
5
,5

5

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Minuta do Projeto de Lei Complementar
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Constituição Federal/88

Art.182. A política de desenvolvimento urbano,

executada pelo Poder Público municipal,

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem

por objetivo:

 ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais da cidade e

 garantir o bem- estar de seus habitantes.



DIRETRIZES GERAIS

Título I



Diretrizes Gerais

Plano Diretor (art. 1º)



abrange a totalidade de seu território

observa as diretrizes



Constituição Federal

Estatuto da Cidade 

Lei Orgânica do Município

Plano Diretor  é o instrumento básico da

Política de Desenvolvimento e Gestão Territorial 
(art. 2º)



Diretrizes Gerais

 revisto a cada 10 anos (art. 3º)

 compete ao IPPLAP (art. 3º)



deliberar sobre a necessidade 

de revisão antecipada 



 função social da cidade;

 função social da propriedade;

 direito à cidade para todos;

 desenvolvimento sustentável;

 justiça social;

 equidade;

 redução das desigualdades de gênero;

 sustentabilidade ambiental;

 universalização da mobilidade e acessibilidade;

 gestão democrática e participativa;

 fortalecimento do setor público e das suas funções

de planejamento e fiscalização.

Princípios Fundamentais e Norteadores do PD (art. 4º)



Plano Diretor de Desenvolvimento



orienta



planejamento urbano municipal 



objetivos, diretrizes e prioridades devem ser respeitados 

pelos seguintes planos e normas:

Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

 leis de parcelamento do solo urbano, de uso e 

ocupação do solo e de edificações;

 planos setoriais do Município de Piracicaba.

Políticas Setoriais (art. 9º)



Ordenamento Territorial



Planejamento contínuo 

Políticas de Ordenamento Territorial (art. 10)

Políticas 

Setoriais

regulamentação e

controle do 

parcelamento do solo e do 

uso e ocupação do solo



Núcleo urbano informal consolidado:

Reurb-S (de interesse social)

Reurb-E (de interesse específico)

Lei Federal 13.465/2017

Políticas de Regularização Fundiária (art. 13)



Reurb-S (de interesse social)



regularização  responsabilidade da EMDHAP, com 

apoio de outros órgãos de Administração Direta e Indireta 

Reurb-E (de interesse específico)



será elaborada legislação específica para cada núcleo 

urbano informal consolidado definindo-se os padrões 

urbanísticos e outras exigências para sua regularização



contratada e custeada pelos beneficiários ou requerentes

Políticas de Regularização Fundiária (art. 13)



núcleos urbanos informais



consolidados até 22/dezembro/2018



mapa



atualização por Decreto do Executivo

Políticas de Regularização Fundiária (art. 13)



núcleo urbano informal consolidado regularizado



Área Rural



incorporado ao mapa dos Núcleos Urbanos Isolados

Políticas de Regularização Fundiária (art. 13)



Núcleo Urbano Informal – Área Rural

Total = 157 Núcleos
dez./2018 



núcleo urbano informal consolidado regularizado



Urbano



incorporado a Zona em que está inserido

Políticas de Regularização Fundiária (art. 13)



