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VERSÃO CONSOLIDADA de acordo com a Lei Complementar nº5.365/2015. 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.994, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006 

 

“Estabelece as diretrizes do planejamento 

territorial do município e toma outras 

providências.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu 

promulgo a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1° - As diretrizes e normas fixadas nesta Lei constituem o 

Plano Diretor do Município de Itapira e devem ser observadas pelos agentes públicos, 

sociais e privados atuantes no Município. 

 

§ 1° - Esta Lei está em conformidade com o disposto na 

Constituição Federal no seu art.182, com o Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257 / 

01, em seu art. 40 e com a Lei Orgânica do Município de Itapira. 

§ 2° - Esta Lei complementar-se-á com a Lei Reguladora do Uso, 

da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos do Município de 

Itapira. 

§ 3° - Integram esta Lei os seguintes anexos: 

I) Mapa 1: Bacias Hidrográficas 

II) Mapa 2: Relevo 

III) Mapa 3: Macrozoneamento do Município 

IV) Revogado. 

 

 

TÍTULO I 

DA COMPARTIMENTAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL, URBANO E RURAL 

PARA FINS URBANOS 

 

CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 2° - O Plano Diretor visa estabelecer os princípios que a 

seguir enumera, como prática de construção de gestão municipal democrática, 

participativa, de desenvolvimento auto-sustentado, de edificação da cidadania e do 

estabelecimento do processo continuo de planejamento, para orientar as atividades de 

todos os agentes atuantes na construção, promoção e gestão no Município de Itapira, 

sejam eles públicos, privados ou e dentre esses os empresariais e os comunitários. 
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I) estabelecer bases de referência e de Direito para a 

promoção democrática, organizada e sistemática do ordenamento espacial municipal, 

em consonância com as diretrizes do processo de planejamento e do Plano Diretor do 

Município; 

II) promover as funções sociais da cidade, especialmente, o 

direito à cidade  para todos; 

III) buscar em suas ações a justiça social, a redução das 

desigualdades sociais e da exclusão social e econômica; 

IV) promover a função social da propriedade garantindo-lhe o 

justo valor;  

V) assegurar às atividades e empreendimentos, condições de 

localização adequadas e de definição precisa, possibilitando programações confiáveis e 

de implantação segura; 

VI) garantir o desenvolvimento econômico do município de 

forma harmônica e sustentável; 

VII) oferecer reais oportunidades para a realização de 

empreendimentos necessários ao desenvolvimento equilibrado e à melhoria das 

condições de vida da população; 

VIII) garantir a constante melhoria da qualidade ambiental e 

habitacional do Município, bem como a revitalização de áreas em processo de 

degradação ou sub utilizadas; 

IX) possibilitar, através de instrumentos de uso ocupação e 

parcelamento do solo, facilidades para a implantação de empreendimentos públicos e 

privados adequados ao desenvolvimento econômico e social sustentável; 

X) garantir a vitalização e o desenvolvimento de atividades 

econômicas compatíveis com o zoneamento em que estiverem localizadas, e com a 

capacidade de suporte ambiental e de infraestrutura de serviços urbanos e dar suporte às 

atividades que promovam o desenvolvimento sustentável, em especial o turismo; 

XI) garantir a produção de áreas livres públicas como bens de 

uso comum do povo e de uso público e equipamentos urbanos e comunitários que 

atendam às necessidades e que promovam o bem estar da população, dando suporte ao 

desenvolvimento municipal;  

XII) garantir a manutenção e recuperação dos bens culturais, 

históricos, paisagísticos, arquitetônicos e arqueológicos do Município; 

XIII) garantir a constante melhoria do sistema de circulação 

municipal em adequação as demandas planejadas; 

XIV) assegurar que empreendimentos públicos e privados com 

grande poder de atração ou geração de tráfego sejam implantados apenas nos locais 

onde o sistema de circulação possua capacidade de suporte para o atendimento da 

demanda; 
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XV) garantir a mobilidade da população e de bens e serviços 

dentro do território municipal, de acordo com padrões adequados de fluidez de tráfego e 

de qualidade do transporte público, sem prejuízo da qualidade ambiental das vias e 

praças como lugares de convivência social; 

XVI) garantir a adequação das densidades do assentamento 

urbano à disponibilidade da infra-estrutura e equipamentos públicos, as existentes e as 

planejadas, assim como as qualidades ambientais urbanas desejadas. 

 

 

CAPÍTULO II – DO MACROZONEAMENTO 

E DO ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO 

 

  SEÇÃO I – DO MACROZONEAMENTO 

 

Art. 3º - O território do Município fica dividido, para efeito de 

ordenamento do uso, da ocupação e do parcelamento do solo urbano, e para fins 

urbanos; tributação; referência informática; estatística e planejamento, nas seguintes 

categorias de áreas: 

 

I) Macrozona de Uso Predominante Urbano -  MZU; 

II) Macrozona de Uso de Expansão Urbana  - MZEU; 

III) Macrozona de Uso Predominante Rural  -  MZR. 

IV –     Zona de Urbanização Específica. 

 

§ único - As macrozonas estão representadas nos mapas 

constantes dos anexos desta lei. 

 

SEÇÃO II – DAS ZONAS PERMITIDAS EM CADA 

MACROZONA 

 

Art. 4º - A Macrozona de Uso Predominante Rural (MZR) se 

subdivide, territorialmente, nos seguintes compartimentos: 

 

I)  Zonas de Produção (ZP); 

II)  Zonas de Desenvolvimento Ambiental (ZDA); 

III)  Zonas de Proteção Ambiental (ZPA). 

 

§ 1° - As zonas que compõem a MZR deverão estar representadas 

nos mapas da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. 
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§ 2° - Os compartimentos definidos neste artigo, que não tiverem 

sua ordenação urbanística de uso, ocupação e parcelamento do solo estabelecidos por 

lei, deverão ser objeto de estudos específicos, podendo incluir também planos, 

programas e projetos detalhados, para sua caracterização territorial, e recomendações 

específicas para recuperação, preservação e exploração.   

                

   Art. 5º - As Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) são divididas 

em dois tipos: 

 

I) Zona de Proteção Ambiental dos Mananciais ao Sul: visa garantir a quantidade e a 

qualidade das águas do Ribeirão da Penha, manancial da cidade, compreendendo a 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Penha, acima da confluência com o Córrego das 

Areias e a Bacia Hidrográfica do Córrego dos Campineiros, acima da Estrada Velha de 

Amparo, também conhecida como Estrada dos Pinheiros; 

II) Zona de Proteção Ambiental dos Maciços a Leste: visa preservar a vegetação, o 

relevo e os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, mantendo as 

condições ambientais atuais,compreendendo a totalidade das terras situadas acima da 

cota 800 do IBGE, à margem direita do Rio do Peixe até a divisa do Município de 

Itapira com os Municípios de Águas de Lindóia (SP) e Monte Sião (MG). 

 

§ 1° - As áreas das ZPAs deverão estar representadas nos mapas 

da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do solo. 

