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VERSÃO CONSOLIDADA de acordo com a Lei Complementar nº5.366/2015. 

 

 

LEI Nº 3.995, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006. 

 

“Institui a Lei da Regulação do Uso, da 

Ocupação e do Parcelamento do Solo 

Urbano e para fins urbanos e dá outras 

providências.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu 

promulgo a seguinte lei: 

 

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

diretrizes reguladoras do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano e para fins 

urbanos do Município de Itapira e devem ser observados pelos agentes públicos, 

empreendedores sociais e empresários 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, com a Lei Federal 6.766/79 e com a Lei Orgânica do Município 

de Itapira. 

 

 § 2° - Esta Lei complementa a Lei 3.994/06 – Plano Diretor do 

Município de Itapira. 

 

 § 3° - As disposições desta lei deverão ser observadas 

obrigatoriamente: 

I – Na concessão de alvarás de construção; 

II – Na concessão de alvarás de localização de usos e atividades urbanas;  

III – Na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços 

referentes a edificações de qualquer natureza; 

IV – No parcelamento do solo. 

 

§ 4° - Integram esta Lei os seguintes anexos: 

   I – Tabela das Zonas Convencionais; 

   II – Mapas de Zoneamento: 

   a) Mapa 4 – Zoneamento do Município; 

   b) Mapa 4.1 – Zoneamento do Núcleo Urbano Principal; 

   c) Mapa 4.2 – Zoneamento do Núcleo Urbano de Barão Ataliba 

Nogueira; 

   d) Mapa 4.3 – Zoneamento do Núcleo Urbano de Eleutério; 
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   e) Mapa 4.4 – Zoneamento do Núcleo Urbano de Ponte Nova; 

   f) Mapa 5 – Áreas Especiais. 

 

 

TÍTULO I 

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO 

 

Art. 2º - O ordenamento territorial do município se dá por meio 

do Macrozoneamento e do Zoneamento, definidos na Lei do Plano Diretor de Itapira e é 

detalhado, no uso, na ocupação e no parcelamento do solo, por esta Lei. 

 

  CAPITULO I 

DO MACROZONEAMENTO 

 

Art. 3º - O Macrozoneamento e o Zoneamento estabelecidos na 

Lei do Plano Diretor compõem-se das seguintes Macrozonas: 

 

I. Macrozona de Uso Predominante Urbano (MZU); 

II. Macrozona de Uso de Expansão Urbana (MZEU); 

III. Macrozona de Uso Predominantemente Rural (MZR). 

IV – Zonas de Urbanização Específica. 

 

   Parágrafo único: Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

a) ZONAS URBANAS ou Macrozona de Uso Predominantemente Urbano (MZU): são 

áreas já urbanizadas no presente, já servidas por infraestrutura urbana, podendo conter,no 

seu interior, vazios ainda não ocupados ou áreas sujeitas a restrições específicas. São 

quatro áreas contínuas, que constituem a sede do Município de Itapira e os núcleos de 

Barão de Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. 

b) ZONAS DE EXPANSÃO URBANA ou Macrozona de Uso de Expansão Urbana 

(MZEU): são áreas propícias ao desenvolvimento da cidade, onde é viável a expansão da 

infraestrutura urbana e onde é possível a urbanização por parcelamento de glebas ou pela 

implantação de empreendimentos isolados. 

 c) ZONA RURAL ou Macrozona de Uso Predominantemente Rural (MZR): é constituída 

pela parcela do território do município que não foi incluída nas Zonas Urbanas e de 

Expansão Urbana. Na zona rural só poderão ser desenvolvidas atividades tipicamente 

rurais, agrícolas, extrativas e pastoris, excluindo-se quaisquer outras, salvo no caso de 

Zonas de Urbanização Específica aprovadas por lei específica. 

d) Zonas de Urbanização Específica: está relacionada a possibilidade de ser exercida 

atividades tipicamente urbanas em determinado terreno da cidade, isolado, separado, não 

contíguo as demais zonas urbanas do Município. Poderão ser criadas por leis específicas, 

após solicitação do interessado e análise favorável da Secretaria de Planejamento Urbano e 
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Obras (SEPLANO), Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) e análise 

consultiva ao COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente). 

 

CAPITULO II  

 

 DO ZONEAMENTO EM CADA MACROZONA 

 

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

subdividirá nas seguintes zonas, em conformidade com o artigo 4 do Plano Diretor. 

 

 § 1° - Zonas de Produção (ZDP) – Deverão, por ocasião de sua 

regulamentação, ter tabelas de uso, ocupação e parcelamento, incluindo-as nas tabelas 

anexas desta lei, além de características específicas da zona a serem determinadas por 

estudos específicos. 

 

§ 2° - Zonas de Desenvolvimento Ambiental (ZDA), a serem 

regulamentadas, e em conformidade com o especificado no Art. 10 desta Lei e no mapa 4 

da Lei do Plano Diretor de Itapira. 

 

   § 3° - Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), sendo que estas por sua 

vez são subdivididas em dois tipos: 

a) 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; 

b) 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). 

 

 

 Art. 5° - A Macrozona de Uso Predominante Urbano (MZU) é 

subdividida em quatro compartimentos, estando em conformidade com o artigo 6º do 

Plano Diretor: 

a)  A MZU1 correspondente ao Núcleo Urbano Principal; 

b)  A MZU2 correspondente ao Núcleo Urbano de Barão Ataliba 

Nogueira; 

c)  A MZU3 correspondente ao Núcleo Urbano de Eleutério; 

d)  A MZU4 correspondente ao Núcleo Urbano da Ponte Nova.  
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 § 1° - O Núcleo Urbano Principal (MZU1), é subdividido nas 

seguintes zonas:  

  I – Zona Central – ZCE; 

  II – Zona Central Expandida - ZCEE; 

  III – Zona Corredores – ZC (1 e 2); 

  IV – Zonas Residenciais A, B e C; 

  V -  Zona Estritamente Residencial – E; 

  VI  – Zona Mista Geral – ZMG ou “Zona Mista”; 

  VII– Zona de Indústria, Serviço e Comércio – ZISC ou Zona Não 

Residencial; 

  VIII – Zona Especial de Habitação de Interesse Social – ZEIS: Poderão ser 

criadas por leis específicas quando forem necessárias para a implantação de núcleos de 

habitação de interesse social ou quando necessárias para a transferência de núcleos 

situados em lugares ambientalmente inadequados ou em áreas de risco, garantindo o 

direito da transferência para habitações de qualidade suficiente. Têm função programática, 

isto é, possuem início, meio e fim. Após a finalização destes programas, a área deverá ser 

transformada em uma das outras zonas convencionais. 

  IX - Zona de Proteção Ambiental (ZPA): se destinam à preservação dos 

recursos naturais como o solo, a cobertura vegetal e, em especial, a água. Nestas zonas não 

são permitidas quaisquer atividades que não as agropastoris, sendo permitida a remoção da 

cobertura vegetal apenas para fins agrícolas, nas formas previstas em lei e proibida 

qualquer forma de terraplanagem, parcelamento do solo, para fins urbanos ou em chácaras 

de recreio, implantação de indústrias ou qualquer tipo de construção, como clubes, hotéis, 

hospitais, escolas e semelhantes, permitindo-se apenas moradias individuais de 

trabalhadores no campo. 

  X - Zona Especial de Plano Urbanístico Estratégico (ZEPUE): Poderão 

ser criadas por leis específicas para áreas indicadas para tal finalidade. Tem função 

programática, isto é, possui início meio e fim. Após a finalização do programa, a área 

deverá ser transformada em uma das outras zonas convencionais. 

  XI - Zona de Desenvolvimento Ambiental (ZDA): Poderão ser criadas 

por leis específicas para as zonas ribeirinhas e rios, ribeirões e córregos, inclusive nas 

áreas sujeitas a inundações periódicas, para a preservação e recuperação de 

biodiversidades, e para áreas de topos de morro e de proteção de nascentes nos termos da 

legislação federal e estadual, em conformidade com o especificado no artigo 10 e mapas 

anexos desta Lei.  

XII - Revogado  

XIII - Revogado 

XIV - Revogado 
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§ 2° - O Núcleo Urbano Secundário de Barão de Ataliba Nogueira 

(MZU2) é subdividido nos seguintes compartimentos:  

a) Zona Mista ou Zona Mista Geral - ZMG; 

b) Zona Industrial, de Serviço e Comércio – ZISC ou Zona Não 

Residencial; 

 

   § 3° - O Núcleo Urbano Secundário de Eleutério compreende um 

único compartimento constituído por Zona Mista Geral – ZMG. 

