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Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba – LC nº405/2019

Título IV – Disposições Finais e Transitórias

Art.170. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal em até 180 dias, os seguintes 

Projetos de Lei:

I - de uso e ocupação do solo;

II - de parcelamento do solo urbano;

III - de edificações;

IV - de outorga onerosa do direto de construir;

V - de parcelamento, edificação ou utilização compulsório;

VI - de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Progressivo no 

Tempo;

VII - de direito de preempção.



Adequação da Lei Complementar 

nº405/2019

ZEA – Zona Especial Aeroportuária



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Aeródromo



toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves

Aeronáutica 



6 aeródromos + rotas especiais



Município de Piracicaba



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Helipontos - 5



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Fazenda Redenção



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Rotas Especiais de Aeronaves e Helicópteros



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Plano de Zoneamento de Ruído (PZR)



Artigo 81 - inclusão da Resolução ANAC nº 281/2013, Emenda nº 01



§ 2º Não será permitido na Área I (≥ 75 dB) o parcelamento do solo para fins residenciais ou

em forma de condomínio residencial, bem como usos não residenciais ou mistos, exceto

uso comercial e de prestação de serviços exclusivo para atendimento às funções do

Aeroporto Municipal de Piracicaba e dos demais aeródromos.



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Zona de Ruído – Aeroporto Municipal

Zona de Ruído – Heliponto



Adequação da LC nº405/2019 – Zona Especial Aeroportuária (ZEA) 

Art. 172 – I – ANEXO I – Mapas

f) Mapa 6 - Zona Especial Aeroportuária (ZEA):

f.1) Mapa 6A - ZEA - Aeroporto Municipal de Piracicaba;

f.2) Mapa 6B - ZEA - Aeródromo – Fazenda Redenção;

f.3) Mapa 6C - ZEA - Helipontos; 

f.4) Mapa 6D - ZEA - Zona de Proteção de Rotas

Especiais de Aeronaves e Helicópteros - SRPV-SP



Adequação da LC nº405/2019 – ZUPIA 2

Art. 172 – I – ANEXO I – Mapas

d) Mapa 4 – Macrozonas na Área Urbana

Macrozona de Urbanização Consolidada (MUC)



Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental 2 (ZUPIA 2) -

Interesse Ambiental



Regulamentação dos Instrumentos 

Urbanísticos do Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Piracicaba                

Lei Complementar nº 405/19

Outorga Onerosa do Direito de Construir e 

Alteração de uso



Outorga Onerosa

Outorga Onerosa

Direito de Construir e Alteração de Uso



recursos



Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial (FUMDET) e

Fundo Municipal de Habitação 



Outorga Onerosa do Direito de Construir

Outorga Onerosa do Direto de Construir



Área urbana 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 = 1

R$

CAMax



Outorga Onerosa do Direito de Construir

Onde: 

C - contrapartida financeira relativa a cada m² de potencial construtivo adicional; 

At - área de terreno em m²

Ac - área construída computável total pretendida no empreendimento em m²

CUB - Custo Unitário Básico para a construção civil do mês vigente tal como definido pelo 

SindusCon/SP

Fs - Fator de interesse social, entre 0 e 1 → Anexo II - Quadro 1 

Fp - Fator de planejamento, entre 0 e 1,3 → Anexo II - Quadro 2

Pagamento  Habite-se 



Outorga Onerosa do Direito de Construir

Edificações isentas:

residenciais individuais;

hospitais, escolas públicas;

empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda classificada de

acordo com a legislação específica;

igrejas, templos e similares;

áreas cobertas com altura máxima de 9 m, destinadas a estacionamentos de veículos;

edifícios públicos da esfera municipal, estadual ou federal.