 

§ 2° - Os compartimentos definidos neste artigo deverão ser 

objeto de estudos específicos, para a definição dos usos a serem permitidos assim com 

os demais parâmetros urbanísticos e ambientais para sua caracterização territorial a 

serem permitidos por lei, e recomendações específicas para recuperação, preservação e 

exploração, os quais darão origem a projetos de lei a serem aprovados pela Câmara 

Municipal. 

 

Art. 6° - A Macrozona de Uso  Predominante Urbano (MZU), 

compõe-se das sub-áreas: 

 

I) MZU.1 - Zona urbana contínua do núcleo urbano principal 

do município; 

II) MZU.2 - Zona urbana contínua do núcleo urbano 

secundário de Barão de Ataliba Nogueira; 

III) MZU.3 - Zona urbana contínua do núcleo urbano 

secundário de Eleutério; 

IV) MZU.4 - Zona urbana contínua do núcleo urbano 

secundário de Ponte Nova. 
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§ único - As quatro sub-áreas apresentadas neste artigo 

encontram-se no mapa de Macrozoneamento, constante dos anexos desta lei. Os demais 

compartimentos em que se divide a MZU deverão estar representados nos mapas da Lei 

de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. 

 

Art. 7° - As Macrozonas de Uso Predominante Urbano (MZU) 

poderão se subdividir, territorialmente, nos seguintes compartimentos: 

  

   I – Zona Central – ZCE; 

   II – Zona Central Expandida – ZCEE; 

III) Zona de Corredores - ZC; 

   IV – Zona Estritamente Residencial – E; 

   V – Zona Mista Geral – ZMG ou Zona Mista 

VI) Zona de Indústria, Serviço e Comércio - ZISC; 

VII) Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

VIII) Zona de Transição - ZT; 

IX) Zona de Proteção Ambiental - ZPA; 

X) Zona Especial de Plano Urbanístico Estratégico - ZEPUE; 

XI) Zona de Desenvolvimento Ambiental – ZDA; 

   XII – Zonas Residenciais A, B e C. 

§ único - Revogado 

 

SEÇÃO III – DAS DEFINIÇÕES BÁSICAS DE CADA 

ZONA 

 

Art. 8º - As zonas que regulam as três Macrozonas de Uso tem, 

como definição básica as seguintes características: 

I) Zonas de Produção - ZP: são as áreas destinadas à 

produção agropecuária, extrativista e atividades turísticas que são regulamentadas na  

Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo; 

   II) Zonas de Desenvolvimento Ambiental - ZDA: são as 

áreas destinadas à complementação e recuperação da fauna, da flora e do meio 

ambiente, compreendendo as áreas de proteção aos cursos d' água, as várzeas, as áreas 

de matas ciliares existentes e a recuperar, e também a complementar e os corredores de 

flora e fauna que os interligarão devendo ser, cada uma delas, regulamentada pela Lei 

de Uso, da Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos. A ZDA tem 

função programática, isto é, possui início, meio e fim. 

 

III) Zonas de Proteção Ambiental/ZPA. são as áreas 

destinadas à preservação de maciços vegetais existentes e a complementar 
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destacadamente matas, assim como áreas montanhosas de qualidade paisagísticas 

especiais e áreas de mananciais de água potável, como também suscetíveis de produção 

de inundações; 

IV) Zona Central - ZCE.1: é a área correspondente à atual área 

do centro dinâmico da cidade, a ter suas atividades definidas na Lei de Uso, de 

Ocupação e de Parcelamento do Solo Urbano; 

V) Zona Central Expandida - ZCE.2: é a área correspondente à 

atual expansão do centro dinâmico da cidade, a ter suas atividades a ser definida na Lei 

de Uso, de Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano; 

VI) Zona de Corredores - ZC: é a área que corresponde aos 

centros lineares de atividades comerciais e de serviços que terão suas atividades 

definidas na Lei de Uso, de Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins 

urbanos; 

  VII) Zona Mista Geral - ZMG: é toda a área não incluída nas 

demais categorias de uso urbano a ter suas atividades definidas na Lei de Uso, da 

Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos. 

  VIII) Zona Estritamente Residencial - E: são aquelas onde apenas 

usos residenciais são permitidos, não se permitindo quaisquer outros usos, nem mesmo 

os prédios de apartamentos. 

IX) Zona de Transição – ZT – é aquela que é linear ao longo de 

uma via, abrangendo apenas os imóveis a ela lindeiros em uma profundidade nos lotes 

de até 40m, situada na interface de duas zonas potencialmente ou já conflitantes 

enquanto usos e ocupação do solo que abrigue; 

X) Zona de Indústria,  Serviço e Comércio - ZISC: é a área 

que concentra os  usos industriais e de serviços que terão suas atividades definidas na 

Lei de Uso, de Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano; 

 

XI) Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS: têm função 

programática, isto é, possuem início, meio e fim. Após a finalização destes programas, 

a área deverá ser transformada em um das outras zonas convencionais. São as áreas a 

serem definidas na Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo 

Urbano e para fins urbanos, que deverão ser objeto de estudos e levantamentos 

especiais para serem devidamente regulamentadas para sua ocupação urbana regular. 

XII) Zona Especial de Plano Urbanístico Estratégico - ZEPUE: é 

a área a ser definida na Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do 

Solo Urbano e para fins urbanos, a ser objeto de plano urbanístico específico, aprovado 

por lei. Têm função programática, isto é, possui início, meio e fim. 

§ 1º - Os compartimentos das áreas das zonas de uso situadas em 

qualquer Macrozona deverão estar representados em Mapas pela Lei de Uso, Ocupação 

e Parcelamento do Solo. 
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§ 2º - O desenvolvimento de políticas, programas e/ou projetos 

setoriais voltados à preservação e conservação do patrimônio sócio-ambiental do 

Município de Itapira deverá atender aos seguintes objetivos: 

I) garantir a integridade do patrimônio sócio-econômico do 

Município conforme determinam legislações específicas dos órgãos de competência 

federal, estadual e municipal; 

II) fazer respeitar o cumprimento das legislações federais, 

estaduais e municipais vigentes que tratam do entorno dos patrimônios históricos no 

território municipal, devendo ser observados os parâmetros urbanísticos e edilícios 

específicos para cada uma das áreas demarcadas pelos polígonos definidos na Lei de 

Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo; 

III) incorporar a proteção do patrimônio sócio-ambiental ao 

processo permanente  de planejamento e ordenação do território; 

IV) aplicar instrumentos normativos, administrativos e 

financeiros para viabilizar a gestão do patrimônio sócio-ambiental; 

V) conscientizar a população quanto aos valores históricos, 

arqueológicos e ambientais presentes no município, bem como à necessidade de sua 

proteção, preservação, conservação e adoção de ações voltadas à sua recuperação, a 

curto, médio e longo prazos; 

VI) impedir ou controlar, na forma da lei, o funcionamento e 

implantação ou ampliação de construções ou atividades que comportem risco efetivo ou 

potencial de dano à qualidade da vida humana e ao patrimônio sócio-ambiental; 

VII) estimular, sob a coordenação técnica da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e respeitados os respectivos Planos de Manejo das 

Unidades de Conservação e demais dispositivos legais vigentes, o exercício de 

atividades,  geradoras de trabalho, emprego e renda nas Unidades de Conservação 

instituídas no Município, com objetivo exclusivo de valorizar o meio ambiente. 