 

   § 4° - O Núcleo Urbano Secundário de Ponte Nova compreende um 

único compartimento constituído por Zona Mista Geral – ZMG. 

 

§ 5° - Revogado 

Art. 6° - A Macrozona de Expansão Urbana (MZEU) é 

subdividida em três áreas: 

 

   I - A área de uso rural, passível de ser modificada para zonas 

urbanas, mediante a aprovação e abertura de parcelamento com essa finalidade, desde que 

passe por análise prévia da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras (SEPLANO), 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) e análise consultiva ao COMDEMA 

(Conselho Municipal do Meio Ambiente). 

 

 II - A área correspondente à Zona de Desenvolvimento 

Ambiental (ZDA), a ser regulamentada e em conformidade com o especificado no art. 10 e 

mapas anexos desta lei; 

 

III - Zona de Indústria, Serviço e Comércio Pesado (ZISC), 

quando forem definidas áreas com essa finalidade, e de acordo com diretrizes municipais; 

 § 1° - As zonas urbanas, nas quais podem-se subdividir as áreas 

referidas no inciso I deste artigo, excluindo, portanto, as ZDAs já definidas, e então 

acolhendo as zonas urbanas mencionadas no §1º, do art. 5º desta lei, são iguais às zonas 

previstas para a MZU1, exclusive as ZCE, ZCEE e ZC, e em conformidade com o § 3º 

deste artigo. 

§ 2° - Na MZEU, quando a mostra for definida, incluindo as 

Zonas de Desenvolvimento Ambiental (ZDA) nelas já definidas, o uso rural é permitido 

enquanto não são implantados usos urbanos, e inclusive também as áreas passíveis de 

acolhimento de zonas urbanas a serem definidas pelos loteadores, de comum acordo com a 

Prefeitura ou pela municipalidade na ausência da definição dos empreendedores e dos 

moradores, uma vez estes nelas estabelecidos, mediante Planos Diretores de Bairro. 

§ 3° - Outras zonas passíveis de serem utilizadas na MZEU, 
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quando a mostra for definida, são: 

a) Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), quando forem definidas 

áreas com essa finalidade; 

b) Zonas de Interesse Social (ZEIS), quando forem definidas 

áreas de regularização fundiária, ou destinadas para habitação de Interesse Social ou para 

remoção por serem áreas de risco; 

c) Zona Especial de Plano Urbanístico Estratégico (ZEPUE); 

    d)  Zona Mista Geral, conforme forem nela aprovados 

loteamentos com a finalidade predominantemente residencial, desde que atendam ao 

disposto no inciso I deste artigo. 

 

§ 4° - As áreas, e compartimentos componentes do 

Macrozoneamento e do Zoneamento referido neste artigo, estarão, quando forem 

definidas, representados em mapas próprios, a serem elaborados. 

 

§ 5° - Revogado 

 

§ 6° - A Macrozona de Expansão Urbana (MZEU) do Núcleo 

Urbano de Barão Ataliba Nogueira (MZU2), possui características excepcionais, e serão 

realizados estudos específicos para determinar o seu crescimento industrial e populacional, 

consecutivamente. 

 

§ 7° - Os terrenos destinados à expansão urbana correspondem 

também, quando for o caso, ao atual perímetro urbano ainda não parcelado e urbanizado e 

aos lotes vazios ou subutilizados existentes no interior desse perímetro. 

§ 8° - O Poder Executivo Municipal providenciará o 

desenvolvimento dos estudos que permitam avaliar permanentemente a necessidade de 

novas áreas de expansão urbana imediata. 

 

§ 9° - Revogado 

 

§ 10 - Quanto à Macrozona de Expansão Urbana (MZEU), até que 

usos urbanos sejam implantados, essas áreas poderão abrigar atividades agrícolas e 

pecuárias, hortifrutigranjeiras, de chácaras rurais e atividades de comércio e serviços locais 

e institucionais, de conformidade com a legislação vigente e com os limites estabelecidos 

por esta lei para os usos, ocupações e parcelamentos rurais. 

 

§ 11 - Revogado 

 

TÍTULO II 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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Art. 7° - O uso e a ocupação do solo ficam estabelecidos pelos 

parâmetros, definições e indicadores desta Lei, constituindo as condições para a 

localização de empreendimentos e a edificação dos terrenos nas diferentes Macrozonas e 

Zonas em que se divide o território municipal, conforme estabelecido na Lei do Plano 

Diretor de Itapira. 

 

CAPÍTULO I  

DO USO DO SOLO 

 

Art. 8° - O uso do solo é definido pelos tipos de atividades 

compatíveis entre si em cada um dos compartimentos em que estão divididas as 

Macrozonas, e zonas de uso, predominante ou exclusivo. 

 

 Parágrafo único - Os usos ou atividades e demais características a 

serem adotadas para o uso, e a ocupação do solo no Município, de acordo com as 

definições estabelecidas a seguir, estão conforme as zonas definidas e sua distribuição, 

conforme tabelas constantes dos anexos desta Lei. 

 

 

 Art. 9° - Zona de Produção (ZDP), é o compartimento em que é 

permitido o uso agrícola, extrativista, pecuário, agroindustrial e turístico. Deverá ter, por 

ocasião da sua regulamentação, tabelas de uso, ocupação e parcelamento, incluindo-as nas 

tabelas anexas desta lei, além de características específicas da zona a serem determinadas 

por estudos específicos. 

Parágrafo único – Enquanto não existirem os estudos referidos no caput 

deste artigo, os Alvarás para funcionamento de novos estabelecimentos não poderão ser 

expedidos, apenas renovados os já existentes. 

 

Art. 10 - Zona de Desenvolvimento Ambiental (ZDA), é o 

compartimento correspondente aos interesses de exploração, recuperação e preservação 

das nascentes, dos cursos d'água, das várzeas, dos reservatórios, dos corredores da flora e 

da fauna, dos topos de morros, das áreas sensíveis, de saneamento básico e de interesse 

paisagístico e turístico.  

  Parágrafo único – Caberá ao Poder Executivo promover o desenvolvimento 

dos estudos que permitam uma definição das condições de seu uso, tendo em vista as 

peculiaridades de cada situação a serem definidas por lei a partir de projeto do mesmo 

Poder Executivo, sem prejuízo do atendimento ao estabelecido em regulamentos legais 

federais e estaduais. 

   Art. 11 - Zona Central – ZCE: é o compartimento composto por 

áreas de uso misto, com predominância de uso comercial, serviços e residencial. 
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Art. 12 - Zona Central Expandida – ZCEE: é o compartimento 

composto por áreas de uso misto, com predominância de uso comercial, de serviços, 

residencial e pequenas indústrias. 

§ único - Revogado 

 

Art. 13 - Zona de Corredor - ZC, é o compartimento composto 

por vias com uso misto e com interesse para adensamento e consolidação como corredor 

de serviços, para atendimento de parte da cidade. 

 § 1° - Pertencem a esta zona os imóveis lindeiros às vias destacadas 

nos mapas e tabelas de zoneamento desta lei, com profundidade de no máximo 2/3 (dois 

terços) da profundidade da quadra. 

 § 2° -A Zona Corredor é uma zona plena, em qualquer caso de 

aparente interferência de outra zona nos arredores da mesma, prevalecendo nesses casos 

unicamente os parâmetros da zona corredor específica para aqueles imóveis indicados no 

parágrafo 1 deste artigo.” 

 

 

Art. 14 - Zona Exclusivamente Residencial (ZER), é composta: 

 

I - pelas áreas já existentes, assim definidas quando do registro do 

loteamento no cartório de registro de imóveis e as que vierem a ser assim registradas 

quando da sua constituição, aprovação e implantação; 

II - Revogado. 

 

§ 1º - Revogado 

§ 2° - Revogado 

 § 3° - Para determinados loteamentos que eram regidos por leis e 

decretos específicos, a ZER foi desdobrada em tabelas suficientes para atender de forma 

equilibrada os padrões de uso e ocupação já definidos, sendo que a partir da aprovação 

desta lei ficam valendo a LUOPS e o PD como únicas regras de uso e ocupação de 

qualquer empreendimento do município, sendo estas leis as únicas responsáveis por 

autorizar ou não regulamentação específica. 

 § 4° - Todos os demais loteamentos ou bairos da MZU que não se 

encontrem contidos nas tabelas e zonas, estarão contidos na ZMG. 

 § 5° – Todos os loteamentos e bairros passam a ter seu uso e 

ocupação regidos apenas por esta lei. 

 § 6° - No caso de loteamentos existentes com contratos privados, as 

diretrizes de uso e ocupação do solo poderão ser alteradas existindo consenso na totalidade 

dos compradores incluídos no contrato. 