Outorga Onerosa de Alteração de Uso

outorga onerosa de alteração de uso



aplicado para os imóveis



Zona Especial de Interesse de Desenvolvimento Sócio Econômico

ZEIDSE

(corredores comerciais)



Outorga Onerosa

ANEXO I – Mapa 1  ANEXO II – Descrição dos Corredores Comerciais - PDD



Outorga Onerosa de Alteração de Uso

pedido de Certidão de Alteração de Uso



requerimento padrão → protocolado na Semob



acompanhado de documentos 

deferida a solicitação



beneficiário



recolhe o valor 



Semob emite



Certidão de Alteração de Uso e/ou Alvará de Construção



Outorga Onerosa de Alteração de Uso

contrapartida financeira



calculada → equação



OAU = Ae x CUB

400

Onde: 

OAU - contrapartida financeira relativa a alteração de uso; 

Ae - área total edificada em m²; 

CUB - Custo Unitário Básico para a construção civil do mês vigente tal como definido pelo 

SindusCon/SP



Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso 

Art. 172 – III – ANEXO IIII – Quadros

c) Quadro 3 – Instrumentos da Política Territorial



Inserção da Outorga Onerosa da Alteração de Uso



Zona Especial de Interesse de Desenvolvimento Sócio Econômico  (ZEIDSE)

Corredores Comerciais

ZEIDSE → Emenda do Legislativo



Parcelamento ou Edificação Compulsório e 

o Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial - IPTU Progressivo no Tempo



Parcelamento ou Edificação Compulsórios

Condições : imóvel não edificado, urbano, lote ou gleba, cujo coeficiente de aproveitamento

(CA) seja igual a 0 (zero), inserido em uma das zonas determinadas e que tenha acesso à

infraestrutura básica, considerada esta a pavimentação da pista, escoamento das águas

pluviais (mínimo de guia e sarjeta), rede para abastecimento de água potável, rede de coleta

de esgoto, iluminação pública e rede de energia elétrica pública e domiciliar.

I - Zona Urbana de Reabilitação Central (ZURC), para imóvel não edificado em área igual

ou superior a 500,00 m²;

II - Zona Urbana de Requalificação de Bairros 1 (ZURB 1), para imóvel não edificado em

área igual ou superior a 1.000,00 m²;

III - Zona Urbana de Requalificação de Bairros 2 (ZURB 2), para imóvel não edificado em

área igual ou superior a 2.000,00 m², inserida nos bairros: Verde, Jardim Califórnia, Água

Branca, Pompéia, Cecap e Jardim São Francisco;

IV – Zona Urbana de Proteção da Paisagem 1, 2 e 4 (ZUPA 1, 2 e 4), para imóvel não

edificado em área igual ou superior a 1.000,00 m², excluído os imóveis inseridos no

perímetro do bairro Santa Cecília.



Parcelamento ou Edificação Compulsórios

Ficam excluídos da definição de imóveis não edificados:

I - os imóveis que abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas

finalidades, como estacionamentos ou áreas de apoio a atividades econômicas;

II - aqueles que cumpram função ambiental relevante, dentre os quais, as Áreas de

Preservação Permanente (APPs) e a Zona Especial de Parques Lineares (ZEPAL)

estabelecida na Lei Complementar nº 405/2019 - PDD;

III - aqueles que sejam objeto de demanda judicial, que não dependa de qualquer ação por

parte do proprietário;

IV - os imóveis considerados de interesse do patrimônio cultural, histórico ou arquitetônico.



Parcelamento ou Edificação Compulsórios



Parcelamento ou Edificação Compulsórios

Prazos: após notificação pela municipalidade, os proprietários dos imóveis não edificados

terão os seguintes prazos

- Prazo máximo de 01 (um) ano, a partir do recebimento da notificação, para requerer

oficialmente o licenciamento de seus projetos de parcelamento do solo ou de edificação,

conforme o caso;

- Prazo máximo de 02 (dois) anos, a partir da expedição do alvará, para iniciar a execução

do parcelamento do solo ou a edificação cabendo aos mesmos a comunicação à Semob;

- Prazo de até 04 (quatro) anos, a partir do início das obras, para comunicar à Semob, a

conclusão do parcelamento do solo ou da edificação do imóvel ou da primeira etapa de

conclusão das obras, no caso de empreendimentos de grande porte.