 

TÍTULOII 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

Art. 9º - Nos termos do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição 

Federal e do Capítulo II, Secções I a V e VII a XII, da Lei Federal 10.257, de 10 de 

julho de 2001 (Estatuto da Cidade), são instrumentos de política urbana o planejamento 

regional e municipal, em especial os Planos Regionais, o Plano Diretor Municipal, o 

Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, os institutos 

tributários e financeiros, jurídicos e políticos, particularmente aqueles a seguir 

relacionados: 

 

a) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

b) IPTU progressivo no tempo; 

c) Desapropriação com pagamento em títulos; 

d) Usucapião especial de imóvel urbano; 
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e) Concessão de uso especial para fins de moradia; 

f) Direito de superfície; 

g) Direito de preempção; 

h) Outorga onerosa do direito de construir; 

i) Operações urbanas consorciadas; 

j) Transferência do direito de construir; 

l) Estudo de impacto de vizinhança; 

m) Consórcio Imobiliário. 

 

CAPÍTULO I – DA CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 10 - O parcelamento, a edificação ou a utilização 

compulsórias do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, de 

conformidade com o artigo 5º e 6º do Estatuto da Cidade, serão estabelecidos na Lei da 

Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos 

ou por ela remetidos a Lei Municipal Específica.  

 

Art. 11 - O Imposto Predial e Territorial Progressivo no Tempo, 

de conformidade com o artigo 7º do Estatuto da Cidade, será estabelecido na Lei de 

Regulação Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos ou 

por ela remetidos a Lei Municipal Específica. 

 

Art. 12 - O instituto da desapropriação com títulos da dívida 

pública, de conformidade com o artigo 8º do Estatuto da Cidade, será estabelecido na 

Lei de Regulação do Uso, da Ocupação do Solo e do Parcelamento do Solo Urbano e 

para fins urbanos ou por ela remetidos a Lei Municipal Específica. 

 

Art. 13 – Nos casos que houver necessidade, seguindo os 

princípios contidos no artigo 2 desta lei, poderá ser utilizado o instrumento do 

usucapião especial de imóvel urbano. A competência da regulação deste instrumento é 

federal, portanto a sua utilização deverá estar em conformidade com os artigos 9º ao 14 

do Estatuto da Cidade. Parâmetros específicos poderão ser estabelecidos pela Lei de 

Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos 

ou por ela remetidos a Lei Municipal Específica. 

 

Art. 14 - Nos casos que houver necessidade, seguindo os 

princípios contidos no artigo 2 desta lei, poderão ser estabelecidas condições para a 

concessão de uso especial de imóvel urbano para fins de moradia. A competência de 

regulação deste instrumento é federal, portanto, a sua utilização deverá estar em 

conformidade com os artigos 1° ao 9°, e 15, da Medida Provisória. 2.220, de 04 de 

setembro de 2001. Parâmetros específicos poderão ser estabelecidos pela Lei de 

Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos 

ou por ela remetidas a Lei Municipal Específica. 
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Art. 15 - As condições para a concessão do direito de superfície 

deverão estar em conformidade com os artigos 21 a 24 do Estatuto da Cidade, por ser a 

regulação deste instrumento de competência federal. Parâmetros específicos de 

aplicação poderão ser estabelecidos na Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do 

Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos ou por ela remetidos a Lei Municipal 

Específica. 

 

Art. 16 - As condições para a concessão do direito de 

preempção, de conformidade com os artigos 25 a 27 do Estatuto da Cidade, serão 

estabelecidas na Lei de Regulação do Uso, de Ocupação e do Parcelamento do Solo 

Urbano e para fins urbanos  ou por ela remetidas a Lei Municipal Específica, para 

aplicação nos seguintes compartimentos: 

 

I) Zonas de Desenvolvimento Ambiental - ZDA;  

II) Zonas de Indústria, Serviços e Comércio - ZISC; 

III) Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

IV) Zona Especial de Plano Urbanístico Estratégico – ZEPUE. 

 

Art. 17 - As condições para a concessão da outorga onerosa do 

direito de construir, de conformidade com os artigos 28 a 31 do Estatuto da Cidade, 

serão estabelecidas na Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do 

Solo Urbano e para fins urbanos ou por ela remetidas à Lei Municipal específica para 

todos os compartimentos. 

 

I) Zona Central - ZCE.1; 

II) Zona Central Expandida - ZCE.2; 

III) Zona de Corredor - ZC. 

 

Art. 18 - Para os casos que houver necessidade, as condições 

para o estabelecimento das operações urbanas consorciadas, de conformidade com os 

artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, serão estabelecidas na Lei de Regulação do Uso, 

da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos  ou por ela 

remetidas a Lei Municipal Específica, para aplicação em qualquer zona da MZU. 

 

Art. 19 - Para os casos que houver necessidade, as condições 

para o estabelecimento da transferência do direito de construir, de conformidade com o 

artigo 35 do Estatuto da Cidade, serão estabelecidas na Lei de Regulação do Uso, da 

Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos  ou por ela remetidas 

a Lei Municipal Específica. 

 



 

LC 3.994/06  Fls. 10 

 

Art. 20 - Para os casos que houver necessidade, as condições 

para o estabelecimento do consórcio imobiliário ao proprietário de área atingida pela 

obrigação de que trata o artigo 10 desta Lei e o artigo 5º do Estatuto da Cidade, serão 

estabelecidas na Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo 

Urbano e para fins urbanos ou por ela remetidas a Lei Municipal Específica. 

 

Art. 21 - Para os casos que houver necessidade, as condições 

para o estabelecimento do estudo de impacto de vizinhança, de conformidade com os 

artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade, serão estabelecidas na Lei de Regulação do 

Uso,da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos  ou por ela 

remetidas a Lei Municipal Específica. 

 

 

TÍTULO III 

DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO 

  

CAPÍTULO I – DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 22 - São diretrizes para o Sistema de Circulação Municipal: 

 

I) garantir a livre, rápida e eficiente circulação de pessoas, 

bens, serviços e veículos nos seus desejos de locomoção, independentemente de 

finalidade, observadas as prioridades definidas no espaço e no tempo em, consonância 

com o objetivo de garantir simultaneamente, sempre que possível, que o espaço viário 

se constitua também como local de encontro prazeiroso e socialmente estimulante entre 

pessoas, ensejando usos lindeiros  ambiental, econômica e socialmente saudáveis e, por 

isso monitorando e controlando o volume e tipo de veículos em circulação e 

estacionados ao longo das vias e praças, para o melhor desempenho das funções sociais, 

econômicas, administrativas, de segurança e de emergência, no território do Município; 

II) a priorização do transporte coletivo, visando um transporte 

coletivo de menor custo e ambientalmente saudável sem prejuízo para as atividades 

econômicas do Município; 

III) desenvolver a segurança do sistema de circulação de 

pessoas, veículos e cargas no Município; 

IV) hierarquizar a estrutura da rede viária em conjugação com a 

rede de transportes coletivos, otimizando-a, dimensionando-a e compatibilizando-a com 

os objetivos do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e para fins urbanos; 

V) desenvolver estratégias de implantação das alterações do 

sistema viário proposto por trechos prioritários, observada a evolução do tráfego de 

veículos e de pedestres, e a formação de seqüência compatível de padrões funcionais e 

geométricos ao longo das vias afetadas, em cada estágio de implantação; 

VI) aprimorar, permanentemente, a integração viária regional 

do Município. 
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CAPÍTULO II – DA HIERARQUIA DAS VIAS 

 

Art. 23 - A hierarquia viária do Município de Itapira e 

especialmente MZU e MZEU, mas também da MZR, é integrada pelos seguintes tipos 

de vias: 

 

I) Rodovias; 

II) Vias Estruturais; 

   III – Vias Coletoras; 

IV) Vias Locais. 