Núcleo Urbano Informal – Área Urbana/NUI



Núcleo Urbano Informal – NUI

Total = 95 Núcleos
dez./2018 



Núcleo Urbano Informal – Favela – Área Urbana



Núcleo Urbano Informal – Favela – Área Urbana

Total = 56 núcleos



ORDENAMENTO TERRITORIAL

Título II



Município

Área Rural

Área 

Urbana

Área Município: 1.378,50km²

Área Urbana: 233,36km²

Área Rural: 1.145,14km²



Macrozoneamento – Área Rural

Macr. de Proteção Hídrica e Ambiental - MAPH

Macr. de Desenvolvimento Rural - MADE

Macr. de Núcleos Urbanos Isolados - MANI



Macrozona de Proteção Hídrica e Ambiental - MAPH

Zona Rural de Proteção Ambiental - ZORPA

Zona Rural de Proteção Hídrica - ZORPH

Zona Rural de Recuperação Ambiental - ZORRA



Zona Rural de Proteção Hídrica - ZORPH



Zona Rural de Proteção Hídrica - ZORPH



Macrozona de Núcleos Urbanos Isolados - MANI

Macr. de Núcleos Urbanos no Rural - MANI

Santana/Santa Olímpia

Ártemis

Tanquinho

Tupi

Santa 

IsabelCanaã

Ibitiruna

Brisa da 
Serra

Anhumas

Nuinorte

Vila 
Belém

Santa 
AnaNova 

SuíçaTerra 
Nova



Parâmetros Urbanísticos do NUI 2 - Ártemis

Sigla Bairro Observação
Lote Mínimo 

(m²)
TO CABas CAmin CAMax TP

NUI 2 Ártemis

NUI 2-A 250 70% 1 0 2 10%

NUI 2-B 1.000 60% 1 0 1,4 20%

NUI 2-C 350 70% 1 0 1,4 15%

NUI 2-A

NUI 2-B

NUI 2-C

CABas = 1

CAMax = 1,4 / 2



Parâmetros Urbanísticos dos NUIs

Sigla Bairro
Lote Mínimo 

(m²)
TO CABas CAmin CAMax TP

NUI 1 Anhumas 250 70% 1 0 1,4 10%

NUI 3 Ibitiruna 250 70% 1 0 1,4 10%

NUI 4 Tanquinho 250 70% 1 0 1,4 10%

NUI 5 Tupi 250 70% 1 0 2 10%

NUI 6
Santana 500 60% 1 0 1,4 20%

Santa Olímpia 500 60% 1 0 1,4 20%

NUI 7 Brisa da Serra 5.000 40% 1 0 1 50%

NUI 8 Canaã 2.000 60% 1 0 1 30%

NUI 9 Nova Suíça 5.000 40% 1 0 1 50%

NUI 10 Santa Ana 5.000 40% 1 0 1 50%

NUI 11 Terra Nova 5.000 40% 1 0 1 50%

NUI 12 Vila Belém 280 70% 1 0 1 10%

NUI 13 Nuinorte 1.000 70% 1 0 2 15%

NUI 14 Santa Isabel 250 70% 1 0 1,4 10%



Macrozona de Desenvolvimento Rural – MADE

Macrozona de Desenvolvimento Rural - MADE



Macrozoneamento – Área Urbana

Macr. de Restrição Urbana - MRU

Macr. de Contenção Urbana - MCU

Macr. de Urbanização Consolidada - MUC



Macrozona de Restrição Urbana - MRU

Zona Urbana

de Ocupação Restrita

ZUOR

Zona Urbana

de Proteção Hídrica

ZUPH

Zona Urbana

de Recuperação Ambiental

ZURA

ZUPH

Lote ≥ 500m²

TO ≤ 50%

TP ≥ 30%

CABas/CAMax = 1

ZUOR

Lote ≥ 300m²

TO ≤ 60%

TP ≥ 20%

CABas/CAMax = 1

CAmin = 0



Macrozona de Restrição Urbana - MRU

zona sigla espec.

lote 

mínim

o (m²)

lotes 

existentes (m²)

TO

%

CA

Bas

CA

Max

TP

%

Zona 

Urbana de 

Proteção 

Hídrica

ZUPH
ZUPH 1

* ≤ 250 70 1 1 10

* 250 < lote < 500 60 1 1 15

500 * 50 1 1 30

ZUPH 2 2.000 * 40 1 1 40

Zona 

Urbana de 

Ocupação 

Restrita

ZUOR ZUOR

lote < 300 70 1 1 10

300 60 1 1 20

CAmin = 0



Macrozona de Contenção Urbana - MCU

Zona Urbana 

de Contenção 1

ZUCO 1

Lote ≥ 250m²

TO ≤ 70%

TP ≥ 10%

CABas = 1

CAMax = 2



Macrozona de Contenção Urbana - MCU

Jd. 
Itaperú

Zuco 2

Ch. Elisabeth Cristina

Lote ≥ 2.000m²

CABas = CAMax = 1

TO ≤ 40%

TP ≥ 40%

Ch. Elisabeth

Cristina
Zuco 3

Jd. Itaperú

Lote ≥ 1.000m²

CABas=CAMax=1

TO ≥ 50%

TP ≥ 30%



Macrozona de Contenção Urbana - MCU

zona sigla espec.