       Art. 15 - Zona Mista Geral – ZMG: é o compartimento composto 

por áreas com predominância de uso residencial, comercial e de serviços voltados para o 

atendimento residencial, permitindo pequenas indústrias. 
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Art. 16 - Na interface entre dois tipos de zona com usos e 

ocupação potencialmente conflitantes poderá ser implantada Zona de Transição, que 

impeça tal conflito. 

 

§ 1° - Um critério urbanístico adotado para tal zona é o de utilizar 

uma via, que se situa na borda das zonas que geram o conflito, potencial ou já ocorrente e 

nela definir usos permitidos para os imóveis lindeiros à via, de modo a resolverem tal 

conflito harmonizando-os com os usos dos imóveis que lhes façam face nos seus limites 

de fundo. 

 § 2° - Estas zonas poderão ser criadas a partir dos planos diretores 

de bairro, quando se entender necessário a resolução de problemas na interface entre dois 

tipos de zona com usos e ocupação potencialmente conflitantes. 

 

Art. 17 - Zona de Indústria, Serviços e Comércio Pesado, ZISC, é 

composta por áreas com exclusividade de usos industriais e de serviços e comércio pesado, 

atacadista ou de grande porte ou muito diferenciada (C3, C4, S3, S4, I1, I2, I3, E3, E4), 

conforme especificado no Art. 36 e na tabela 1 desta lei. 

 

§ 1º - Revogado. 

§ 2° - Revogado. 

§ 3º - Revogado. 

§ 4° - Revogado. 

 

 Art. 18 - Na Zona de Expansão Urbana (MZEU), quando for o caso, 

como na Zona Rural (MZR), desde a aprovação desta lei, são consideradas pertencentes a 

área urbana os loteamentos de chácara de recreio existentes e cadastrados no setor 

competente. 

 

§ 1° - As chácaras de recreio, são consideradas como pertencentes 

a zona urbana mesmo que situadas na Zona Rural (MZR), tendo por zoneamento de uso o 

tipo de Zona Urbana das Chácaras de Recreio (ZUCR) que também vale para as chácaras 

de Recreio que se situem em Zonas de Expansão Urbana (MZEU).  

   § 2° - Os loteamentos de chácaras de recreio existentes e 

cadastrados no setor competente, não regularizados e inscritos no Programa de 

Regularização – Cidade Legal, instituído pelo Decreto 52052/2007, poderão ser 

regularizados de acordo com a legislação vigente. 

 

§ 3° - Os loteamentos de chácaras de recreio que não possam ser 

regularizados nos seus termos por possuírem, por exemplo, lotes de tamanho inferior ao 

mínimo legal serão objeto de estudo especial, a partir do qual será elaborado projeto de lei 

com a finalidade de regularizá-los, a ser enviado à apreciação da Câmara Municipal, desde 
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que observadas as leis estaduais e federais.  

 

 § 4° - Revogado. 

 

 § 5° - Não poderão ser regularizados outros loteamentos senão 

aqueles que constam no parágrafo 2 deste artigo. 

 

 § 6° - Em casos de chácaras cujo acesso aconteça por meio de 

estradas de servidão e onde os proprietários estejam interessados em sua respectiva 

regularização, o poder público poderá declarar esses acessos de utilidade pública. 

 

 § 7° - Revogado. 

 

Art. 19 - Zona de Expansão Urbana Especial (ZEUE) Uma área 

de expansão urbana especial poderá no futuro ser instituída, quando houver demanda 

efetiva para tal, composta por áreas com predominância de uso rural, e que pode ser 

planejada, por meio de plano urbanístico específico, constituindo uma ZEPUE, para 

abrigar a expansão da cidade, nele se incluindo a disponibilidade de infra-estrutura 

adequada, espaços para habitação de interesse social, centro regional, uso misto com 

corredores de serviços e áreas de uso exclusivamente residenciais, de acordo com as 

necessidades de expansão urbana e as definições do plano urbanístico. 

 

 § 1º - O Poder Executivo Municipal providenciará o 

desenvolvimento desse plano urbanístico a ser aprovado por lei municipal.  

 § 2º - Alternativamente a uma implantação conjunta e simultânea 

do plano urbanístico, poderão os proprietários obterem diretrizes urbanísticas específicas 

para as suas áreas de acordo com o plano urbanístico aprovado por lei para desenvolverem 

parceladamente sua implantação, mantendo sempre a coerência do plano aprovado. 

 § 3° - Até que esse plano seja implantado, essas áreas poderão 

abrigar atividades agrícolas, pecuárias e hortifrutigranjeiras, com as respectivas infra-

estruturas de moradia, e serviços dimensionadas, exclusivamente, para as respectivas 

necessidades. 

 § 4° - Revogado. 

 

Art. 20 - Novos cemitérios, poderão se instalar, obedecida a 

legislação especifica para essa finalidade, bem como a aprovação nos órgãos ambientais 

competentes, na Macrozona de Expansão Urbana (MZEU) e Macrozona Rural (MZR). 

 

CAPÍTULO II – DOS USOS E ATIVIDADES 

 

Art. 21 - As atividades correspondentes às categorias de uso não 

residencial se classificam quanto à frequência da demanda e critérios de impacto 

ambiental, da seguinte forma: 
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I - Atividades Locais - AL; 

II - Atividades Diversificadas – AD; 

III - Atividades Muito Diversificadas - AMD; 

IV - Atividades geradoras de impacto potencial elevado, 

conforme listagem definida no artigo 23. 

 

§ 1º - Atividades locais, AL, são aquelas de alta freqüência de 

demanda individual, ou seja, diárias ou semanais. 

§ 2º - Atividades Diversificadas - AD, são aquelas de média 

freqüência de demanda individual, ou seja, mensais até semestrais. 

§ 3º - Atividades Muito Diversificadas - AMD; apresentam baixa 

freqüência de demanda individual, podendo ser anuais ou mais raras. 

 

Art. 22 – Revogado. 

 

§ 1º - Revogado. 

I -  Revogado. 

          II -  Revogado. 

 

Art. 23 - As interferências produtoras de possíveis incomodidades ou 

riscos para a saúde e a própria vida, produzidas pelas atividades e seu porte diferencial 

podem ser das seguintes naturezas: 

 

I - Ausência de insolação suficiente, para a própria atividade 

e para os vizinhos; 

II - Bloqueio excessivo da ventilação urbana; 

III -  Ausência de suficiente privacidade; 

IV -  Poluição Atmosférica: entende-se a geração e lançamento 

na atmosfera, de quaisquer materiais particulados inertes, acima dos limites estabelecidos 

pelas leis vigentes e incompatíveis com o meio ambiente e a saúde pública; 

V - Poluição Hídrica: entende-se a geração e lançamento nos 

cursos de água, nos esgotos, na drenagem ou no solo, de efluentes líquidos impróprios, de 

acordo com as leis vigentes e incompatíveis com o meio ambiente e a saúde pública; 

VI - Poluição Sonora: entende-se a geração de som ou ruído 

com impacto sobre o entorno, de acordo com as leis vigentes e incompatíveis com o meio 

ambiente e a saúde pública; 

VII - Poluição por Resíduos Sólidos: entende-se a geração e 

disposição de resíduos sólidos potencialmente de risco para o meio ambiente e a saúde 

pública; 

VIII - Poluição Visual: entende-se a veiculação inadequada e 

indevida de cartazes, faixas, “outdoors”, luminosos, placas, letreiros e quaisquer outros 

meios de publicidade e propaganda que comprometam a segurança, a paisagem, o 



 

LC 3.995/06  Fls. 12 

patrimônio histórico, artístico e cultural, em conflito com a lei e o interesse público; 

 IX - Periculosidade: entende-se a produção, a estocagem, a 

distribuição e a comercialização de produtos perigosos que comprometam o meio 

ambiente e a saúde pública, como materiais radioativos, radiomagnéticos, explosivos, 

gases, inflamáveis, tóxicos e outros similares ou equiparáveis, em conflito com as leis e as 

normas técnicas aplicáveis; 

X -  Vibração: entende-se a utilização de máquinas ou 

equipamentos que produzam choque ou vibrações perceptíveis para além dos limites da 

propriedade em que se encontrem instalados; 

XI -  Geração de Tráfego Pesado: entende-se a geração ou 

demanda de operação de veículos pesados como caminhões, carretas, máquinas e ônibus, 

que causem conflito no transito e possam gerar riscos à segurança de pessoas ou outros 

veículos, bem como gerem outros tipos de incômodos como ruídos, vibrações e poluição 

do ar; 

XII - Geração de Tráfego Intenso: entende-se a geração ou 

demanda de operação de veículos, concentração de pessoas e movimentação de pequenas 

cargas em quantidade superior à prevista para as condições normais previstas para o 

tráfego do local; 

XIII - Geração de Tráfego de variada intensidade de geração 

dispersa e gerando por isso efeito intensificador local que pode decorrer do acúmulo de 

atividades de baixa ou de alta freqüência na produção de viagens, mas que concentram 

viagens em vias locais, coletoras e estruturais em uma assim chamada “bacia de tráfego”, a 

semelhança dos afluentes de uma bacia hídrica, na qual pequenos cursos d'água vão se 

somando em cursos d'água cada vez mais intensos em volume de agua, no caso em volume 

de tráfego, nas vias coletoras e arteriais e finalmente nas estruturais.  