 

§ único - A hierarquia de vias do Município está representada 

nos mapas anexos desta lei. 

 

Art. 24 - Rodovias são as vias que, no Município de Itapira, são 

utilizadas para ligações regionais, intermunicipais e entre os diversos núcleos urbanos e 

as demais ligações entre estes e as demais propriedades no interior do Município. 

 

§ único - São Rodovias no Município de Itapira: 

 

I) Rodovias Estaduais, as rodovias SP-147 e SP - 352; 

   II – Estradas Municipais Principais: as estradas que ligam o 

núcleo urbano principal e suas áreas de expansão urbana, com as demais áreas do 

Município. 

 

III) Estradas Municipais Secundárias, todas as demais estradas 

do Município. 

 

Art. 25 - Vias Estruturais são aquelas compostas por diversas 

unidades viárias, por sua importância e continuidade que, permitem o acesso à cidade a 

partir das rodovias, garantindo que se atinjam todas as áreas no interior do núcleo 

urbano principal e se o transponha.  

  

§ único - São Vias Estruturais no Município de Itapira: 

 

I) VE.1 / Via Estrutural Ribeirão da Penha – Sudeste; 

II) VE.2 / Via Estrutural Norte – Sul; 

III) VE.3 / Via Estrutural Noroeste – Sul. 
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   Art.26 - As vias coletoras são aquelas que individualmente ou 

compostas por diversas unidades viárias, por sua importância e continuidade, permitem 

o acesso aos diversos setores e bairros da cidade, a partir das vias estruturais. 

  

§ único – Revogado. 

 

Art. 27 - São Vias Locais no Município de Itapira todas as 

demais vias que permitem o acesso ao interior de cada setor e bairro da cidade, a partir 

das vias estruturais e intersetoriais, devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal. 

 

CAPÍTULO III – DAS CARACTERÍSTICAS DAS VIAS 

 

Art. 28 - As vias existentes e as que vierem a ser aprovadas, 

componentes do sistema viário do Município, deverão obedecer as características 

correspondentes às hierarquias definidas nesta Lei.  

 

§ único - As classificações, usos e dimensões das vias, serão 

regulamentas por Lei Municipal Específica, seguindo as diretrizes e hierarquizações 

fixadas nesta Lei. 

 

Art. 29 - As rodovias do Município de Itapira terão as seguintes 

características: 

I) Rodovias Estaduais: definição de competência do Governo 

do Estado; 

II) Estradas Municipais Principais compreendem as vias 

classificadas como rurais, segundo o Código de Transito Brasileiro, Lei Federal nº 

9.503, de 23/09/1997, Artigo 60 e Anexo I – Dos Conceitos e Definições; 

III) Estradas Municipais Secundárias compreendem as vias 

classificadas como rurais, segundo o Código de Transito Brasileiro e que não estejam 

classificadas na categoria inicial, de Rodovias e Estradas Principais. 

 

CAPÍTULO IV – DA PASSAGEM DE VEÍCULOS PESADOS 

POR VIAS URBANAS 

 

Art. 30 - A passagem de veículos pesados por vias dos núcleos 

urbanos deverá ser disciplinada considerando-se os impactos negativos em termos de 

geração de interferências com o trânsito urbano, ruído, vibrações e a disponibilidade de 

acessos rodoviários proporcionados pelas rodovias, estradas municipais principais e 

vias estruturais do Município. 

 

§ único - Deverá ser elaborado estudo para a regulamentação 

específica para a passagem de veículos pesados pelos núcleos urbanos, considerando as 

seguintes diretrizes: 
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I) Fixação de limitação das dimensões e peso dos veículos 

que possam circular sem autorização pelas vias dos núcleos urbanos, exceto rodovias 

ou estradas municipais principais; 

II) Estabelecimento de processo de autorização especial para 

circulação de veículos cujas dimensões ou peso excedam os limites definidos conforme 

o item anterior, em casos excepcionais; 

III) Divulgação ao público das restrições e procedimentos 

adotados; 

IV) Sinalização das rotas de contorno ao longo das rodovias e 

estradas do Município. 

 

Art. 31 - O volume e tipo de veículos que trafeguem e 

estacionem no município será monitorado, para que não exceda os limites permitidos 

para cada tipo de uso e padrão físico de cada via do sistema viário hierarquizado; 

visando evitar ou impedir congestionamentos e ao mesmo tempo a qualidade ambiental 

desejada, tanto para os motoristas como para os pedestres que utilizem. 

 

§ 1° - O volume recomendado de veículos em uma via, 

dependendo de sua hierarquização, está fixado no § 3 do Art. 72.  

§ 2° - Quando o monitoramento efetuado mostrar tendência para 

a ocorrência da superação desse nível máximo, o planejamento do sistema de circulação 

deverá ser revisto de modo a neutralizar tal efeito prejudicial a fluidez do tráfego de 

veículos e a qualidade ambiental de tais vias. 

 

TITULO IV 

DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO  

 

Art. 32 - O Município de Itapira promovera o seu 

desenvolvimento urbano considerando como critério, no planejamento e na execução 

das ações, a busca de soluções adequadas para os problemas de saneamento básico, para 

a promoção da qualidade de vida da população e da prevenção das condições 

sanitariamente adequadas. 

 

§ único - Entende-se como saneamento básico as ações de 

drenagem urbana, limpeza urbana, abastecimento de água potável e esgoto sanitário, 

sendo todas as ações de competências do Município, com exceção das duas últimas, 

que serão de competência de Empresa Pública Municipal ou Governo Municipal. 
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Art. 33 - Constituem-se como ações efetivas para a promoção do 

saneamento básico a implementação do Plano Municipal de Saneamento, integrado por 

programações, projetos e atividades, condizentes com as diretrizes básicas a utilizar e 

concretizar as ações estabelecidas e necessárias à satisfação dos anseios reivindicados 

pela comunidade e ao alcance efetivo de seus objetivos. 

 

§ único - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico e 

o Plano Municipal de Saneamento Básico são regidos pela Lei Complementar nº 5.205, 

de 13 de dezembro de 2013. 

 

Art. 34 - O planejamento do saneamento deve atender as 

características do ecossistema da cidade, de tal modo a entendê-lo como relevo alterado 

pelas ações urbanas, exigindo soluções convencionais, típicas ou alternativas, 

adequadas à caracterização de cada uma das parcelas da área urbana. 

