lei, sem
interrupção de quaisquer prazos.
Art. 96. O proprietário de imóvel notificado por não edificação ou subutilização deve:
No prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data de notificação, protocolar projeto de
loteamento, condomínio ou edificação;
II. No prazo máximo de até 2 (dois) anos, a contar da data de aprovação do projeto, iniciar as
obras.
I.

Parágrafo único. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser
prevista a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o
empreendimento como um todo.
Art. 97. O proprietário de imóvel notificado por não utilização deve, no prazo máximo de 12
(doze) meses, a partir data da notificação, providenciar a sua ocupação, considerando-se, para fins
de interrupção desse prazo, a sua ocupação por no mínimo 2 (dois) meses ininterruptos.
Art. 98. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma dos
artigos anteriores, o Executivo Municipal procederá à aplicação do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo
prazo de cinco anos consecutivos.

§1.º A alíquota vigente sobre o imóvel deve ser aumentada em 2 (duas) vezes o percentual
referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por cento).
§2.º A partir do ano em que o valor calculado venha a ultrapassar o limite estabelecido no
parágrafo anterior, será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota majorada no limite de 15%
(quinze por cento) até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel ou que
ocorra a sua desapropriação por título da dívida pública.
§3.º A alíquota será majorada no exercício fiscal seguinte ao descumprimento de uma ou mais
das etapas relativas à aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, tendo por
base a situação do processo administrativo referente ao imóvel no momento de lançamento do IPTU
referente ao exercício imediatamente anterior.
§4.º É vedada à concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que
trata este artigo.
§5.º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, nos
prazos e condições desta Lei, ocorrerá o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas
no exercício seguinte.
Art. 99. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário
tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Poder Executivo Municipal
poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, nos
termos da legislação federal vigente.
§1.º O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o
montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Executivo Municipal, na área onde
o mesmo se localiza, após a notificação.
§2.º O valor real da indenização não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e
juros compensatórios.
Art. 100. Desapropriado o imóvel nos termos do artigo 80 desta Lei, o Executivo Municipal
procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a
partir da sua incorporação ao patrimônio público.

CAPÍTULO VI
DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
Art. 101. O Executivo Municipal poderá oferecer ao proprietário de imóvel atingido pela
obrigação de parcelamento ou edificação compulsórios, nos termos do Capítulo V deste Título, a
possibilidade de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do
imóvel, para o cumprimento da sua função social.
§1.º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a
realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou
edificadas.
§2.º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente
ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o que segue:
Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função
de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação
de obrigação de parcelamento ou edificação;
II. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
I.

CAPÍTULO VII
ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL DE PRODUÇÃO HABITACIONAL
Art. 102. São consideradas ZEIS de Produção de Habitação de Interesse Social as áreas
designadas para o desenvolvimento de empreendimentos de habitação de interesse social de
iniciativa pública, privada ou social, nos quais caberá ao Poder Executivo Municipal:
O papel de gerenciador do projeto, mesmo nos casos em que ele não é o empreendedor,
garantindo o cumprimento de seus propósitos, especialmente o atendimento da demanda
habitacional prioritária do Município;
II. Estabelecer diretrizes urbanísticas para o empreendimento, de forma a garantir a
manutenção do uso de interesse social na área, evitando processos futuros de especulação e
valorização imobiliária que acabem por desvirtuar o uso definido;
III. Viabilizar ou colaborar para a viabilização do financiamento do empreendimento, articulando
os agentes promotores e os financiadores de habitação de interesse social;
IV. Indicar as famílias a serem atendidas pelo empreendimento.
I.

Art. 103. Poderá o Executivo Municipal aprovar padrões urbanísticos diferenciados nas ZEIS,
para reduzir os custos de urbanização e o cumprimento da sua função social, garantida:
A adequação dos espaços públicos e privativos às necessidades dos futuros moradores,
viabilizando a redução de custos de urbanização, mas assegurando qualidade de moradia;
II. A acessibilidade urbana através da hierarquização viária, onde se garanta algumas vias
estruturadoras e outras com caráter local;
III. Condições de contenção de incêndios, de atendimento médico urgente através do acesso de
ambulância, de limpeza pública através da coleta de lixo e demais funções urbanas que
exigem limites mínimos de acesso e fluidez na circulação;
IV. A integração do assentamento à estrutura fundiária do entorno.
I.