IPTU Progressivo no Tempo

O imóvel não edificado cujo proprietário tenha sido regularmente notificado para promover

seu adequado aproveitamento e que tenha descumprido as condições e os prazos

estabelecidos para parcelamento ou edificação compulsórios, será tributado com IPTU

Progressivo no Tempo

As alíquotas progressivas a serem aplicadas a cada ano serão iguais a:

I - 3% (três por cento) no primeiro ano;

II - 6% (seis por cento) no segundo ano;

III - 9% (nove por cento) no terceiro ano;

IV - 12% (doze por cento) no quarto ano;

V - 15% (quinze por cento) no quinto ano.



IPTU Progressivo no Tempo

IPTU Progressivo no Tempo



recursos arrecadados



Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial

(FUMDET) 



Direito de Preempção



Direito de Preempção

Direito de Preempção



Município terá preferência na aquisição de imóveis

prazo de 5 anos



execução de programas e projetos habitação de interesse social; 

regularização fundiária; 

constituição de reserva fundiária; 

ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

criação de espaços públicos, livres, áreas verdes e espaços de cultura e de lazer, dentre 

eles, os Parques Lineares; 

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.



Direito de Preempção

ANEXO I – Mapa 1 



Direito de Preempção

Direito de Preempção



Averbação na Matrícula – Cartórios de Registro de Imóveis

quando houver terceiros interessados na compra dos imóveis sujeitos ao direito de 

preempção



proprietário → deverá notificar a Prefeitura informando a intenção de aliená-lo onerosamente



Município → prazo ≤ 30 dias

para manifestar seu interesse de aquisição do imóvel 



Direito de Preempção

Poder Público → não se manifestou



proprietário fica autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta 

apresentada ao Município



se vender



proprietário → apresenta ao Município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de 

alienação do imóvel



se a alienação for em condições diversas da proposta apresentada → é nula de pleno direito



Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor 

indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele



Regulamentação do FUMDET – Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Territorial



FUMDET

Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET 



Vinculado



Semob 

(gerenciamento e prestação de contas)

dotações orçamentárias e créditos adicionais a ele destinados;

transferências de instituições públicas ou privadas e recursos decorrentes de acordos, 

ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública 

federal, estadual ou municipal;

contribuições ou doações do exterior;

receitas provenientes da aplicação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos 

previstos no PDD e legislação regulamentadora, em especial das cotas de 

solidariedade;

rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios;

multas provenientes de infrações edilícias e urbanísticas;

recursos oriundos de fundos estaduais e federais;

quaisquer outras fontes de recursos que se destinem aos objetivos de aplicação de verbas 

do FUMDET.



FUMDET

FUMDET  aplicação:

regularização fundiária; 

execução de programas e projetos habitação 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. 



FUMDET

Conselho Gestor → FUMDET



órgão deliberativo → atribuições:

gerenciar os recursos, propor e aprovar políticas de aplicação de seus recursos;

estabelecer plano de aplicação dos recursos, em consonância com o Plano Plurianual de

Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;

encaminhar à Secretaria de Finanças, os demonstrativos de receita e despesa do Fundo

ora criado;

assinar, juntamente com o Prefeito Municipal, convênios, contratos, acordos e outros

ajustes referentes a recursos que se incorporarão às receitas municipais e que serão

administradas pelo FUMDET.



FUMDET

Conselho Gestor do FUMDET



composição

paritário → membro titular e suplente

Presidente – Secretário Municipal de Obras

Poder Público Sociedade Civil

1 Semob 1 OP 

1 Ipplap 1 ConCidade

1 Emdhap 1 CMH

1 Sedema 1 Comdema

1 Semactur 1 Comcult



Regulamentação das Normas para Uso e 

Ocupação do Solo, Parcelamento e 

Edificações



Conceitos, Diretrizes e Ordenamento Territorial

Título I – Conceitos, Diretrizes e Estratégias de Ordenamento Territorial

Art. 1º Esta Lei Complementar disciplina o parcelamento do solo urbano, condomínio, uso e 

ocupação do solo e edificação no Município de Piracicaba, nos termos da Lei Complementar 

nº 405, de 27 de dezembro de 2019, - Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD) e demais 

legislação correlata das esferas administrativas municipal, Estadual e Federal.