 

Art. 24 - Uma atividade pode ser enquadrada por cada cidadão em 

mais de dois tipos de incomodidade, cabendo a ele, sempre com base nos Planos Diretores 

de Bairro, individualmente ou organizado em associações, escolher qual tipo de atividade 

considera compatível para ser localizado, na vizinhança de seu local de moradia e de seu 

local de trabalho, a partir de uma listagem de usos por nível de diversidade estabelecida 

legalmente, conforme classificação prevista nos artigos 21 e 36 desta Lei, preenchida e 

atualizada por decreto do Poder Executivo, quando do surgimento de novos tipos de uso, 

mantido o critério classificatório adotado. 

 

   

CAPÍTULO III   

DO ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

Art. 25 - Atividades classificadas como geradora de impacto 

ambiental elevado deverão ser precedidas de Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV,com o 

respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança, REIV, para sua aprovação e instalação. 
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    Art. 26 - Estudos de Impacto de Vizinhança, EIV, bem como 

Relatórios de Impacto de Vizinhança, REIV, deverão ser regulamentados por legislação 

municipal específica, em cada caso, como instrumento mitigador de nocividade. 

    § 1° - Poderá ser estabelecida posteriormente uma regra geral em 

forma de decreto ou lei, desde que a quantidade de casos ocorridos seja suficiente para 

determinar características semelhantes nos vários processos aplicados. 

          § 2 ° - Os casos omissos à regra referida no parágrafo 1° deste 

artigo serão discutidos em comissão de estudos específica, de preferência no Conselho de 

Desenvolvimento Municipal. 

 

Art. 27 - Os Estudos de Impacto de Vizinhança, EIV, bem como 

Relatórios de Impacto de Vizinhança, REIV, deverão propor as ações mitigadoras 

necessárias para o enquadramento da atividade nos limites legais, ambientais e 

socialmente aceitáveis. 

  

§ único - As atividades já licenciadas, produtoras de impactos 

ambientais conforme referidos nos parágrafos anteriores, deverão submeter-se a avaliação 

para nova regularização, sob pena de cancelamento de registro. 

 

Art. 28 - Ficam sujeitas à elaboração de Estudo de Impacto de 

Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança os seguintes empreendimentos: 

 

I - de mineração ou extração mineral; 

II - de uso comercial ou de serviço com área construída 

superior a 2.500,00 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados); 

III - comerciais ou industriais que se utilizarem ou estocarem 

materiais inflamáveis, explosivos, tóxicos ou que sejam nocivos à saúde; 

IV - industriais, com área construída superior a 10.000,00 m² 

(dez mil metros quadrados); 

V - industriais de qualquer porte, cujas atividades sejam 

consideradas incômodas, periculosas ou nocivas; 

   VI - Residencial multifamiliar em único edifício ou um conjunto 

de edifícios com área construída superior a 15.000,00m2 (quinze mil metros quadrados) ou 

acima de 500 (quinhentas) unidades de moradia. 

 

VII - Revogado 

VIII -   Revogado 

IX - Revogado 

X - Revogado 

 

CAPÍTULO IV – DA OCUPAÇÃO DO SOLO 
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Art. 29 - A ocupação do solo do Município é definida pelos 

coeficientes de ocupação, de aproveitamento, de permeabilidade, de área de vegetação, 

número de pavimentos pela altura máxima permitida e pelos recuos obrigatórios, 

aplicáveis a cada uma das zonas definidas para as Áreas Urbanas e de Expansão Urbana. 

 

   §1º - Os coeficientes e demais características a serem adotadas pela 

edificação, de acordo com as definições estabelecidas nos artigos seguintes estão expressas 

na Tabela junto aos anexos desta Lei. 

 

   § 2° - Edificações com duas ou mais unidades autônomas de mesmo 

uso ou de usos diversos, em condomínio ou não, só serão permitidas de acordo com o que 

consta na Tabela anexa e nas seguintes condições: 

a) com um ou dois pavimentos, em lotes com área igual ou superior a 200,00 m2 

(duzentos metros quadrados); 

b) com três ou quatros pavimentos, em lotes com área igual ou superior a 500,00 m2 

(quinhentos metros quadrados); 

c) com cinco ou mais pavimentos, em lotes com área igual ou superior a 1.000,00 

(um mil metros quadrados).  

d) Excetuam-se destas condições os imóveis inseridos na Zona Central do município. 

 

  Art.29-A) Em lotes contendo, em seu interior ou em alguma divisa, 

tubulações fechadas ou “canais abertos” que conduzam águas pluviais ou servidas, não 

será possível edificar sobre essas tubulações, nem em faixas laterais com largura mínima 

total de 3,00 (três metros), a critério da Prefeitura, nem será possível transformar canal 

aberto em tubulação fechada. 

 

 

  Art.30) O Coeficiente de Ocupação (CO) ou Taxa de Ocupação é a razão 

numérica entre a área da projeção horizontal da edificação e a área do lote ou gleba, 

podendo variar entre 0 (zero) para o lote vago, até 100% (cem por cento), no caso 

(improvável) da projeção horizontal da edificação ocupar totalmente o lote. 

 

§ 1º - No caso da existência de mais de uma edificação no terreno, 

a área de projeção é a somatória de todas as áreas de projeção individuais. 

§ 2º - A aplicação do coeficiente de ocupação será feita até o 

limite permitido pelos recuos estabelecidos para o terreno. 

 

  Art.31) O Coeficiente de Aproveitamento (CA) ou Taxa de 

Aproveitamento é a razão numérica entre a área total construída no lote (incluídos todos os 
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pavimentos, inclusive térreo, subsolos, mezaninos, garagens e varandas cobertas) e a área 

do lote ou gleba. 

 

§ 1º - Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) é aquele 

referente ao direito de construir em cada zona, sem pagamento pela área edificável. 

§ 2º - Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) é aquele 

referente ao direito adicional de construir em cada zona, mediante a aplicação dos 

instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou da Transferência do Direito 

de Construir. 

§ 3º - A aplicação do coeficiente de aproveitamento será feita 

dentro dos limites permitidos pelos recuos estabelecidos para o terreno. 

 

Art. 32 - O Coeficiente de Permeabilidade (CP), é a relação 

existente entre a área permeável do solo e a área do terreno. 

 

Art. 33 - O Coeficiente de Área de Vegetação (CV), é a relação 

existente entre a área de cobertura com vegetação arbórea ou arbustiva do terreno e sua 

área total. 

 

§ 1º - No caso da existência de mais de uma área permeável ou de 

cobertura vegetal arbórea ou arbustiva no terreno, a área final das mesmas pode ser a 

somatória de todas as áreas individuais que se encontrem na zona de aplicação do 

coeficiente. 

§ 2º - O Coeficiente de Permeabilidade ou de Área de Vegetação 

poderá ser aplicado sem consideração dos recuos estabelecidos para o terreno, porém 

deverá respeitar outras exigências legais obrigatórias. 

§ 3º - O Coeficiente de Área de Vegetação poderá ser aplicado na 

mesma área de aplicação do Coeficiente de Permeabilidade. 

 

Art. 34 - A altura máxima permitida para as edificações, H, ou 

gabarito de altura é igual a largura do logradouro de sua frente principal somado ao recuo 

definido no projeto para seu pavimento térreo, conforme a fórmula H = L + R, onde H é a 

altura máxima permitida, L é a largura do logradouro da frente principal do imóvel e R é o 

recuo definido pelo projeto para o pavimento térreo da edificação. 

 

   §1) – Para o cálculo da altura máxima é obrigatória a observância 

dos índices para Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano, constantes na Tabela 

anexa a presente lei. 

   §2) Considera-se altura do prédio a distância vertical entre o ponto 

mais baixo da guia em frente ao imóvel e o ponto mais alto da edificação. 