lote 

mínimo 

(m²)

lotes existentes 

(m²)

TO

%

CA

Bas

CA

Max

TP

%

Zona

Urbana

de

Contenção

ZUCO

ZUCO 1 250 * 70 1 2 10

ZUCO 2

* lote ≤ 1000 60 1 1 15

* 1000 < lote < 2000 50 1 1 30

2.000 * 40 1 1 40

ZUCO 3 1.000 * 50 1 1 30

CAmin = 0



Macrozona de Urbanização Consolidada - MUC

Macr. de Urbanização Consolidada - MUC



Macrozona de Urbanização Consolidada - MUC

Divisão:

 Zona Urbana de Reabilitação Central (ZURC);

 Zona Urbana de Requalificação de Bairros (ZURB);

 Zona Urbana de Proteção Beira Rio (ZUBR);

 Zona Urbana de Proteção da Paisagem (ZUPA);

 Zona Urbana Institucional (ZUIT);

 Zona Urbana Industrial (ZUIN);

 Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental

(ZUPIA).



Zona Urbana de Reabilitação Central - ZURC

ZURC

Lote ≥ 200m²

TO ≤ 80%

TP ≥ 5%
CABas = 1

CAMax = 4

CAmin = 0,2



Zona Urbana de Requalificação de Bairros - ZURB

ZURB 1/2/3:

Lote ≥ 200m²

ZURB 4:

Lote ≥ 250m²

ZURB

TO ≤  70%

TP ≥ 10%

CABas = 1

CAMax=4

CAMax=3

CAmin=0,2

CAMax=1,4



Zona Urbana de Proteção Beira Rio - ZUBR

ZUBR

Lote ≥ 250m²

TO ≤ 70%

TP ≥ 10% CABas = 1

CAMax = 1,4

CAmin = 0

CAMax = 2,5 



Zona Urbana de Proteção da Paisagem - ZUPA

ZUPA 2

Zona Especificação
Lote Mínimo 

(m²)
TO CABas Camin CAMax TP

ZUPA

ZUPA 1 250,00 70% 1 0,2 1,4 15%

ZUPA 2 250,00 70% 1 0 2 15%

ZUPA 3 250,00 70% 1 0 2,5 15%

ZUPA 4 250,00 70% 1 0 3 15%

ZUPA 5 1.000,00 50% 1 0 1 30%

ZUPA 4

ZUPA 3

ZUPA 5



Zona Urbana Industrial - ZUIN

ZUIN 1
ZUIN 1

ZUIN 2

ZUIN 2

ZUIN 3

ZUIN 3

ZUIN 1

Lote ≥ 1.000m²

TO ≤ 70%

TP ≥ 15%

CABas = 1

CAMax = 2

ZUIN 2

Lote ≥ 375m²

TO ≤ 80%

TP ≥ 10%

CABas = 1

CAMax = 3

ZUIN 3

Lote ≥ 450m²

TO ≤ 70%

TP ≥ 15%

CABas = 1

CAMax = 3

CAmin = 0



Zona Urbana Institucional - ZUIT

ZUIT

Lote ≥ 250m²

TO ≤ 70%

TP ≥ 10%

CABas = 1

CAMax = 1,4

Camin = 0



Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental - ZUPIA

ZUPIA 1

ZUPIA 2

ZUPIA 1

ZUPIA 2
ZUPIA 1

Zona Especificação TO CABas CAmin CAMax TP

ZUPIA
ZUPIA 1 30% 1 0 1 70%

ZUPIA 2 30% 1 0 1 70%



Anexo III - Quadro 1 – Parâmetros Urbanísticos na Área Urbana



Zonas Especiais

Zonas Especiais (art. 76):

 Zona Especial Aeroportuária (ZEA); 

 Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 

 Zona Especial de Risco (ZER); 

 Zona Especial de Parques Lineares (ZEPAL); 

 Zona Especial de Interesse Histórico Cultural 

(ZEIHC). 