Uso e Ocupação do Solo

Título II – Do Uso e Ocupação do Solo

Capítulo I – Da Ocupação do Solo

Art. 6º São parâmetros de ocupação do solo urbano, dentre outros:

I.coeficiente de aproveitamento (CA), dividido em:

coeficiente de aproveitamento básico (CABas);

coeficiente de aproveitamento máximo (CAMax);

coeficiente de aproveitamento mínimo (CAmin);

II.taxa de ocupação máxima (TO);

III.taxa permeabilidade do solo mínima (TP);

IV.dimensões e área mínima do lote;

V.gabarito de altura máxima (GAB);

VI.recuos mínimos.



Uso e Ocupação do Solo

TO TP GAB

área 

mínima   

(m²)

largura 

mínima 

(m)

≤ ≥ (pavimentos)

* ≤ 250 10 70% 10% 1 0 1,4
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

*
250 < lote 

< 500
10 60% 15% 1 0 1,4

GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

500 * 20 22 250 15 25 50% 30% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

 lote < 300 10 70% 10% 1 0 1,4
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

300 15 15 175 8 25 60% 20% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

Zona Urbana 

de 

Recuperação 

Ambiental

ZURA ZURA * * * * * * *

ZUCO 1 200 * 10 12 150 7 25 70% 10% 1 0 2
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

*
 lote ≤ 

1000
60% 15% 1 0 1

GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

*
1.000 < lote 

< 2.000
50% 30% 1 0 1

GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

2.000 * 25 40% 40% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUCO 3 1.000 * 25 50% 30% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

Zona Urbana 

de 

Reabilitação 

Central

ZURC ZURC 200 * 8 10 150 7 25 80% 5% 1 0,2 4(1) GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZURB 1 200 * 8 10 150 7 25 70% 10% 1 0,2 4(1) GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZURB 2 200 * 8 10 150 7 25 70% 10% 1 0,2 3
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZURB 3 200 * 8 10 150 7 25 70% 10% 1 0,2 2
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZURB 4 200 * 8 10 150 7 25 70% 10% 1 0,2 3
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZURB 5 200 * 8 10 150 7 25 70% 10% 1 0,2 1,4
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUBR 1 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 10% 1 0 1,4
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUBR 2 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 10% 1 0 2,5
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPA 1 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 15% 1 0,2 1,4
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPA 2 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 15% 1 0 2
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPA 3 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 15% 1 0 2,5
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPA 4 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 15% 1 0 3
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPA 5 1.000 * 20 50% 30% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

Zona Urbana 

Institucional
ZUIT ZUIT 250 * 10 12 175 7,5 25 70% 10% 1 0 1,4

GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUIN 1 1.000 * 20 20 500 15 35 70% 15% 1 0 2
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUIN 2 375 * 15 20 200 10 25 80% 10% 1 0 3
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUIN 3 450 * 15 15 250 10 25 70% 15% 1 0 3
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPIA 1 * * * * * * * 30% 70% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

ZUPIA 2 * * * * * * * 30% 70% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

confrontantes 
(3)

Zona Urbana 

Industrial
‘ZUIN

Zona Urbana 

de Proteção 

e Interesse 

Ambiental

ZUPIA

MUC

Zona Urbana 

de 

Requalificaçã

o de Bairros

ZURB

Zona Urbana 

de Proteção 

Beira Rio

ZUBR

Zona Urbana 

de Proteção 

da Paisagem

ZUPA

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

confrontantes 
(3)

Macrozona 

de 

Contenção 

Urbana

MCU

Zona Urbana 

de 

Contenção

ZUCO ZUCO 2
20

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

confrontantes 
(3)

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 
não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

40% 40% 1 0 1
GAB = AxCA/ projeção, onde A = área  do 

terreno; CA = coeficiente de aproveitamento

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

confrontantes 
(3)

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

confrontantes 
(3)

ZUPH 2 2.000 * 25

não pode desmembrar /  permitido desmembrar 

com unificação simultânea com os lotes 

confrontantes 
(3)

U
R

B
A

N
A

Macrozona 

de Restrição 

Urbana

MRU

Zona Urbana 

de Proteção 

Hídrica

ZUPH

ZUPH 1

Zona Urbana 

de Ocupação 

Restrita

ZUOR ZUOR

Macrozona 

de 

Urbanização 

Consolidada

frente 

mínima do 

lote/ 

esquina 

(m)

lote irregular e de 

esquina deverão 

permitir a inserção de 

retângulo com:

profundidade 

mínima do 

lote              

(m)