 

Art. 35 - Os recuos são os afastamentos mínimos obrigatórios 
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entre o alinhamento das divisas dos lotes e a edificação, sendo definidos como recuos de 

frente, laterais e de fundo. 

 

§ 1º - Recuo de Frente, RFr, é o menor afastamento permitido 

entre a divisa frontal do lote e a edificação, estabelecida por uma linha paralela ao 

alinhamento do mesmo com a via pública, na distância definida pelo afastamento, para o 

interior do lote. 

§ 2º - Recuos de Laterais, RLn, é o menor afastamento permitido 

entre cada divisa lateral do lote e a edificação, estabelecida por uma linha paralela ao 

alinhamento do mesmo com a via pública, em caso de esquina, ou com os lotes vizinhos, 

na distância definida pelo afastamento, para o interior do lote. 

§ 3º - Recuo de Fundo, RFs, é o menor afastamento permitido 

entre a divisa frontal do lote e a edificação, estabelecida por uma linha paralela ao 

alinhamento do mesmo com os lotes de fundo, na distância definida pelo afastamento, para 

o interior do lote. 

 

Art. 36 - Para efeitos desta Lei, os diferentes tipos de uso do solo, 

estão definidos a seguir. 

 

I - Uso Residencial, com os seguintes tipos: 

 R1 - uso residencial unifamiliar; 

 R2 - uso residencial multifamiliar; 

 R3 - conjunto residencial. 

 

II - Uso Comercial, com os seguintes tipos: 

 C1 - comércio varejista de âmbito local, Estabelecimento 

de venda direta ao consumidor de produtos, com alta freqüência de demanda individual, ou 

seja, diárias ou semanais; 

 C2 - comércio varejista diversificado, estabelecimento de 

venda direta ao consumidor de produtos relacionados, ou não, com o uso residencial, são 

aqueles com média freqüência de demanda individual, ou seja, mensais até semanais; 

 C3 - Comércio varejista muito diversificado, são aqueles 

que apresentam baixa freqüência de demanda individual, podendo ser anual ou mais raras; 

 C4 - comércio atacadista, estabelecimento de comércio 

não varejista de produtos relacionados ou não com o uso residencial, incluindo armazéns 

de estocagem de mercadorias, entrepostos de mercadorias, terminais atacadistas, armazéns 

frigoríficos e silos. 

 

III - Uso de Serviços, com os seguintes tipos: 

 S1 - serviço de âmbito local, estabelecimentos destinados 

à prestação de serviços à população, que podem adequar-se aos mesmos padrões de usos 

residenciais no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, de acesso de 

tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, vibrações e de conforto ambiental, com 
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área construída máxima de 250 m
2
, são aqueles de alta freqüência de demanda individual, 

ou seja, diárias ou semanais; 

 S2 - serviços diversificados, Estabelecimentos destinados 

à prestação de serviços à população, que implicam na fixação de padrões de conforto 

ambiental, especificamente no que se refere às características de ocupação dos lotes, de 

acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações 

e de poluição ambiental, são aqueles de média freqüência de demanda individual, ou seja, 

mensais até semanais; 

 S3 - serviços muito diversificados, apresentam baixa 

freqüência de demanda individual, podendo ser anual ou mais rara; 

 S4 - serviços especiais, estabelecimentos destinados à 

prestação de serviços à população, que implicam na fixação de padrões de conforto 

ambiental, especificamente no que se refere às características de ocupação dos lotes, de 

acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações 

e de poluição ambiental, tais como garagens para estacionamento de caminhões, de frota 

de táxis, de frotas de ônibus, de tratores ou terminais de carga. 

 

IV - Uso Industrial, com os seguintes tipos: 

 I1 - indústrias não poluentes de pequeno porte; 

estabelecimentos que podem adequar-se aos mesmos padrões de usos residenciais no que 

diz respeito às características de ocupação dos lotes, de acesso de tráfego, de serviços 

urbanos e aos níveis de ruídos, vibrações e de conforto ambiental, com área construída 

máxima de 500 m²; 

  I2 - indústrias não poluentes de médio porte; 

estabelecimentos que implicam na fixação de padrões de conforto ambiental, 

especificamente no que se refere às características de ocupação dos lotes, de acesso, de 

localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações e de 

poluição ambiental, de até 2500m
2; 

 I3 - indústrias especiais, poluentes ou de grande porte; 

estabelecimentos cujo funcionamento possa causar prejuízo à saúde, à segurança e bem 

estar público e a integridade do meio ambiente, de porte pequeno e médio poluentes e de 

grande porte, isto é, maiores que 2500 m
2. 

 

V - Uso Institucional, com os seguintes tipos: 

 E1 - uso institucional de âmbito local, espaços, 

estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência 

social, culto religioso ou administração pública, que tenham ligação direta, funcional ou 

espacial com o uso residencial, obedecendo às seguintes disposições: área construída 

máxima de 250 m
2
; capacidade de lotação máxima de 100 pessoas por equipamento 

instalado, com alta frequência de demanda individual, ou seja, diários ou semanais; 

 E2 - uso institucional diversificado, espaços, 

estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência 

social, culto religioso ou administração pública, que tenham ligação direta, funcional ou 
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espacial com o uso residencial, obedecendo às seguintes disposições: área construída 

máxima de 2.500 m
2
; capacidade de lotação máxima de 500 pessoas por equipamento 

instalado; são aquelas de média freqüência de demanda individual, ou seja, mensais até 

semestrais; 

 E3 - uso institucional muito diversificado; espaços, 

estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência 

social, culto religioso ou administração pública, que implicam em grande concentração de 

pessoas ou veículos, altos níveis de ruído ou em padrões viários especiais; apresentam 

baixa freqüência de demanda individual, podendo ser anuais ou mais raras; 

 E4 - uso institucional especial, espaços, estabelecimentos ou 

instalações sujeitas a controle específico tais como monumentos históricos, mananciais de 

água, áreas de valor estratégico para a segurança pública e áreas de valor paisagístico 

especial. 

 

TÍTULO III 

DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E PARA FINS URBANOS 

 

Art. 37 - O parcelamento do solo para fins urbanos será 

empreendido como Loteamento, Desmembramento, Desdobro, Remembramento ou 

Amembramento, entendendo-se por: 

 

a) loteamento, a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com abertura de novas vias e logradouros públicos, ou com prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias ou logradouros públicos existentes; 

b) desmembramento, a subdivisão de gleba ou lote, em lotes 

destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes; 

c) desdobro, a subdivisão do lote em dois ou mais lotes, com 

acesso para a via pública e que constitua novas unidades independentes de propriedade, 

resultante de loteamento ou desmembramento aprovado, devidamente registradas; 

d) remembramento/englobamento, o reagrupamento das áreas de 

duas ou mais glebas ou lotes para a formação de novas glebas ou lotes, que constituam 

novas unidades independentes, de propriedade devidamente registradas; 

e) amembramento, o agrupamento de glebas não parceladas, para 

a formação de uma nova gleba com maiores dimensões. 

 

   §1) Entende-se por gleba a porção do território nunca submetida a 

qualquer forma legal de parcelamento do solo. 

   §2) Entende-se por lote a porção de terreno resultante de qualquer 

processo de parcelamento regular do solo, como loteamento ou desmembramento de gleba, 

desdobro, englobamento ou remembramento de lote(s). 
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CAPÍTULO I – DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO 

URBANO E PARA FINS URBANOS 

 

   Art. 38 - Os processos de urbanização (loteamento ou 

desmembramento) somente poderão ser realizados em Zonas Urbanas (MZU), de 

Expansão Urbana (MZEU) ou Zona de Urbanização Específica (ZUE), assim definidas em 

lei municipal, desde que atendam integralmente as disposições legais pertinentes. 

 

§ 1° - Na Macrozona de Uso Predominante Rural (MZR) poderão 

ser instalados alguns usos urbanos isolados do tipo R1, C1, S1, I1 e E1 ao longo de 

estradas municipais para apoio da atividade rural.  

§ 2° - Poderão também se instalar na MZR, hotéis de turismo e 

hotéis fazenda que tirem partido da bela paisagem rural itapirense em lotes de no mínimo 

10.000m
2
 (dez mil metros quadrados). 

§ 3° - Poderão se instalar também na MZR, clínicas de repouso e 

estabelecimentos de moradia coletiva para idosos, escolas técnicas de nível superior, 

universidades ou estabelecimentos congêneres, em lotes de no mínimo 5.000 m
2
 (cinco mil 

metros quadrados). 