Zonas Especiais

Zonas Especiais (art. 75)



sobrepõem ao zoneamento urbano e rural



pode estabelecer tratamento diferenciado quanto ao 

uso, ocupação do solo e parâmetros urbanísticos

sobreposição de zoneamento



serão aplicáveis todas as disposições especiais 

estabelecidas



observando as mais restritivas



Zonas Especiais Aeroportuária - ZEA

Lei Federal nº 7.565/1986

Código Brasileiro de 

Aeronáutica

Portaria nº 957/2015 GC3

Comando da Aeronáutica

Zoneamento 

de Proteção



Zonas Especiais Aeroportuária - ZEA

Resolução nº 281/2013

Agência Nacional de 

Aviação Civil

Zoneamento 

de Ruído



Zonas Especiais Aeroportuária - ZEA

ZEA



Plano Básico de Zoneamento de Ruído – PBZR

divide-se em: 

 Área I  nível de ruído médio dia-noite > 75 dB;

 Área II  nível de ruído médio dia-noite  65-75 dB;

 Área III  nível de ruído médio dia-noite < 65 dB.



Zonas Especiais Aeroportuária - ZEA

uso e ocupação do solo nas Áreas I e II 



observar legislação da

Agência Nacional de Aviação Civil

Área II



observarão as restrições estabelecidas pela

Agência Nacional de Aviação Civil e 

serão definidos na lei de uso e ocupação do solo



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)



destinadas à produção dos seguintes

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social 

(EHIS)



 parcelamento do solo urbano com edificação (casas)

 condomínios horizontais (prédios ou casas 

superpostas) 

População com renda familiar mensal até 7 (sete)

salários mínimos.



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

ZEIS 1:

EHIS  promovido pela EMDHAP ou órgãos públicos 

de outras esferas de governo que atendam ao 

cadastro da EMDHAP

ZEIS 2: 

EHIS  promovido e implantado pela iniciativa privada 

ZEIS 3:

EHIS  promovido e implantado pela iniciativa 

privada, na forma de parcelamento do solo urbano 

com edificação (casas) ou condomínio de casas 

superpostas. 



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

Será permitida ZEIS nas seguintes Zonas: 

 ZEIS 1   ZURC, ZURB e ZUCO; 

 ZEIS 2   ZURC e ZURB; 

 ZEIS 3   ZUCO e nos NUI 2-A e 5 (Ártemis e Tupi) 

Não serão declarados de interesse social unidades 

habitacionais, parcelamentos do solo ou condomínios 

fora das ZEIS.

Nos parcelamentos do solo urbano com edificação 

(casas) será permitido o uso misto.



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

empreendimentos da iniciativa privada



Certidão de Demanda



emitida pela EDMHAP



atendimento do cadastro da EMDHAP



promoverá a seleção das famílias 

cadastradas no Sistema Municipal 

de Informações Habitacionais



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

sigla especificação
lote mínimo 

(m²)
TO CABas CAMax TP

ZEIS

EMDHAP 150,00 70% 1 1,4 10%

Iniciativa Privada 175,00 70% 1 1,4 10%

Condomínio 

Horizontal (prédio)
* 70% 1 2 10%

Dimensões mínimas: 

Frente = 7,50m    frente (esquina) = 11m

Fundo = 20m 

Área mínima da edificação privativa = 43 m² / máximo = 70m²

Parâmetros urbanísticos:



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

ZEIS 1

ZEIS 2

ZEIS 3

ZEIS  não implantada

ZEIS proposta



Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

Disposições Finais e Transitórias (art. 159) 

ZEIS existentes e não implantadas



terão prazo de no máximo 1 ano

a partir da entrada em vigor deste PD



para obter o licenciamento do empreendimento



Zonas Especiais de Risco - ZER

Zona Especial de Risco (ZER)



áreas públicas ou privadas 



Área de Risco a Inundação (ARI);

Área de Risco a Solapamento (ARS);

Área de Risco a Deslizamento (ARD). 

PD indica a elaboração  Plano de Risco para cada

área, podendo estabelecer restrições quanto ao uso,

ocupação do solo e parâmetros urbanísticos.

Aprovado por LC específica, precedida da aprovação

pelo Conselho da Cidade.



Zonas Especiais de Risco - ZER

Ártemis



Área de Risco a Inundação - ARI

Área de Risco a Inundação (ARI)



áreas públicas ou privadas



áreas marginais a cursos d’água 

sujeitas a enchentes e inundações 

periódicas; 

áreas de fundo de vale; 

áreas isoladas na cidade.