 

Art. 35 - As terras baixas apresentam duas situações de 

alagamento: 1) as de alagamento permanente; 2) as alagáveis de acordo com ciclo das 

chuvas. 

 

Art. 36 - O atendimento prioritário das ações de saneamento 

deve ser direcionado para as áreas baixas, em função de sua característica de receptora 

das contribuições da cidade. 

 

§ único - Os sistemas de controle de inundações e de 

macrodrenagem devem ser prioritariamente atendidos de forma a viabilizar a eficiência 

das demais infra-estruturas de saneamento. 

 

Art. 37 - O Poder Público Municipal, desenvolverá a 

implantação de projetos de drenagem com eventual contenção temporária ou 

permanente de águas pluviais abrangendo bacias, com soluções definitivas.  

 

§ único  - Em não havendo recursos como acima citados, o 

Poder Publico Municipal desenvolvera ações tópicas, de baixo custo, a serem 

completadas ao longo do tempo. 

 

Art. 38 - Os Planos de Saneamento deverão ser resultantes do 

conhecimento científico e da sabedoria popular, de modo a otimizar os seus objetivos 

técnicos e atender com maior realidade a relação custo / benefício. 

 

§ único - As ações técnicas de saneamento devem ser 

acompanhadas de educação sanitária com o permanente envolvimento das comunidades 

beneficiadas. 

 



 

LC 3.994/06  Fls. 15 

 

 

 

CAPITULO I - DA DRENAGEM URBANA 

 

Art. 39 - Para efeito de equacionamento, planejamento e 

implementação da drenagem urbana e controle das inundações, os elementos físicos que 

constituem a malha hidrográfica do Município de Itapira se classificam em bacias e 

sub-bacias de drenagem.  

§ 1º - Bacia de drenagem e a área onde a contribuição das águas 

de precipitação pluviométrica se encaminham para cursos d'água, que se reúnem em um 

mesmo ponto de escoamento para córregos, ribeirões e rios, conforme Mapa 1. 

§ 2º - Sub-bacia de drenagem e a área onde as condições 

topográficas fazem com que as contribuições de águas resultantes das precipitações 

pluviométricas se encaminhem para o mesmo curso d'água. 

 

Art. 40 - O sistema físico de drenagem constitui-se dos 

subsistemas de macrodrenagem e microdrenagem. 

 

§ 1º - O subsistema de macrodrenagem é constituído por cursos 

d'agua naturais ou canalizados, barragens e comportas para controle de inundações. 

§ 2º - O subsistema de microdrenagem é constituído por galerias, 

valetas revestidas ou valas naturais, poços de visita e bocas de lobo, por onde escoam as 

águas pluviais com destino aos cursos d'agua. 

 

CAPITULO II - DO SUBSISTEMA DE MICRODRENAGEM 

 

Art. 41 - O subsistema de microdrenagem compreende a 

implantação, limpeza e conservação dos equipamentos naturais ou implantados de 

drenagem de águas pluviais. 

Art. 42 - Caberá ao órgão municipal de saneamento competente, 

a fixação de normas técnicas que disciplinem a construção dos equipamentos de 

microdrenagem, bem como a disposição final de águas servidas. 

 

Art. 43 - Os projetos de construção de edificações, no que se 

refere às instalações de águas pluviais, deverão ser submetidos à aprovação do órgão 

municipal de saneamento competente. 

 

Art. 44 - Nas áreas urbanas onde não existem redes de 

esgotamento sanitário e de drenagem pluvial, a aprovação dos projetos de edificações 

multifamiliares ficará condicionada à construção das redes coletoras de águas pluviais 

ate o ponto de interligação com a rede pública, pelo empreendedor público ou privado, 

construtor da edificação. 
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CAPITULO III - DO ABASTECIMENTO D'AGUA 

 

Art. 45 - O serviço de abastecimento d'água deverá garantir a 

população do Município de Itapira, oferta para um consumo residencial e outros usos, 

em quantidade suficiente para atender a demanda dos seus usuários e com padrão de 

qualidade obedecendo as normas preconizadas para o consumo. 

§ único - É considerado como quantidade mínima de água para 

atender a demanda de uma família de 05 (cinco pessoas, o volume mensal de 15 m³ 

(quinze metros cúbicos). 

 

Art. 46 - O serviço de abastecimento d'água do Município de 

Itapira poderá ser prestado através de: 

 

I) Governo Municipal; 

II) Empresa Pública Municipal. 

§ 1º - Em qualquer um dos casos, o Poder Executivo Municipal e 

o serviço de abastecimento deverão se articular para que seja garantido o atendimento 

da demanda do Município, com a quantidade e a qualidade adequadas. 

§ 2º - Em qualquer um dos casos, o serviço de abastecimento 

deverá prover o Município de informações correspondentes à situação do sistema, 

sendo mensais as referentes aos níveis de consumo e tarifas correspondentes cobradas e 

anuais as referentes à expansão da rede física de atendimento. 

§ 3º - A execução de serviços que impliquem na intervenção das 

vias ou em todo e qualquer logradouro público, deverá ser antecedida por autorização 

especifica do Poder Municipal. 

§ 4º - Deverão ter prioridade na política geradora de saneamento 

básico, através da ação integrada, o atendimento por rede de abastecimento de água da 

população que ainda não é atendida. 

 

Art. 47 - O sistema de abastecimento e distribuição d'água para 

aumentar sua eficiência deverá estabelecer: 

 

a) manutenção da tarifa social; para o população carente, 

fixando o consumo para uso residencial em 15 m³/mês; 

b) tarifa seletiva por faixa de consumo, de maneira a cobrir 

os custos de investimento e de manutenção, com valores maiores para faixas de maior 

consumo, inclusive cobertura total da rede de ramais prediais com micro-medição. 

c) planos de reparação de mata-ciliares, córregos e 

nascentes, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 



 

LC 3.994/06  Fls. 17 

 

 

 

 

CAPITULO IV - DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Art. 48 - É responsabilidade do Poder Publico assegurar à 

população do Município o acesso ao sistema de coleta e tratamento final dos esgotos 

sanitários. 

 

§ único - Consideram-se como esgotos sanitários, os efluentes 

provenientes de atividades domésticas, industriais ou de outras atividades da 

coletividade. 

 

Art. 49 - Os serviços de esgotamento sanitário no Município de 

Itapira poderão ser prestados através de: 

 

I) Governo Municipal; 

II) Empresa Pública Municipal. 

 

§ 1º - Em qualquer um dos casos, o Poder Executivo Municipal e 

o serviço de esgotamento deverão se articular para que seja garantido o atendimento da 

demanda do Município. 

§ 2º - Em qualquer um dos casos, o serviço de esgotamento 

deverá prover o Município de informações correspondentes à situação do sistema, 

sendo mensais as referentes aos níveis de consumo e tarifas correspondentes cobradas e 

anuais as referentes à escansão da rede física de atendimento. 

§ 3º - A execução de serviços que impliquem na intervenção das 

vias ou em todo e qualquer logradouro público, deverá ser antecedida por autorização 

especifica do Poder Municipal. 