   §4) Uma gleba só poderá ser parcelada em “chácaras de recreio”, 

nos termos da legislação em vigor e desta lei, se estiver situada em Zona de Expansão 

Urbana, ou em Zona de Urbanização Específica, definida em lei própria. 

   §5) Nas Zonas Urbanas, os lotes resultantes do parcelamento terão 

suas dimensões mínimas e características de ocupação e uso permitidas, de acordo com a 

zona em que se situar a gleba parcelada, conforme Mapa e tabela anexos. 

 

 

Art. 39 - Os processos de urbanização deverão ser realizados em 

áreas adequadas para a implantação de edificações e para uso de atividades humanas, em 

acordo com as disposições contidas no Plano Diretor. 

 

Art. 40 - Não é permitido o parcelamento do solo urbano e para 

fins urbanos nas seguintes condições: 

 

a) em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, antes de 

tomadas providências para garantir a drenagem e escoamento das águas; 

b) em terrenos que tenham sido objeto de aterro sanitário ou 

similar ou naqueles aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 

previamente saneados e garantida sua salubridade; 

c) em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 

por cento), salvo se atendidas exigências específicas da legislação municipal; 

d) em terrenos onde as condições geológicas não sejam 

adequadas à edificação; 
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e) em terrenos destinados à preservação ambiental, arquitetônica, 

histórica, cultural, paisagística ou arqueológica definidas por lei. 

 

   Art.40-A) Dentro da Zona Urbana e da Zona de Expansão Urbana 

da sede do município, nas áreas que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Córrego dos 

Prados, incluída a sede da Fazenda Santa Bárbara e propriedades rurais ao longo da 

Estrada dos Pinheiros, bem como toda a área dos bairros Tanquinho e Machadinho, 

conforme mostra Mapa 5 – “Áreas Especiais”, anexo, só serão permitidos lotes de área 

igual ou acima de 500m
2
, com coeficiente de permeabilidade de 50%, em função das 

dificuldades técnicas de implantação de sistemas de escoamento de águas pluviais e de 

coleta de esgotos. 

 

   $1) Na Zona de Expansão Urbana, das áreas referidas no caput, não 

será permitida a pavimentação asfáltica em ruas locais dos loteamentos, podendo ser 

revestidas com piso permeável e as calçadas deverão ter 50% (cinqüenta por cento) de sua 

área permeável. 

  

   $2) O manejo de águas pluviais deverá ser por meio de cisterna 

individual em cada lote, com capacidade ou volume de 6 litros/m2 da área 

impermeabilizada e valas ou sarjetas drenantes, por conta do proprietário do lote ou do 

empreendedor. 

 

 

CAPÍTULO II – DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PARCELAMENTO 

DO SOLO URBANO E PARA FINS URBANOS 

 

Art. 41 - Diretrizes específicas serão emitidas pelo Poder Público 

Municipal, por meio de Certidão de Diretrizes, para as solicitações de implantação de 

parcelamentos do solo para fins urbanos, fundamentadas nas exigências legais, gerais e 

específicas, no Plano Diretor e nas definições urbanísticas, edilícias e ambientais para o 

local da solicitação. 

 

   Art. 42 - Do total da área a ser urbanizada, deve-se destinar no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) desta área afim de contemplar as áreas públicas de 

lazer, de uso institucional e para o sistema viário, sendo mínimo de 10% (dez por cento) de 

áreas verdes e de lazer e 5% (cinco por cento) de uso institucional. 

Art. 43 - A Certidão de Diretrizes definirá a localização e 

continuidade do sistema viário principal, quando necessária à adequada circulação urbana, 

das áreas de uso institucional e de lazer, bem como de seus percentuais, respeitando-se os 

mínimos estabelecidos. 
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Art. 44 - Não serão autorizados parcelamentos em áreas: 

 

a) com declividades superiores a 30% (trinta por cento); 

b) em áreas de interesse ambiental definidas em legislação 

federal, estadual e municipal. 

 

   Art. 45 -  O sistema viário respeitará eventuais “corredores” 

previstos em lei e deverá ser hierarquizado, respeitando as seguintes dimensões: 

 

Categoria de 

via 

Extensão 

máxima 

Largura mínima 

Pista Passeio 
Canteiro 

central 
TOTAL 

Local 500 m 8,00 m 2 x 2,00 m - 12,00 m 

Coletora 1.500 m 11,00 m 2 x 2,50 m - 16,00 m 

Estrutural - 2 x 6,50 m 2 x 3,00 m 1,00 m 20,00 m 

 

   §1) Os loteamentos que forem realizados ao longo dos “corredores” 

(1 e 2) previstos nesta lei, deverão considerar o alargamento da via existente, 

enquadrando-a numa das categorias acima, conforme as diretrizes da Prefeitura para a 

elaboração do projeto. 

 

   §2) Serão obrigatórias ruas nos talvegues ou vales secos, para o 

escoamento das águas pluviais, com ou sem galerias. Não serão permitidos lotes 

confinando com áreas verdes ou APP (Áreas de Preservação Permanente), devendo existir 

obrigatoriamente uma rua entre eles. 

 

   §3) Nos desmembramentos e desdobros deverão ser respeitadas as 

dimensões mínimas dos lotes, conforme tabela anexa. 

 

   Art. 46 - Através de legislação específica, poderá ser definido, 

dentro das áreas urbanas ou de expansão urbana, áreas para loteamentos populares, 

também designados como ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social e áreas para usos 

Não Residenciais, também designadas como “Distritos Industriais”. 

 

Parágrafo Único - Nas Zonas de Expansão Urbana, cada projeto de parcelamento deverá 

especificar o tipo de projeto (Residencial A, B, C, E ou Não Residencial), bem como 

eventuais restrições de ocupação e uso para determinados lotes, para grupos de lotes ou 

para todos os lotes; 

 

a) Essas restrições deverão constar obrigatoriamente do Memorial Descritivo do 

projeto, da Matrícula e da Primeira Escritura de cada lote, obrigando assim o 

primeiro comprador e todos os seus sucessores; 
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b) Na ausência de manifestação do empreendedor, no Memorial Descritivo do 

projeto, o parcelamento será considerado zona mista. Em todos os casos, as 

dimensões dos lotes e as características de ocupação e uso deverão obedecer aos 

valores constantes da tabela anexa. 

 

Art. 47 - Não podem ser destinadas para uso institucional e de 

lazer: 

 

a) as áreas que compõem as faixas destinadas às APPs, Áreas de 

Proteção Permanentes das nascentes e dos corpos d'água, nos termos da legislação federal, 

estadual e municipal; 

b) as áreas não edificantes, as faixas de servidão de qualquer 

tipo, as áreas não parceláveis, as de risco e as de declividades maiores de 30% (trinta por 

cento) para uso de lazer e 20% (vinte por cento) para uso institucional. 

 

   Art. 48 - O proprietário da gleba parcelada, ou seus sucessores, 

poderá ainda ser chamado a participar dos custos incorridos pelo poder público municipal 

na implantação de serviços públicos não individualizados, como reservatórios de água, 

adutoras, emissários, estações de bombeamento e/ou de tratamento de água e/ou esgotos, 

bem como da construção de creches, postos de saúde, centros de lazer e/ou escolas, em 

áreas institucionais da gleba parcelada ou de glebas próximas. 

 

Parágrafo Único- Em qualquer zona, nos lotes com área igual ou superior a 500m2, 

qualquer que seja o uso, a critério da prefeitura, poderão ser exigidas a Fossa Séptica, 

Sumidouro e Filtro Anaeróbio de acordo com as Normas Técnicas vigentes. 

 

 

CAPÍTULO III – DAS DIRETRIZES PARA PARCELAMENTOS ABERTOS E DE 

CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS 

 

Art. 49 - Os empreendimentos destinados a parcelamento aberto 

ou urbanização condominial quando for o caso, poderão ser licenciados e realizados em 

áreas urbanas ou de expansão urbana, obedecidas as diretrizes fixadas no Art. 6 desta Lei, 

desde que sua implantação seja feita em lotes oriundos de parcelamento regular do solo 

que atendam às seguintes condições: 

 

a) possuir frente para rua oficial efetivamente implantada e terem 

as dimensões mínimas exigidas no zoneamento para o local de implantação; 

b) ser servido por rede de infra-estrutura interna, interligada, 

sempre que possível, à rede pública e que garanta a todas as unidades, de forma plena e 

satisfatória o abastecimento de água potável, o recolhimento e tratamento de esgotamento 

sanitário, a drenagem de águas pluviais, o recolhimento e disposição final de resíduos 

sólidos, o fornecimento de energia elétrica e telefonia; 
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c) tenha havido, por ocasião do prévio parcelamento do solo, 

doação de áreas públicas para a implantação de áreas de lazer e institucional; 

d) o condomínio deve estar plenamente ajustado a Lei de 

Condomínios, Lei Federal n. 4.591/64, ou outro instrumento legal, de âmbito federal, que 

venha a sucedê-la ou substituí-la. 