Área de Risco a Inundação - ARI



Área de Risco a Inundação - ARI

Área de Passagem de Enchente:

• APPs

• áreas sujeitas a enchentes e inundações periódicas

possuem função hidráulica e possibilitam o

escoamento da enchente, não podendo ser

ocupadas, permitindo apenas paisagismo e proteção

ambiental.

Área de Baixo Risco:

áreas com pequena probabilidade de inundar, com

recorrência de 100 anos, podem ser ocupadas por

parques e atividades de lazer, esporte, estacionamento

e medidas de orientação sobre riscos de possíveis

danos em eventos críticos.

Área de Risco Isolada:

áreas inundáveis em pontos urbanizados da cidade.



Área de Risco a Inundação - ARI

licenciamentos, usos e atividades



análise:

• Grupo Interdisciplinar de Análise de Impacto de Vizinhança 

• Equipe de Drenagem Municipal 



 poderão restringir ou impedir a ocupação; 

 apontar a necessidade de realização de estudos 

técnicos;

 orientar sobre riscos de possíveis danos em eventos 

críticos; 

 medidas mitigadoras e colher ciência dos responsáveis 

legais, conforme o caso.



Área de Risco a Solapamento - ARS

Área de Risco a Solapamento (ARS)



áreas suscetíveis a ruptura de taludes marginais do rio 

por erosão e ação instabilizadora das águas



processos de enchente ou inundação

Plano Diretor/ARS  Minist. de Minas e Energia
 (Serviço Geológico do Brasil-CPRM)

serão atualizados por Decreto do Executivo, sempre 

que os órgãos competentes promoverem estudos 

técnicos que indiquem novas áreas



Área de Risco a Deslizamento - ARD

Área de Risco a Deslizamento - ARD



sujeitas a movimento de massa de solos, rochas ou detritos



gerados pela ação da gravidade, em terrenos inclinados



principalmenete devido infiltração de água das chuvas

Plano Diretor/ARD  Relatório Técnico 137.717-205 do IPT



serão atualizados por Decreto do Executivo

sempre que os órgãos competentes promoverem estudos 

técnicos que indiquem novas áreas



Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural - ZEIHC

Zona Especial de Interesse Histórico Cultural-ZEIHC



áreas públicas ou privadas do município



objeto de ações:

 preservação,

 recuperação,

 requalificação

 zeladoria



Zona Especial de Interesse Histórico Cultural - AIHC

AIHC BeiraRio/Engenho Central

AIHC Monte Alegre/Agronomia

AIHC Trentino/Tirolesa



Zonas Especiais de Parques Lineares - ZEPAL

Zona Especial de Parques Lineares – ZEPAL



compreende áreas públicas ou privadas



ligadas aos cursos d’água e fundos de vale



delimitadas para desenvolvimento de programas e 

projetos de intervenção urbana, buscando conciliar 

aspectos urbano, paisagístico e ecológico-ambiental



Zonas Especiais de Parques Lineares - ZEPAL

Zona Especial de Parques Lineares – ZEPAL:

 Área do Parque Linear Beira-Rio (APAL Beira-Rio)

 Áreas dos Parques Lineares dos Bairros (APAL Bairros)



Área do Parque Linear Beira-Rio (APAL Beira-Rio)



Área do Parque Linear Beira-Rio (APAL Beira-Rio)



Áreas dos Parques Lineares Bairros – APAL Bairros

Capim Fino

Corumbataí

Dois Córregos

Enxofre

Guamium

Marins

Ondas

Piracicamirim

Vale do Sol 



Zonas Especiais de Parques Lineares - ZEPAL

Empreendimentos em imóvel inserido (total ou parcialmente)



ZEPAL

não será permitido:

o confinamento dos Sistemas

de Lazer contíguos às APPs

ou fundos de vale, em toda

sua extensão;

a implantação ou confrontação

de lotes com áreas de

continuidade/conectividade

das APPs ou Sistemas de

Lazer contíguos às APPs.