Parágrafo único. Os padrões urbanísticos referidos no caput deverão ser analisados pela
Comissão Urbanística Municipal e aprovados pelo Conselho do Plano Diretor Participativo.
Art. 104. A delimitação de ZEIS dar-se-á mediante projeto de lei encaminhado ao Legislativo
Municipal.
PARTE IV
DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO
Art. 105. A gestão do planejamento urbano de Feliz visará ao atendimento dos princípios,
objetivos e diretrizes deste Plano Diretor Participativo através:
I. Da implementação dos seus instrumentos estratégicos e operacionais;
II. De um processo permanente de avaliação dos seus resultados;
III. Do envolvimento da sociedade nas instâncias participativas de deliberação.

Art. 106. Para garantir a gestão democrática do planejamento urbano de Feliz nos termos do
inciso III do artigo 107, em atendimento às diretrizes deste Plano Diretor Participativo, deverão ser
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:
I.
II.
III.
IV.

Reuniões do Conselho do Plano Diretor Participativo;
Debates, audiências e consultas públicas;
Conferências sobre assuntos de interesse urbano;
Iniciativas populares de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano.

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no parágrafo 2.º do artigo 61 da Lei Orgânica do
Município, as iniciativas populares de projeto de lei serão admitidas por manifestação de, pelo
menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado do município.
Art. 107. Para garantir o processo permanente de planejamento, o Executivo Municipal
promoverá uma reavaliação deste Plano Diretor Participativo pelo menos a cada 5 (cinco) anos, a
contar da data de sua publicação, através de processo participativo.

TÍTULO I
Do Sistema de Acompanhamento e Controle
Art. 108. Para o atendimento no disposto no artigo 107, institui-se o Sistema de
Acompanhamento e Controle do Plano Diretor Participativo de Feliz, o qual deve cumprir com os
seguintes objetivos específicos:
I. Promover um processo de planejamento que seja contínuo, transparente e participativo;
II. Estabelecer o canal de diálogo entre a sociedade em geral e os agentes do Executivo

Municipal;
III. Disponibilizar informações sobre o município à sociedade em geral;
IV. Promover a articulação entre a política de desenvolvimento e gestão territorial e a política

tributária do Município, e entre as políticas de desenvolvimento urbano e rural;
V. Promover processos de monitoramento do desenvolvimento urbano e de avaliação

permanente do Plano Diretor Participativo;
VI. Coordenar a execução de programas, planos e projetos, de acordo com o estabelecido no

Plano Diretor Participativo;
VII. Promover a articulação entre os distintos setores do Poder Executivo Municipal,
estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento local;
VIII. Promover a integração dos bancos de informações municipais.
Art. 109. O Sistema de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor Participativo de Feliz é a
estrutura administrativa responsável pela condução do processo de gestão do planejamento urbano
e apresenta as seguintes características:
I. É coordenado pelo Prefeito Municipal;
II. Conta com duas estruturas de articulação de agentes, uma interna ao Executivo Municipal e

outra externa, com a participação de representações da sociedade, de acordo com as
seguintes definições:
a. A estrutura interna do Sistema de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor
Participativo de Feliz é a Comissão Urbanística Municipal;
b. A estrutura externa do Sistema de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor
Participativo de Feliz é o Conselho do Plano Diretor Participativo.
III. Conta com o Fundo Municipal do Plano Diretor, instrumento para o financiamento da
implementação do Plano Diretor Participativo.

CAPÍTULO I
DA COMISSÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL
Art. 110. A Comissão Urbanística Municipal, grupo de trabalho técnico, interno e de caráter
transdisciplinar, é composta por gestores municipais de cargos efetivos e deverá ser nomeada por
ato do Executivo Municipal, respeitando a seguinte composição:
I.