 

Art. 50 - O terreno de uma urbanização condominial é único e 

indivisível por quanto existir o condomínio. 

 

§ Único - Na sua extinção, por decisão unilateral dos condôminos, 

nos termos da lei, serão automaticamente doadas ao poder público constituindo bens de 

uso comum do povo, todas as áreas de uso comum do condomínio. 

 

Art. 51 - A realização de um empreendimento sob a forma de 

loteamento ou urbanização condominial implica, obrigatoriamente, na execução de 

unidades edificadas, com fins e usos definidos, e previamente aprovados pelo órgão 

competente do poder público municipal, sendo que: 

 

a) todos os equipamentos, serviços, infra-estrutura e demais 

materiais existentes dentro dos limites do terreno, são de propriedade do condomínio e sua 

execução, manutenção, modificação ou qualquer outro procedimento, cabe única e 

exclusivamente aos condôminos, recaindo sobre estes total responsabilidade por todas as 

ações e providências solicitadas pelo poder público; 

b) a construção das edificações é obrigação do empreendedor ou 

dos condôminos proprietários, de acordo com os documentos de registro do 

empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis, e está vinculada inseparavelmente 

com o empreendimento; 

c) as edificações devem ser executadas em estreita conformidade 

com o projeto aprovado, sem possibilidade de alteração das áreas privativas e comuns que 

não contemplem nova aprovação dos poderes públicos e aprovação dos condôminos por 

maioria absoluta. 

 

    Art. 52 - A execução de urbanização condominial implicará na 

obrigatoriedade de doação por ocasião da aprovação do condomínio ao poder público 

municipal, para empreendimentos de área superior a 10.000,00 m² (dez mil metros 

quadrados), de um percentual de 15% (quinze por cento) da área total do terreno a ser 

transformado em condomínio, a ser integrada aos próprios municipais como Área Verde e 

deverá ter acesso irrestrito ao uso público, como um bem de uso comum do povo, como 

categoria jurídica de bem público, não podendo esta área fazer parte da computação das 

áreas que integram o condomínio. 

         § 1° - No percentual de 15% referido no caput já estão incluídos os 

10% de obrigatoriedade da Lei dos Condomínios, Lei Federal n° 4.591/64. 

         § 2° - Revogado. 
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         § 3° - Revogado. 

        § 4° - Nos casos de extinção do condomínio, as áreas públicas 

internas e externas do condomínio serão integradas automaticamente aos próprios 

municipais. 

 

Art. 53 - Os Empreendimentos realizados sob a forma de 

parcelamento aberto ou urbanização condominial não poderão impedir ou prejudicar o 

acesso às margens das águas correntes e dormentes ou interromper a livre circulação do 

poder público federal, estadual e municipal, ou de concessionárias deles delegadas. 

 

Art. 54 - Será exigida, sempre que necessária, faixa de servidão 

que, como as faixas não edificantes, terão suas localizações, características e dimensões 

estipuladas pelo poder público municipal quando do fornecimento das diretrizes. 

 

CAPÍTULO IV – DAS DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO SOLO PARA 

EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / EHIS 

 

Art. 55 - Considera-se EHIS, aquele empreendimento 

caracterizado como de interesse público e vinculado à Política Habitacional do Município, 

voltado para a população de baixa renda e de acordo com a legislação urbana, urbanística e 

construtiva vigente. 

 Parágrafo único – É um empreendimento em zona programática, 

possuindo por isso início, meio e fim. Após a finalização destes programas, será 

transformado em uma zona convencional contida nas tabelas de zoneamento desta lei, 

através de planos diretores de bairro. 

 

Art. 56 - Deverão ser aprovados pelos órgãos competentes e 

empreendidos, em todas as suas fases, por entidades privadas, públicas ou agentes 

promotores. 

 

Art. 57 - O EHIS será executado em Zona ou Área Especial de 

Interesse Social (ZEIS), localizada na Macrozona de Uso Predominante Urbano (MZU) ou 

Macrozona de Uso e Expansão Urbana (MZEU), desde que estabelecida por Lei 

Municipal, através de Plano de Urbanização específico aprovado por lei que deverá prever: 

 

a) índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e 

ocupação do solo, respeitadas as normas vigentes; 

b) fonte de recursos para a execução das intervenções; 

c) plano de integração social para qualificação profissional, 

geração de renda e qualificação de cidadania; 

d) forma de participação da população na execução e gestão do 

empreendimento. 
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     Parágrafo único – Caso o imóvel seja vendido pelo proprietário 

beneficiado antes do final do programa, o imóvel será regido como uma zona 

convencional sem os benefícios por ventura provenientes de uma ZEIS. 

 

Art. 58 - O Plano de Urbanização poderá ser apresentado ao 

Executivo ou ao Legislativo quer pelas entidades representativas dos moradores, quer 

pelos proprietários de lotes ou glebas. 

 

Art. 59 - Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento, 

poderão ser usados para a execução do Plano de Urbanização do EHIS. 

 

Art. 60 - Os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – 

EHIS, poderão ser concebidos na forma de loteamentos, lotes urbanizados, conjuntos 

habitacionais, regularização de áreas de ocupação espontânea, regularização ou 

requalificação em áreas públicas, privadas ou resultantes da aplicação dos instrumentos de 

indução da Política Urbana conforme definidos neste documento e em Legislação 

Municipal específica. 

 

CAPÍTULO V – DAS DIRETRIZES PARA CHÁCARAS 

DE RECREIO 

 

Art. 61 - Chácaras de Recreio são empreendimentos imobiliários 

de parcelamento do solo. 

 

   Art. 62 - Para fins urbanos, as Chácaras de Recreio devem ser para 

fins de lazer ou recreação, localizadas na Macrozona de Expansão Urbana ou em Zonas de 

Urbanização Específica. 

 

   Art. 63 - Para aprovação de parcelamento de solo sob forma de 

chácaras de recreio, deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 

 

I - lotes nas dimensões mínimas de 1.000,00m2 (Um mil metros quadrados); 

 

II - tratamento e disposição dos esgotos, por meio de fossa-filtro e sumidouro individuais 

em cada lote, por conta do proprietário do lote ou do empreendedor; 

 

III - manejo de águas pluviais, por meio de cisterna individual em cada lote com 

capacidade ou volume de 6 litros/m2 da área impermeabilizada e valas ou sarjetas 

drenantes, por conta do proprietário do lote ou do empreendedor; 

 

IV - implantação dos serviços de abastecimento de água, distribuição de energia elétrica e 

iluminação pública por conta do empreendedor; 
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V - prévia aprovação do projeto pela Prefeitura, após análise favorável pela Secretaria de 

Planejamento Urbano e Obras. 

   $1) Não será permitida a implantação de guias e sarjetas tradicionais 

e nem a pavimentação asfáltica das pistas das ruas locais, podendo ser revestidas com piso 

permeável. 

   $2) O poder público municipal fica desobrigado de prover os 

serviços de drenagem, abastecimento de água e coleta de esgotos. Nesse caso, os serviços 

deverão ser providos pelo proprietário da gleba parcelada ou pelos proprietários dos lotes, 

individualmente, ou reunidos em associações, sempre sob a fiscalização do poder público 

municipal. 

 

Art. 64 - As vias essencialmente locais, de baixa declividade, 

deverão dispensar revestimento asfáltico, porém devem garantir solução de segurança para 

a mobilidade de pessoas e veículos e se impeça o desenvolvimento de processos erosivos e 

de assoreamento, através de pavimento adequado, especialmente os que permitam a 

absorção de águas pluviais, com paralelepípedos ou com blocos articulados de concreto. 

 

TÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

Art. 65 - 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; 

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. 
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CAPÍTULO I   

DA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

   

    SEÇAO I 

 

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇAO OU UTILIZAÇAO COMPULSORIOS, DO 

IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇAO COM 

PAGAMENTO EM TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 

 

Art. 66 – Revogado. 

 

   Art. 67 - A Zona Urbana, contida pelos contornos da mancha 

urbana realmente implantada, contém imóveis em que se aplicarão os dispositivos de 

indução, visando o parcelamento, inclusive de forma compulsória, urbanização e uso dos 

imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, nos termos que dispuser a lei 

municipal específica. 

 

Art. 68 – Revogado. 

 

§ 1° - Revogado. 

§ 2° - Revogado. 

§ 3° - Revogado. 