Áreas de Intervenção Prioritárias

Áreas de Intervenção Prioritária



são porções do território que necessitam de

ações e projetos estratégicos do 

Poder Público



juntamente com programas e políticas intersecretariais



Áreas de Intervenção Prioritárias Central

Áreas de Intervenção Prioritária Central



poderão ser instituídas dentro da Zona Urbana de 

Reabilitação Central (ZURC) ou em seu entorno



conforme determinar o Plano de Intervenção 

respectivo e deverão se destinar à requalificação 

urbanística e à reversão do processo de 

esvaziamento populacional



Áreas de Intervenção Prioritárias de Vulnerabilidade Social

Áreas de Intervenção Prioritária de 

Vulnerabilidade Social



poderão ser instituídas na Área Urbana



que necessitem de políticas públicas destinadas a 

reverter o quadro de 

exclusão sócio-econômico-territorial



com intervenções em três dimensões:

infraestrutura urbana - capital humano - trabalho/renda



conforme determinar o Plano de Intervenção



Áreas de Intervenção Prioritárias de Vulnerabilidade Social



Áreas de Intervenção Prioritárias Rural

Áreas de Intervenção Prioritária Rural



poderão ser instituídas na Zona Rural de Proteção Hídrica 



em territórios que necessitem de políticas públicas de: 

• recuperação das APPs

• promoção da segurança hídrica

• urbanização e regularização fundiária

• contenção do parcelamento do solo clandestino/irregular

• incentivo à exploração sustentável agro-silvo-pastoril



conforme determinar o Plano de Intervenção



Áreas de Intervenção Prioritárias dos Parques Lineares

Áreas de Intervenção Prioritária dos

Parques Lineares



poderão ser instituídas dentro de porções da

Zona Especial de Parques Lineares - ZEPAL



necessitam de políticas públicas para execução de 

programa e projetos de intervenção por etapas



com o objetivo de conciliar aspectos urbanos, 

paisagístico e ecológico-ambiental



Uso e Ocupação do Solo/Parâmetros Urbanísticos/ 

Parcelamento do solo Urbano

 ZUPA

 empreendimentos em 

sistema de condomínio

 loteamentos fechados

 loteamentos abertos com 

autorização “fechamento”

demais zonas



dispensado o atendimento das restrições 

particulares já registradas. 

observa as 

restrições 

particulares 

registradas



Uso e Ocupação do Solo

Imóveis



frente para corredores comerciais



dispensados da observância das

restrições particulares no tocante ao uso



ANEXO II



INSTRUMENTOS DA POLÍTICA TERRITORIAL



Instrumentos da Política Territorial

 planejamento das aglomerações urbanas;

 plano diretor; 

 disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 

solo;

 zoneamento;

 plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento 

anual;

 gestão orçamentária participativa;

 planos, programas e projetos setoriais;

 planos de desenvolvimento econômico e social;

 parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

 imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

– IPTU progressivo no tempo;



Instrumentos da Política Territorial

 desapropriação;

 incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

 instituição de fundos municipais;

 servidão administrativa; 

 limitações administrativas;

 tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;

 instituição de unidades de conservação;

 instituição de zonas especiais;

 direito de superfície;

 direito de preempção;

 outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 

uso;



Instrumentos da Política Territorial

 transferência do direito de construir;

 operação urbana consorciada;

 consórcio imobiliário;

 regularização fundiária e todos os instrumentos 

previstos na Lei Federal nº 13.465/2.017 e suas 

alterações, legislações complementares ou outras 

legislações que venham a substituí-la;

 audiências, consultas e conferências públicas;

 estudo prévio de impacto ambiental (EIA);

 estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV);

 Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos termos 

da Lei Federal nº 7.347/1.985 e suas alterações.



Instrumentos da Política Territorial

empreendimentos e atividades 

considerados de impacto



nos termos do Plano Diretor de Mobilidade

poderá ser exigido Relatório de Impacto de Trânsito 

(RIT)



como requisito complementar dos estudos de

impacto ambiental e de vizinhança 



Instrumentos da Política Territorial – Área Urbana



Instrumentos da Política Territorial – Área Rural



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados



ZURC / ZURB / ZUPA



poderão ser considerados passíveis de aplicação dos 

instrumentos indutores do uso social da propriedade



parcelamento, a edificação ou a

utilização compulsórios



regulamentação por lei específica



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

Considera-se:

 imóvel não edificado: imóvel urbano (lote ou gleba) 

com CA = 0; 

 imóvel subutilizado: o lote ou gleba com CA < CAm; 

 imóvel não utilizado: toda edificação paralisada, 

abandonada ou não aproveitada há mais de 1 ano e 

que não configurem único bem imóvel do 

proprietário.