1 (um) representante da Secretaria Geral de Gestão Pública;

II. 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
III. 1 (um) representante da Secretaria de Obras.

§1.º A Comissão Urbanística Municipal será coordenada pelo representante da Secretaria
Geral de Gestão Pública.
Art. 111. A Comissão Urbanística Municipal tem as seguintes competências:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Elaborar os termos de referência para os EIV, avaliar estes estudos e emitir parecer ao
Conselho do Plano Diretor Participativo;
Propor medidas mitigadoras, ajustes ao projeto arquitetônico e/ou à implementação
urbanística dos empreendimentos analisados através de EIV, nos termos do artigo 40 desta
lei;
Analisar propostas de ocupação da Zona de Ocupação Semirrestrita, em atendimento ao
disposto no inciso IX do artigo 22 e 23 desta lei;
Avaliar e aprovar os projetos de parcelamento do solo;
Colaborar para a regulamentação dos instrumentos de gestão do solo urbano;
Contribuir com o processo de avaliação e atualização permanente do plano diretor,
propondo ajustes quando for necessário;
Tratar de demais assuntos relacionados ao desenvolvimento urbano que exijam uma visão
integrada por parte do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
Art. 112. O Conselho do Plano Diretor Participativo é um órgão colegiado de política urbana,
de natureza consultiva, cuja competência é:
Acompanhar a aplicação do Plano Diretor Participativo e seus resultados na cidade,
propondo ou avaliando ajustes ou solicitando avaliações à Comissão Urbanística Municipal,
quando entender necessário;
II. Debater planos, programas e projetos do Executivo Municipal no que tange aos assuntos
relacionados a este Plano Diretor Participativo e ao planejamento urbano de Feliz;
III. Aprovar plano de ação elaborado a partir dos eixos estratégicos deste Plano Diretor
Participativo, nos termos do parágrafo 2.º do artigo 6.º desta lei;
IV. Avaliar os pareceres dos Estudos de Impacto de Vizinhança;
V. Avaliar as aquisições de área de construção excedente originária da aplicação do instrumento
Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos temos dos artigos 86, 87, 88, 89, 90 e 91 desta
lei;
VI. Aprovar a prestação de contas do Fundo Municipal do Plano Diretor;
VII. Acompanhar e fiscalizar a atuação do Sistema de Acompanhamento e Controle;
VIII. Promover a integração de visões setoriais sobre o desenvolvimento urbano;
IX. Garantir a existência de um canal permanente de diálogo entre o Executivo Municipal e a
sociedade no que diz respeito aos temas do desenvolvimento urbano;
X. Estabelecer a relação com os demais conselhos municipais;
XI. Elaborar e aprovar o seu regimento interno.
I.

Art. 113. O Conselho do Plano Diretor Participativo tem a seguinte composição:
1 (um) representante da ACISFE (Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Grande
Feliz);
II. 1 (um) representante da Brigada Militar;
III. 1 (um) representante dos Arquitetos;
I.

IV. 1 (um) representante da Câmara de Vereadores;
V. 1 (um) representante da Secretaria de Obras;
VI. 1 (um) representante Setor Técnico de Engenharia;
VII. 1 (um) representante do Departamento do Meio Ambiente;
VIII. 1 (um) representante da ONG Mais Feliz;
IX. 1 (um) representante da Associação dos Clubes de Mães.

§1.º O Presidente do Conselho do Plano Diretor Participativo será escolhido entre seus
membros.
§2.º A forma de funcionamento do Conselho do Plano Diretor Participativo, a frequência
mínima de reuniões por ano, bem como seu regimento interno, serão disciplinados através de
Decreto do Executivo Municipal.
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
Art. 114. O Fundo Municipal do Plano Diretor, instituído através da Lei Municipal 1.866 de 29
de dezembro de 2005, passa a ser parte do Sistema de Acompanhamento e Controle deste Plano
Diretor Participativo.
Art. 115. Constituem recursos do Fundo Municipal do Plano Diretor:
I. Os provenientes da contrapartida financeira da Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos
termos dos artigos 90, 91 e 92 desta lei;
II. Os provenientes de medidas mitigadoras dos empreendimentos que tenham sido avaliados
através de EIV, nos termos do artigo 40 desta lei e quando for o caso.
Parágrafo único. Os recursos oriundos das contrapartidas financeiras da Outorga Onerosa do
Direito de Construir poderão ser destinados às finalidades previstas na Lei Federal 10.257/2001,
quais sejam:
I. Regularização fundiária;
II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III. Constituição de reserva fundiária;
IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;
IX. Reaparelhamento do Departamento de Engenharia.
PARTE V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 116. Para os projetos de edificação ou parcelamento do solo aprovados anteriormente à
vigência desta lei e cujas obras ainda não tenham sido iniciadas, observar-se-ão os prazos definidos
na lei com base na qual eles foram aprovados.
§1.º O prazo referido no caput não poderá ser revalidado.
§2.º Nos casos referidos no caput, será admitida apenas uma alteração de projeto com base na
lei vigente à época da sua aprovação.
Art.117. As edificações residenciais unifamiliares pré-existentes à aprovação desta lei e
localizadas na Zona Industrial poderão ser regularizadas.