§ 4° - Revogado. 

§ 5º - Revogado. 

 

   Art. 69 - No caso dos imóveis subutilizados, situados na Macrozona 

Urbana, a sua utilização ou parcelamento compulsório terão prazo para aprovação do 

respectivo Projeto, bem como para inicio das obras do empreendimento, definidos em lei 

municipal  específica. 

 

§ 1° - O IPTU progressivo no tempo na sequência do não 

cumprimento do definido no caput deste artigo, se fará por até 5 anos, a partir do prazo 

anterior para o parcelamento compulsório, sendo que a progressividade do aumento da sua 

alíquota será a de sua duplicação anual até o máximo de 15% nos termos do § 1° , artigo 

7° da Lei Federal 10.257/01. 

§ 2° - A desapropriação com pagamento em títulos da dívida 

pública previamente aprovados pelo Senado Federal nos termos do artigo 8° da Lei 

Federal 10257/01, se fará para os imóveis que continuarem subutilizados após a aplicação, 

sem sucesso, dos dispositivos indutores da urbanização, edificação ou uso compulsórios 

previstos no caput e no § 1° deste artigo.  

 

Seção II  

         Do Usucapião Especial de Imóvel Urbano 
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    Art. 70 - Nos casos que houver necessidade, seguindo os 

princípios do Plano Diretor, poderá ser utilizado o instrumento do usucapião especial de 

imóvel urbano. A competência de 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 em regulação posterior. 

 

 

Seção III  

Da Concessão de Uso Especial de Imóvel Urbano 

 

     Art. 71 – Nos casos que houver necessidade, seguindo os 

princípios estabelecidos no Plano Diretor, poderão ser estabelecidas as 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 em regulação 

posterior. 

 

 

Seção IV  

Do Direito de Superfície 

 

   Art. 72 - O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito 

de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura 

pública registrada no cartório de registro de imóveis, abrangendo a utilização do solo, do 

subsolo ou do espaço aéreo relativo ao terreno, de forma gratuita ou onerosa, de 

conformidade com os artigos 21, 22, 23 e 24 do Estatuto da Cidade, por ser a regulação 

deste instrumento de competência federal. 

 

Seção V  

Do Direito da Preempção ou Preferência” 

 

   Art. 73 - Quando houver necessidade, o Poder Público Municipal, 

através de Lei Municipal específica, estabelecerá as áreas de interesse para o exercício do 

direito de preempção conferido à preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de 

alienação onerosa entre particulares, de conformidade com os artigos 25 e 27 do Estatuto 

da Cidade. 

 

 

Seção VI  

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
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Art. 74 - Esta lei determina o exercício da outorga onerosa, 

estabelecendo as condições a serem observadas, de conformidade com os artigos 28, 29, 

30 e 31 do Estatuto da Cidade, determinando que: 

 

I -  A fórmula de cálculo da contrapartida financeira – CT para a 

obtenção da outorga onerosa de direitos de construir é a de que: 

 

 CT = VT . 0,5 

  CAB 

  

 Onde: 

 VT = Valor do metro quadrado do terreno onde se localiza a 

edificação a ser construida para a qual está sendo obtida a licença municipal para construir. 

 

 CAB = coeficiente de aproveitamento básico da zona onde se 

situa o citado terreno. 

 

II -  A contrapartida financeira a ser paga para a obtenção da 

outorga onerosa representa o benefício agregado ao imóvel pela possibilidade de 

edificação de um acréscimo de área construida em relação a outorga gratuita representada 

pelo coeficiente de aproveitamento básico, acréscimo esse representado pela diferença de 

área a ser efetivamente construida até o coeficiente de aproveitamento máximo e a área 

construida calculada pelo coeficiente básico de aproveitamento. 

III -  A contrapartida que é paga pelo empreendedor à 

coletividade, esta representada pela Prefeitura, possibilita assim que a mesma possa ser 

ressarcida de investimentos que tenha feito no passado na infraestrutura de serviços 

urbanos de suporte das atividades que se abrigarão nas edificações ou, alternadamente, 

financiará os investimentos adicionais a serem feitos na mesma infraestrutura de serviços 

urbanos de suporte, exigidos para um aumento de sua capacidade de suporte, exigência 

surgida da maior área construida e por isso abrigando mais atividades, e com isso 

desonerando os demais contribuintes de tal incumbência, tornando mais justa a 

distribuição dos benefícios e ônus entre os cidadãos de Itapira. 

IV - As habitações e demais edificações complementares de 

interesse Social – EHIS estão desobrigadas de pagamento de tal contrapartida, mesmo que 

o coeficiente de aproveitamento supere o coeficiente de aproveitamento básico. 

 

§ único – Revogado. 

 

Seção VII  

Das Operações Urbanas Consorciadas 

 

Art. 75 - Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de 
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intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação 

dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 

objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais e a valorização ambiental nos moldes do Estatuto da Cidade. 

 

    Art. 76 - Quando houver necessidade, o Poder Público Municipal, 

através de Lei Municipal específica, baseada no Plano Diretor e de conformidade com os 

artigos 32, 33 e 34 do Estatuto da Cidade, com o perímetro e parâmetros urbanísticos 

devidamente definidos, poderá criar Operação Urbana Consorciada para aplicação em 

qualquer zona da MZU. 

 

Seção VIII  

Da Transferência do direito de Construir 

 

   Art. 77 - Quando houver necessidade, o Poder Público Municipal, 

através de Lei Municipal específica, baseada no Plano Diretor e de conformidade com o 

artigo 35 do Estatuto da Cidade, poderá autorizar os proprietários de imóveis urbanos, 

privados ou públicos, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 

direito de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente. 

   Parágrafo único - Deverá ser assegurada a regra de compensação 

de valor da transferência, quando esta ocorrer de uma zona mais desvalorizada para outra 

com maior valor ou vice-versa. Para tanto, a área excedente da origem será transformada 

em seu respectivo valor venal, e a área resultante do local de destino será equiparada ao 

valor venal do novo local. 

 

Seção IX  

Do Consórcio Imobiliário 

 

   Art. 78 - Quando houver necessidade, o Poder Público Municipal 

poderá, por Lei específica, facultar ao proprietário de área atingida pela obrigação de que 

trata o artigo 66 desta Lei, e do artigo 46 do Estatuto da Cidade a requerimento deste, o 

estabelecimento de Consórcio Imobiliário como forma de viabilização financeira do 

aproveitamento do imóvel. 

 

Art. 79 - Considera-se Consórcio Imobiliário o meio pelo qual o 

proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e após a realização das obras 

pelo Poder Público em parceria ou não com empreendimentos imobiliários, recebe, como 

pagamento, unidades imobiliárias, devidamente urbanizadas ou edificadas, observado o § 

2º do artigo 8º do Estatuto da Cidade, devendo sua regulamentação estar incluída na Lei 

Municipal Específica. 

 

Seção X 

Do Estudo de Impacto de Vizinhança 
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   Art. 80 - Quando houver necessidade, Lei Municipal definirá os 

empreendimentos e atividades, privados ou públicos, em área urbana, que dependerão de 

estudo de impacto de vizinhança, de conformidade com os artigos 36, 37 e 38 do Estatuto 

da Cidade, e com os artigos 25, 26, 27 e 28 desta Lei. 

 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÒES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 81 - A Lei de Regulação do Uso, da Ocupação do Solo e do 

Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos será revisada, obrigatoriamente, a cada 

10 (dez) anos a partir da data de sua publicação, ou sempre que a Lei do Plano Diretor for 

revista.  

   § 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 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. 82 - O Plano Diretor será regulamentado por Leis Específicas 

e Decretos. 

 

Art. 83 - A regulamentação e a complementação desta Lei de 

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

deverão ser feitas por meio de Leis Específicas e Decretos Municipais que tratarão de: 

 

a) Código de Obras, Edificações e Posturas; 

b) Lei de definição de parâmetros específicos quando for o caso, 

nas zonas e compartimentos das MZU, MZEU, MZR; 

c) Leis Específicas de implementação dos instrumentos de 

indução da política urbana previstos nesta Lei; 

 

d) Consolidação da Legislação Municipal vigente relativa aos 
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aspectos complementares da administração municipal envolvidas com todas as atividades 

e políticas urbanas, que não tenham sido revogadas por colidirem com dispositivos 

definidos no Plano Diretor e pela sua Lei de Regulação de Uso, da Ocupação e do 

Parcelamento do Solo Urbano e para fins urbanos, que lhe é complementar. 

 
Art. 84 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo as normas 

referentes ao uso, ocupação e parcelamento do solo nela estabelecidas, aplicação imediata. 
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