§ 4º - Deverão ter prioridade na política geradora de saneamento 

básico, através da ação integrada, o atendimento por rede de abastecimento de água da 

população que ainda não é atendida. 

 

Art. 50 - O sistema de esgotamento sanitário compreende as 

redes coletoras, ligações prediais, interceptores, emissários, estações de tratamento, 

estações elevatórias, destino final dos dejetos e a manutenção do sistema. 

 

§ único - Nas áreas não atendidas pelo sistema convencional será 

adotado sistema alternativo sob orientação do órgão competente ou da Prefeitura, para 

tratamento de dejetos. 
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Art. 51 - Os efluentes provenientes de indústrias, ou aqueles que 

contenham substâncias tóxicas ou agressivas, ou que apresentem uma DBO5 (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio, cinco dias), superior a 300 mg/l (trezentos miligramas por 

litro), deverão ter tratamento adequado e aprovado por órgão competente, antes de 

serem lançados na rede publica ou corpo receptor. 

 

§ único - O tratamento acima referido será de responsabilidade 

do proprietário, que arcará com todos os ônus dele decorrentes. 

 

Art. 52 - O sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários 

dos Condomínios privados será administrado pelo próprio condomínio, submetendo-se, 

entretanto, á supervisão e normatização do Poder Publico, através do órgão competente. 

 

Art. 53 - Os resíduos líquidos e sólidos provenientes da limpeza 

de fossas sépticas, deverão ser depositados na Estação de Tratamento de Esgoto 

Sanitários de Itapira, ou em local autorizado pelo órgão competente. 

 

§ único - É proibido o lançamento desses resíduos sem o 

tratamento adequado, em canais, rios, igarapés, valas, galerias de águas pluviais ou 

aterros sanitários, estando o infrator sujeito a penas previstas em lei regulamentar. 

 

CAPITULO V - DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 54 - O sistema de limpeza urbana é de competência do 

Poder Publico Municipal, constituindo-se pela limpeza de logradouros, coleta, 

transporte, destino final e tratamento dos resíduos sólidos. 

§ único - (definição de resíduos sólidos segundo ABNT 

10004/1987) São classificados como resíduos sólidos restos das atividades humanas, 

considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Podendo-se 

apresentar no estado sólido e semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível de 

tratamento convencional. 

Art. 55 - Os resíduos sólidos são classificados segundo sua 

origem em: 

I) resíduos urbanos: os provenientes de residências, 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de podas e da 

limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana. Resíduos 

residenciais especiais: pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus; 
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II) resíduos industriais: os provenientes de atividades de 

pesquisa e de transformação de matérias-primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas 

em novos produtos, por processos específicos, bem como os provenientes das 

atividades de mineração e extração, de montagem e manipulação de produtos acabados 

e aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito e de administração das 

indústrias e similares, inclusive resíduos provenientes de Estações de Tratamento de 

Água - ETAs e Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs; 

III) resíduos de serviços de saúde: os provenientes de 

qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou 

animal; os provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na 

área de farmacologia e saúde; medicamentos e imunoterápicos vencidos ou 

deteriorados; os provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e 

os provenientes de barreiras sanitárias; 

IV) resíduos de atividades rurais: os provenientes da atividade 

agropecuária, inclusive os resíduos dos insumos utilizados; 

V) resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais 

rodoviários, e ferroviários, postos de fronteira e estruturas similares: os resíduos sólidos 

de qualquer natureza provenientes de embarcação, aeronave ou meios de transporte 

terrestre, incluindo os produzidos nas atividades de operação e manutenção, os 

associados às cargas e aqueles gerados nas instalações físicas ou áreas desses locais; 

VI) resíduos da construção civil: os provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 

resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, 

compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações e fiação elétrica, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha. 

Art. 56 - Os serviços de limpeza urbana deverão atender a todos 

os logradouros públicos e a todos os munícipes. 

 

Art. 57 - O Poder Executivo Municipal deverá estabelecer a 

fixação de normas técnicas que disciplinem a instalação de dispositivos de coleta e a 

sistemática para a remoção adequada, higiênica e segura de todo tipo de lixo ou outros 

resíduos sólidos produzidos nos diferentes setores da atividade municipal. 

 

Art. 58 - A disposição final dos resíduos sólidos terão sua 

destinação através de tratamento, atendendo as condições técnico-econômicas e 

ambientais. 

Art. 59 - O sistema de tratamento deverá ser implantado a nível 

municipal, ou se for o caso, a nível metropolitano na forma de Convênio entre os 

municípios interessados, de forma centralizada e integrada, com o objetivo de 

estabelecer sistema tecnicamente adequado e sanitariamente seguro, no atendimento as 

populações da área metropolitana, sem prejuízos ao meio ambiente da região. 
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Art. 60 - Consideram-se para efeito de tratamento dos resíduos 

sólidos, as unidades processadoras: 

a) Aterro Sanitário; 

b) Usina de reciclagem e Compostagem; 

c) Usina de Incineração de Lixo de alto risco, para 

incineração de lixo hospitalar e de animais mortos, desde que  não emita na atmosfera 

poluente, assim como obedeça as especificações das Usinas Alemãs. 

 

Art. 61 - O Poder Executivo Municipal elaborará um Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Urbanos visando estabelecer programas para 

implantação de coleta seletiva e de conscientização da população para as questões 

sanitárias e de preservação ambiental, de maneira a desenvolver formas corretas de 

acondicionamento de lixo, assim como meios de poupar fontes de recursos naturais. 

 

TÍTULO V 

DOS ORGANISMOS DE GESTÃO 

 

Art. 62 - Para a integral realização do Plano Diretor do 

Município de Itapira e, com a finalidade de garantir a gestão democrática e participativa 

da população, a continuidade do processo de planejamento e o desenvolvimento auto-

sustentado, ficam criados os seguintes organismos: 

I) Conselho de Desenvolvimento Municipal; 

II) Fundo de Desenvolvimento Municipal; 

III) Secretaria de Planejamento Municipal. 

§ único - Os organismos definidos neste artigo serão criadas ou 

alteradas por Lei ou Leis específicas, de acordo com o disposto na Lei Orgânica do 

Município, contemplando o expresso nos Capítulos I, II e III e artigos que seguem. 

 

CAPÍTULO I – DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 63 - O Conselho de Desenvolvimento deverá ter, no 

mínimo, as seguintes atribuições e condições: 

I) ser órgão consultivo do Plano Diretor e das Políticas de 

Desenvolvimento Municipal e Urbano; 

II) acompanhar o desenvolvimento e execução do Plano 

Diretor do Município; 

III) propor, examinar e manifestar-se nos temas relativos às 

políticas municipais e urbanas; 

IV) propor, examinar e manifestar-se nos temas relativos ao 

Plano Plurianual de Investimentos, PPI, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e ao 

Orçamento Anual, em suas observâncias do atendimento às prioridades do Plano 

Diretor do Município; 
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V) analisar a legislação urbana bem como acompanhar sua 

elaboração e regulamentação; 

VI) avaliar e supervisionar a aplicação dos instrumentos de 

política urbana, estabelecidos nesta Lei e que vierem a ser estabelecidos na Lei de 

Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins 

urbanos; 

VII) supervisionar os processos de revisão e reavaliação 

periódicas do Plano Diretor do Município; 

VIII) deverá contemplar a participação do poder executivo e da 

sociedade civil, em partes iguais, sendo a sociedade civil igualmente representada em 

partes iguais pelo setor empresarial incluindo neste setor as entidades representadas de 

profissionais que trabalhem para o mercado imobiliário e movimentos sociais. 