Art. 118. Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua publicação.
Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Feliz, setembro de 2014.

3. ANEXOS DO PLANO DIRETOR
ANEXO I – REGIME URBANÍSTICO
ALTURA
MÁXIMA
ZR I

4 pavtos

ZCS
ZI
ZIC
ZII

6 pavtos
2 pavtos
4 pavtos

CM
ZR II
ZOSR
ZOR

6 pavtos
2 pavtos
4 pavtos

AFASTAMENTOS
Edificações com mais
Edificações com até 2 pavtos de 2 pavtos. (a partir do
ou 7m de altura
3º pavto)
Frente
Lateral Fundos Frente Lateral Fundos
4m
0
0
4m
1/6 h
3m
0 ou
0 ou 4m*
0
0
4m*
1/6 h
3m
4m
0
0
4m
0
0
4m
1/6 h
3m
Estudo caso a caso
0 ou
0 ou 4m*
0
0
4m*
1/6 h
3m
4m
3m
3m
4m
0
0
4m
1/6 h
3m
NÃO PODE SER EDIFICADA

IA
TO

TP

Básico Máximo

70% 15%

2

2,5

80% 10%
80% 10%
70% 15%

2,5
2
2

3
2
2

80% 10%
50% 30%
70% 15%

2,5
1
2

3
1
2

*Para as edificações residenciais, o afastamento frontal deverá ser, no mínimo, igual a 4 metros e para as
edificações de uso comercial ou misto, o afastamento frontal é dispensável.

ANEXO II – ATIVIDADES

ATIVIDADES PROIBIDAS
RESIDENCIAL

COMÉRCIO E
SERVIÇO

INDÚSTRIA

PP ALTO

PP ALTO

PP BAIXO e MÉDIO >
2000m²

PP BAIXO e MÉDIO >
2000m²

PP ALTO > 250m²

PP ALTO

PP BAIXO e MÉDIO >
2000m²

PP BAIXO e MÉDIO >
2000m²

PP MÉDIO E ALT0

PP MÉDIO E ALTO

PP BAIXO > 250m²

PP BAIXO > 250m²

PP MÉDIO E ALT0

PP MÉDIO E ALTO

PP BAIXO > 250m²

PP BAIXO > 250m²

-

-

-

-

-

-

PP MÉDIO E ALT0

ATIVIDADE
INDUSTRIAL

Zona de Comércio e
Serviços
Zona de Corredores
Mistos

Zona Residencial I
Zona de Interesse
Cultural
Zona de Interesse
Institucional
Zona Residencial II

PP BAIXO > 150m²
Zona Industrial

ATIVIDADE
RESIDENCIAL

PP = Potencial poluidor, conforme classificação da FEPAM.
Obs.: No cálculo do porte da atividade não deverá ser computada a área destinada às garagens.

ANEXO III – EXIGÊNCIA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

ATIVIDADE
Residencial com porte menor do que 100m²

EXIGÊNCIA MÍNIMA DE VAGAS
1 vaga para cada unidade residencial

Residencial com porte igual ou maior do que 2 vagas para cada unidade residencial
100m²
Hotéis
1 vaga para cada quarto
Motéis
Restaurantes, cafeterias e casas noturnas

1 vaga para cada quarto
1 vaga para cada 20m² de área de acesso ao público

Porte:maior do que 100m²
2
Lojas ou salas comerciais isoladas ou em
1 vaga para cada 50m de área destinada à loja ou à sala
conjunto e atividades de comércio e serviço comercial.
Porte:maior do que 100m²

Auditórios, templos, igrejas, locais para
cultos ou reuniões
Porte:maior do que 100m²

1 vaga para cada 5 lugares

Indústrias, depósitos

1 vaga para cada 50m de área construída descontada a área
destinada à guarda de veículos.