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

Exceção:

 os imóveis que abriguem atividades que não 

necessitem de edificação: estacionamentos ou 

áreas de apoio a atividades econômicas; 

 aqueles que cumpram função ambiental relevante; 

 aqueles que sejam objeto de demanda judicial, que 

não dependa de qualquer ação por parte do 

proprietário; 

 os imóveis considerados de interesse do patrimônio 

cultural, histórico ou arquitetônico. 



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

Procedimento:

notificado  1 ano  para requerer aprovação e 

execução de projetos de parcelamento ou edificação



prazo máximo de 2 anos   para iniciar a execução do 

parcelamento ou edificação  (a contar da expedição do 

alvará de execução)



cabe aos proprietários a comunicação à Administração 

Pública 



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

prazo de até 4  anos (a partir do início das obras)



comunicar a conclusão do parcelamento do solo ou da 

edificação do imóvel ou da primeira etapa de 

conclusão de obras, no caso de empreendimentos de 

grande porte 

A transmissão do imóvel (ato inter vivos ou causa

mortis), posterior à data da notificação, transfere aos

adquirentes a qualquer título, as obrigações de

parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta

Lei Complementar, sem interrupção ou suspensão de

qualquer prazo.



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

imóveis não utilizados  procedimento:

notificado  prazo máximo de 1 ano para ocupar



avisar à Administração Pública

caso seja inviável a ocupação do imóvel



• prazo de 1 ano para promover a demolição e

• 2 anos para apresentar projeto da nova edificação



Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

descumprimento das condições e prazos



Município procederá à aplicação do 

IPTU Progressivo no Tempo



Lei Federal nº 10.257/2001



Outorga Onerosa do Direto de Construir

Outorga Onerosa do Direto de Construir



MCU / MUC e NUI 2-A (Ártemis) e 5 (Tupi)



direito de construir poderá ser exercido acima do 

CABas até o CAMax



mediante contrapartida a ser prestada pelo 

beneficiário

CABas
CAMax



Outorga Onerosa do Direto de Construir

os valores auferidos



Fundos Municipais de Desenvolvimento Territorial e de 

Habitação de Interesse Social

Estão isentas:

 edificações residenciais individuais

 Hospitais

 escolas públicas

 empreendimentos habitacionais destinados à população 

de baixa renda classificada de acordo com a legislação 

específica

 áreas cobertas H ≤9m - estacionamentos de veículos

 edifícios públicos da esfera municipal/estadual/federal



Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA

empreendimentos e atividades utilizem recursos ambientais,

consideradas poluidoras e que podem causar

degradação ambiental



de acordo com a legislação ambiental vigente



dependerão de prévio licenciamento da Sedema



sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 



Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA

Licença Ambiental 



será emitida somente após a avaliação do prévio 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 

Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA)

Poder Executivo definirá em lei específica



empreendimentos e atividades sujeitos ao 

licenciamento ambiental, 

os procedimentos e critérios aplicáveis. 



Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV

empreendimentos, atividades e intervenções 

urbanísticas causadoras de impactos ambientais, 

urbanísticos e socioeconômicos de vizinhança



estarão sujeitos à prévia avaliação do 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e 

respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV)



órgão municipal competente



previamente à emissão das licenças ou 

alvarás de construção, reforma ou funcionamento



Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV

Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança



não substitui o licenciamento ambiental exigido

órgão municipal



medidas mitigadoras, compensatórias e adaptativas 

definidas no EIV/RIV

legislação de uso e ocupação do solo



definirá os 

empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas

que dependerão de elaboração do EIV/RIV 



Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV

EIV/RIV



para obtenção das licenças ou autorizações de 

construção, ampliação ou funcionamento 

aprovação do empreendimento



ficará condicionada à assinatura de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta,

pelo responsável, devendo este se comprometer a arcar 

integralmente com as despesas decorrentes das obras e 

serviços necessários à minimização dos impactos 

decorrentes da implantação do empreendimento e demais 

exigências apontadas pelo órgão municipal competente, 

antes da conclusão do empreendimento



Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV

Visto de Conclusão da Obra

ou 

Alvará de Funcionamento



serão emitidos, mediante comprovação da conclusão 

das obras das medidas mitigadoras exigidas no EIV

EIV/RIV



será dada publicidade através de consulta pública 

disponível no site oficial do Município.