 

§ 1º – A representação divide-se da seguinte maneira: 50% poder 

público e 50% sociedade civil. A sociedade civil apresenta a seguinte sub-divisão: 25% 

de representação comunitária (excluindo a representação de igrejas) e 25% de 

representação empresarial ligada ao crescimento urbano (técnicos ligados ao lado 

empresarial, e o setor empresarial que se encontra apoiado em técnica, relacionado ao 

crescimento urbano, excluindo, portanto, os sindicatos). 

§ 2º - O composição mínima do conselho será de 8 

representantes, e o máximo será de 30 representantes. 

 

    

CAPÍTULO II – DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 64 - O Fundo de Desenvolvimento deverá ter, no mínimo, as 

seguintes atribuições e condições: 

I) garantir suporte e apoio financeiro à execução das 

políticas de desenvolvimento municipal e urbano; 

II) viabilizar a captação, repasse e aplicação dos recursos 

aprovados para a execução das políticas de desenvolvimento municipal e urbano; 

III) previsão de constituição de receitas, destinação de 

recursos e estabelecimento da estrutura de gestão, operacionalização e fiscalização. 

 

CAPÍTULO III – DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 65 - A Secretaria do Planejamento Municipal, além das suas 

atribuições já definidas em Lei deverá ter, no mínimo, as seguintes atribuições e 

condições: 

I) planejar as ações estratégicas da Prefeitura e coordenar 

executivamente a sua implantação; 

II) ser o órgão executivo dos planos, projetos e programas 

considerados estratégicos para o desenvolvimento municipal e urbano; 
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III) proceder a análises e emitir pareceres sobre 

empreendimentos geradores de impactos, e resultantes da aplicação dos instrumentos de 

política urbana, a serem examinados para emissão de parecer pelo Conselho de 

Desenvolvimento Municipal. 

IV) atender de um modo geral às necessidades de análises 

técnicas e pareceres do Conselho de Desenvolvimento do Município. 

 

TITULO VI 

DOS PLANOS DIRETORES DE BAIRRO 

 

Art. 66 - A legislação urbanística será revista na medida  em que 

sejam elaborados Planos Diretores de Bairro, a serem aprovados pela Câmara 

Municipal. 

§ único - Os Planos Diretores de Bairro serão de iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, debatidos e aprovados pelas entidades da sociedade civil, 

representativa dos bairros, visando instituir unidades ambientais de moradia. 

 

Art. 67 - Deve ser prevista a efetiva implantação de vias locais 

enquanto controle do tipo e quantidade de veículos que nela trafegam como parte 

integrante de Unidades Ambientais de Moradia, conceito atualizado das unidades de 

vizinhança na forma de planejamento descentralizado de bairros. 

 

Art. 68 - Ao se organizarem os espaços do território municipal, 

visando a sua qualificação ambiental, estética e simbólica, se buscará desenvolver ou 

criar peculiaridades em suas paisagens naturais e construídas, enquanto tipos de tecido 

urbano, fortalecendo a identidade dos bairros. 

§ 1° - A busca de qualidade ambiental visará preservar e 

recuperar ecossistemas de relevante interesse ambiental, a despoluição do espaço 

habitado e se desdobrará no objetivo de amenização micro-climática, buscando 

distribuir as massas edificadas em espaços horizontais e verticais que propiciem boa 

ventilação urbana, assim como vistas reciprocamente valorizadoras de umas sobre as 

outras, e que eliminem indesejáveis zonas de pouca ventilação geradoras de desconforto 

ambiental. 

§ 2° - Os objetivos acima devem visar desenvolver uma harmonia 

e variedade do espaço natural, ocupado e construído, criadores de valores estéticos e 

simbólicos nas escalas macro, regional e micro do território municipal. 

§ 3° - Tais características serão garantidas por controles legais 

definidos por leis ambientais e urbanísticas relativas ao parcelamento, uso e ocupação 

do solo, ao tombamento e do controle de tráfego, constituindo sempre um conjunto 

articulado com os planos diretores de bairro e com o plano diretor na escala do conjunto 

do território municipal, como é o caso desta Lei, cada um com uma definição de 

diretrizes própria da sua escala. 
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Art. 69 - A consolidação controlada do processo de formação do 

núcleo principal, com vistas a melhor organização do seu interior, impedindo expansões 

desnecessárias, far-se-á segundo os seguintes modelos: 

I) verticalização intensa, com o maior coeficiente de 

aproveitamento admissível no Plano, em áreas onde a capacidade da infra-estrutura 

permitir, sem danos ao conforto ambiental da cidade, como nas áreas lindeiras dos 

corredores estruturais; 

II) verticalização de média intensidade, com média 

densidade de ocupação (em áreas com menor capacidade de infra-estrutura); 

 

III) áreas não verticalizáveis, limitadas por gabarito máximo 

de altura, sem prejuízo dos demais parâmetros urbanísticos e prevendo-se sempre, em 

todos os casos,a formação de Unidades Ambientais de Moradia - UAM. 

§ único - Entende-se por Unidade Ambiental de Moradia 

(UAM), os espaços predominantes ou exclusivamente habitacionais, organizados de 

forma a evitar em seu interior o tráfego urbano de passagem, o que deverá ocorrer 

preferencialmente em seu limite externo, mediante: 

I) hierarquização de vias, separando as de tráfego local, 

localizadas no interior das unidades ambientais de moradia, daquelas que terão o papel 

de interligação de bairros, que se situarão no seu entorno; 

II) localização adequada, tanto do comércio e serviços de 

porte local e não local, e de indústrias não poluidoras e de pequeno porte, 

preferencialmente nas vias interligadoras de bairros do entorno da unidade ambiental; 

quanto aos equipamentos sociais e áreas de lazer de vizinhança se localizarão de 

preferência nas vias locais e preferencialmente constituindo um centro comunitário no 

interior da unidade. 

 

 Art. 70 - A formação de unidades ambientais de moradia (UAM) 

será orientada no sentido da sua organização nas áreas predominantemente 

habitacionais já existentes, ou que vierem a existir, em dois tipos principais:      

         

                    I) unidades ambientais de moradia de classe média, onde poderão 

ser prescindidos os equipamentos comunitários públicos de educação, de saúde, e de 

atendimento à primeira infância. Conseqüentemente, as referidas unidades terão suas 

dimensões definidas por critérios urbanístico-ambientais; 

 II) unidades ambientais de moradia de baixa renda, onde os 

equipamentos comunitários públicos de educação, de saúde e de atendimento à primeira 

infância, se localizarão de preferência nas vias de caráter local, sendo desejável que tais 

localizações definam núcleos de serviços formando centros comunitários com praças, 

áreas verdes e espaço de lazer. 
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§ 1° - Os princípios que definem as UAM'S serão aplicados em 

áreas onde o sistema viário esteja bem definido, a partir de uma hierarquização de vias 

de modo a distinguir claramente as de cunho eminentemente local, e que possibilitem 

intensidade máxima de aproveitamento e de ocupação nas quadras, sem prejuízo de sua 

qualidade ambiental e que será regulada pelos coeficientes limitadores do 

aproveitamento e ocupação do solo. 