Porte:maior do que 100 m²
Clubes, cemitérios e outras atividades
especiais

2

Número de vagas a ser exigido definido pelo Executivo
Municipal com base no Estudo de Impacto de Vizinhança ou
no Estudo de Impacto Ambiental, levando-se em consideração
as características do empreendimento e sua localização.

ANEXO IV – PADRÕES DE PARCELAMENTO DO SOLO

PADRÕES DE LOTEAMENTO
QUARTEIRÃO

LOTE

Face máxima

ZR I
ZCS
ZI
ZIC
ZII
CM

ÁREA MÍNIMA DE
DESTINAÇÃO
PÚBLICA

Área mínima
360m²/
450m² (esq)

Testada mínima
12m/
15m (esq)

200m

2.000m²

20m

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

120m

360m²/ 450m²
(esq)

120m

35%(1)

35%(1)
12m/ 15m (esq)

ZR II
ZOSR
ZOR

35%
35%(1)
NÃO PODE SER LOTEADA

(1) Garantido o mínimo de 15% para o uso institucional.
(2) Apenas o necessário para o traçado viário.

PADRÕES DE DESMEMBRAMENTO
IMÓVEL A DESMEMBRAR

ZR I

LOTE DESMEMBRADO

Área máxima

Testada
máxima

Área mínima

14.400m²

120m

360m²

Testada mínima

12m
ZCS
ZI

40.000m²

200m

1.000m²

20m

ZIC

-

-

-

-

ZII

-

-

-

-

CM

14.400m²

120m

360m²
12m

ZR II
ZOSR
ZOR

Estudo caso a caso

ANEXO V – PADRÕES DE VIAS
Classificação das Vias
para fins de
Loteamento

Largura
(m)

Declividade
Máxima
%

Mínima
%

Via Arterial

21

10

0,5

Via Coletora

18

10

0,5

Via Local

16

12

0,5

Ciclovia ou Ciclofaixa
unidirecional

2

*

*

Ciclovia ou Ciclofaixa
bidirecional

2,5

*

*

* De acordo com a norma de projetos rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do
Rio Grande do Sul (DAER/RS).

ANEXO VI – MARCO REGULATÓRIO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE DO RIO CAÍ.

Tabela das Classes de uso do solo junto a APP do Rio Caí.
Classes de uso do solo
Açude

Área (ha)
1,03

Área (%)
0,32

Agricultura

71,00

22,39

Estradas

12,48

3,93

Área Construída

7,86

2,48

Vegetação

194,02

61,17

Alterada sem uso defido

30,79

9,71

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 01

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 02

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 03

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 04

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR
05

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 06

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 07

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 08

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 9

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CAÍ – SETOR 10

ANEXO VII - MARCO REGULATÓRIO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE DO ARROIO CARÁ

Classes de uso do solo
Açude

Área (ha)
0,07

Área (%)
0,36

Agricultura

1,72

8,41

Estradas

0,62

3,02

Área Construída

0,41

2,02

Vegetação

12,46

60,96

Alterada sem uso defido

5,16

25,23

ANEXO VIII- MARCO REGULATÓRIO
PERMANENTE DO ARROIO HERMES.

Classes de uso do solo
Açude

DA

ÁREA

DE

PRESERVAÇÃO

Área (ha)
1,22

Área (%)
9,53

Agricultura

0,21

1,63

Estradas

0,68

5,31

Área Construída

0,42

3,30

Vegetação

9,86

76,94

Alterada sem uso defido

0,42

3,30

ANEXO IX- MARCO REGULATÓRIO
PERMANENTE DO ARROIO BANANAL.

DA

ÁREA

DE

PRESERVAÇÃO

Classes de uso do solo
Açude

Área (ha)
0,08

Área (%)
1,29

Agricultura

0,36

5,69

Estradas

0,23

3,67

Área Construída

0,03

0,40

Vegetação

4,87

76,93

Alterada sem uso defido

0,76

12,01

ANEXO X- MARCO REGULATÓRIO
PERMANENTE DO ARROIO ESCADINHA

Classes de uso do solo
Açude

DA

ÁREA

DE

PRESERVAÇÃO

Área (ha)
-

Área (%)
-

Agricultura

0,84

8,47

Estradas

0,72

7,27

Área Construída

0,22

2,25

Vegetação

7,11

71,68

Alterada sem uso defido

1,02

10,33