Compromisso de Ajustamento de Conduta

Compromisso de Ajustamento de Conduta



pessoas físicas e jurídicas responsáveis


empreendimentos, atividades e intervenções

urbanísticas causadoras de impactos ambientais,

urbanísticos e socioeconômicos de vizinhança;

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos

ambientais, considerados efetiva ou potencialmente

poluidores,

empreendimentos e atividades capazes, sob qualquer

forma, de causar significativa degradação ambiental;

áreas, imóveis, edificações e lugares de valor cultural e

social necessários à proteção e valorização do

patrimônio histórico, cultural, natural.



Compromisso de Ajustamento de Conduta

Compromisso de Ajustamento de Conduta



deverá prever



medidas mitigadoras e compensatórias de minimização 

dos impactos negativos



ajustando o compromisso do responsável pela obrigação 

imposta pelo órgão municipal competente, sob pena de 

execução do título



Instrumentos de Proteção ao Patrimônio Cultural

Instrumentos:

 tombamento de bens móveis e imóveis;

 inventário do patrimônio cultural;

 registro das áreas e territórios de proteção cultural;

 registro do patrimônio imaterial;

 chancela da paisagem cultural;

 levantamento e cadastro arqueológico do

Município.

Os instrumentos são regidos pela legislação federal e

estadual em vigor e pela Lei Municipal nº 171/2.005 e

suas alterações ou normas que venham a substituí-la.



Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET

FUMDET  Lei Municipal específica  finalidades:

 regularização fundiária;

 execução de programas e projetos habitacionais de

interesse social;

 constituição de reserva fundiária;

 ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

 implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

 criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

 criação de unidades de conservação ou proteção de

outras áreas de interesse ambiental;

 proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou

paisagístico.



Conferência Municipal da Cidade

Conferências Municipais



ordinariamente a cada 3 anos

ou conforme determinação do Governo Federal



convocação, organização e coordenação



Poder Executivo

reuniões de caráter extraordinário



convocadas, organizadas e coordenadas



Poder Executivo ou pelo Conselho da Cidade



Conselho da Cidade

Conselho da Cidade



órgão consultivo e deliberativo



matéria de natureza urbanística e de política 

urbana



composto por representantes

Poder Público e sociedade civil

Conselho da Cidade  vinculado  IPPLAP



Conselho da Cidade

Composição (mantida):

I - 16 representantes do Governo Municipal;

II - 16 representantes da sociedade civil:

3 representantes dos empresários: 1 setor imobiliário/1 

setor sucroalcooleiro/ 1 demais setores econômicos;

6 representantes dos movimentos sociais: 1 sindicato dos 

trabalhadores rurais/ 3 sindicato dos trabalhadores 

urbanos/ 2 movimentos populares ou associações de 

moradores;

3 representantes de organizações não governamentais, 

entidades técnicas ou profissionais e instituições de 

ensino ou pesquisa;

4 representantes das diferentes unidades de 

planejamento territorial, incluindo as regiões norte, sul, 

leste, oeste, centro e área rural.



Conselho da Cidade

representantes da sociedade civil



serão eleitos



Conferência da Cidade para um mandato cuja 

temporalidade será determinada na mesma 



DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Título III



Disposições Finais e Transitórias

alteração do Plano Diretor



Audiência Pública do executivo



Conselho da Cidade

objeto da alteração do PD for 

ampliação do perímetro



aprovação pelo COMDER



Disposições Finais e Transitórias

O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, 

prioritariamente, os seguintes projetos de lei: 

I - de uso e ocupação do solo; 

II - de parcelamento do solo urbano; 

III - de edificações; 

IV – de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsório; 

V - de IPTU Progressivo no Tempo; 

VI - de outorga onerosa do direto de construir; 

VII - de direito de preempção.



Disposições Finais e Transitórias

prazo para entrar em vigor



180 dias após sua publicação