§ 2° - Os princípios que definem as UAM'S também serão 

aplicados em partes da cidade entre os corredores do núcleo mais verticalizados e as 

áreas de baixa densidade, por serem áreas em que o sistema viário, embora definido, 

poderá apresentar necessidades de ampliação e melhoramento, e onde é prevista média 

intensidade de verticalização. 

§ 3° - Nas áreas não verticalizáveis pela limitação de gabaritos, 

serão definidas UAM'S, com vista a melhorar a organização dessas partes da cidade, 

inclusive considerando os princípios básicos das UAMs nos planos de urbanização de 

áreas especiais de interesse social nelas localizadas. 

§ 4° - Na área de expansão urbana, quando for o caso, o Poder 

Público Municipal estabelecerá as diretrizes para a definição de UAM'S em planos 

urbanísticos, conjuntos habitacionais, loteamento e outros assentamentos, considerando, 

sempre, a estrutura viária básica existente e a proposta. 

§ 5° - Para cada uma das áreas caracterizadas neste artigo, o tipo 

de UAM será definido de acordo com as condições socioeconômicas de cada uma 

delas. 

 

Art. 71 - Os usos de comércio, serviços e industriais de médio e 

pequeno porte distribuídos no interior da zona urbana devem localizar-se, 

preferencialmente, nas vias de intersetoriais ou nas vias estruturais. 

 

Art. 72 - A organização dos espaços do território municipal 

levará em conta a qualificação ambiental, estética e simbólica, buscando, através da 

regulação urbanística, desenvolver ou criar peculiaridades em suas paisagens naturais 

ou construídas, fortalecendo a identidade e os laços afetivos do cidadão com seu bairro 

ou área de moradia, pois com esse enraizamento se desenvolverá um empenho maior 

em cuidar, como cidadão, do espaço público, especialmente de seu bairro de moradia. 

 

§ 1° - A busca de qualificação ambiental dirigir-se-á para o 

objetivo de amenização micro-climática, com distribuição das massas edificadas em 

espaços horizontais e verticais, de modo a propiciar boa circulação dos ventos além de 

introduzir um jogo plástico de massas edificadas visando uma qualificação estética da 

paisagem. 
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§ 2° - Essas características serão garantidas por controles legais 

definidos por leis urbanísticas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, 

tombamento e controle de tráfego, definindo-se o número máximo de veículos 

equivalentes a poderem percorrer as vias por nível hierárquico, por decreto do Poder 

Executivo. 

§ 3° - Recomenda-se como número de referência que por faixa 

de tráfego, as vias locais não superem a marca de 250 veículos por hora; as coletoras 

não superem a marca de 500 veículos por hora e as arteriais não ultrapassem a marca 

dos 1000 veículos por hora.  

§ 4° - Atender de um modo geral as necessidades de análise 

técnicas e pareceres do conselho de Desenvolvimento do Município. 

 

Art. 73 - O planejamento e a gestão do território municipal de 

Itapira, dar-se-á através de 9 níveis de planejamento: 

I) Todo o conjunto do território municipal visando sua 

integração com a região administrativa, com centro em Campinas; 

II) O da zona rural constituída pela Macrozona de Uso 

Predominante Rural (MZR) e pela Macrozona de Expansão Urbana (MZEU) nas suas 

parcelas que mantenham o uso rural; 

III) Na zona urbana constituída pela Macrozona de Uso 

Predominante Urbano (MZU),  no caso a MZU1 delimitadora do núcleo urbano 

principal; 

IV) O dos núcleos urbanos isolados, constituindo as MZU1, 

MZU2, MZU3 e MZU4, e suas áreas de expansão; 

V) O dos bairros internos a MZU; 

VI) O das operações urbanas consorciadas; 

VII) O dos planos urbanísticos, dos programas e dos projetos 

específicos; 

VIII) O dos usos urbanos isolados e zonas urbanas isoladas na 

Macrozona de Uso Predominante Rural (MZR) ou na Macrozona de Uso de Expansão 

Urbana (MZEU), como as Chácaras de Recreio (ZUCR) e as ZISC; 

IX) Os parcelamentos para fins urbanos e usos isolados 

implantados na Macrozona de Expansão Urbana (MZEU). 

 

 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 74 - Esta Lei será revista, no mínimo a cada 10 (dez) anos a 

partir da data de sua publicação. 

§ 1º - Para efeitos da contagem do prazo referido no caput, 

entende-se que o mesmo será computado até o encaminhamento do projeto de lei à 
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Câmara dos Vereadores, em vista que a aprovação da Lei depende de variáveis que não 

se encontram no âmbito de controle do Executivo. 

§ 2º - Para efeitos de revisão desta lei, o encaminhamento do 

projeto de lei pelo Poder Executivo, poderá acontecer apenas uma vez por mandato, 

desdobrada em quantas leis forem necessárias. A revisão poderá acontecer apenas no 

segundo ano de cada mandato. 

§ 3º - Para efeitos de regulamentação desta lei, será 

desconsiderado o prazo estabelecido no parágrafo 2 deste artigo.  

§ 4º - Entende-se por revisão o processo de alteração dos 

parâmetros de itens já regulamentados. 

§ 5º - Entende-se por regulamentação o processo de 

especificação de itens ainda não regulados por esta lei. 

 

Art. 75 – As normas referentes à regulação do uso, a ocupação e 

do parcelamento do solo urbano e para fins urbanos serão estabelecidas em lei 

complementar específica. 

 

Art. 76 - A regulamentação da gestão e a complementação deste 

Plano Diretor deverão ser feitas por meio de Leis Específicas e Decretos Municipais 

que tratarão de: 

I) Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e de 

Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos; 

II) Lei de constituição do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal; 

III) Lei de constituição do Fundo de Desenvolvimento 

Municipal; 

IV) Lei de constituição das atribuições pormenorizadas da 

Secretaria de Planejamento Municipal; 

V) Regulamentações Específicas previstas nesta Lei; 

VI) Consolidação da Legislação Municipal vigente, relativa 

ao zoneamento, que não estiver pela Lei este Plano Diretor e pela Lei da Regulação do 

Uso, da Ocupação e do Parcelamento de Solo Urbano e para fins urbanos, sido 

revogadas expressa ou não expressamente pela incompatibilidade com as normas nessas 

duas leis presentes. 
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§ único - O Poder Público Municipal deverá no prazo de 18 

(dezoito) meses a contar da promulgação da presente Lei, disciplinar o disposto nos 

incisos do presente Artigo. 

 

 

Art. 77 - Ficam assim revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 20 de fevereiro de 2015. 
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