CABas CAmin CAMaxÁrea Macrozona sigla Zona sigla especificação

área 

mínima do 

lote      

(m²)

área do 

lote 

existente        

(m²)

frente 

mínima do 

lote  (m)Anexo I – Quadro 1



Uso e Ocupação do Solo

especificação/ TO TP

Bairro ≤ ≥

área 

mínima       

(m²)

largura 

mínima    

(m)

NUI 1 250 70% 10% 10 12 175 8 25 1 0 1,4 13

NUI 2-A 250 70% 10% 10 12 175 8 25 1 0 2 28

NUI 2-B 1.000,00 60% 20% 20 20 500 15 49 1 0 1,4 13

 NUI 2-C 350 70% 15% 15 15 200 8 25 1 0 1,4 13

NUI 3 250 70% 10% 10 12 175 8 25 1 0 1,4 13

NUI 4 250 70% 10% 10 12 175 8 25 1 0 1,4 13

NUI 5 250 70% 10% 10 12 175 8 25 1 0 2 28

500 60% 20% 20 22 250 15 25 1 0 1,4 20

500 60% 20% 20 22 250 15 25 1 0 1,4 20

NUI 7 5.000,00 40% 50% 30 1 0 1 9

NUI 8 2.000,00 60% 30% 25 1 0 1 9

NUI 9 5.000,00 40% 50% 30 1 0 1 9

NUI 10 5.000,00 40% 50% 30 1 0 1 9

NUI 11 5.000,00 40% 50% 30 1 0 1 9

NUI 12 280 70% 10% 10 1 0 1 9

NUI 13 1.000,00 70% 15% 20 1 0 2 28

NUI 14 250 70% 10% 10 12 175 8 25 1 0 1,4 9Santa Isabel (1)

Terra Nova

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

Vila Belém

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

Nuinorte

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

Canaã

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

Nova Suíça

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

Santa Ana

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

Tupi

NUI 6
Santana (1)

Santa Olímpia (1)

Brisa da Serra

não pode desmembrar /  permitido 

desmembrar com unificação simultânea com 

os lotes confrontantes 
(2)

CAMax
GAB        
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NUI 2 Ártemis

Ibitiruna

Tanquinho

frente 

mínima do 

lote (m)

frente 

mínima do 

lote de  

esquina 

(m)

lote irregular e de 

esquina deverão 

permitir a inserção de 

retângulo com:

profundid

ade 

mínima do 

lote            

(m)

CABas CaminÁrea Macrozona Zona sigla observação

área do 

lote 

mínimo     

(m²)
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GAM ≥ 9 m

Área Macrozona Sigla Zona Sigla Especificação
Área do lote 

(m²)

recuo de frente 

mínimo (m)
recuo lateral mínimo (m) recuo de fundo mínimo (m) recuo lateral e fundo mínimo (m)

Zona Urbana de Recuperação 

Ambiental
ZURA ZURA 6,00 * * não é permitido

ZUCO 1 4,00 * *
≤ 2.000,00 4,00 1,50 2,00

≥ 2.000,00 6,00 2,00 2,00

ZUCO 3 6,00 2,00 2,00

Zona Urbana de Reabilitação 

Central
ZURC ZURC 4,00 * *

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

ZURB 1

ZURB 2

ZURB 3

ZURB 4

ZURB 5 4,00 * * não é permitido

ZUBR 1 4,00 * * não é permitido

ZUBR 2 4,00 * *
A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

ZUPA 1 4,00 * * não é permitido

ZUPA 2 4,00 * * não é permitido

ZUPA 3 4,00 * *

ZUPA 4 4,00 * *
ZUPA 5 4,00 * * não é permitido

Zona Urbana Institucional ZUIT ZUIT 4,00 2,00 2,00

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

5,00 2,00 2,00

Uninorte 6,00 2,00
2,00 (se tiver atividade 

produtiva o recuo será 5,00)

Unileste 6,00 2,00
2,00 (se tiver atividade 

produtiva o recuo será 5,00)

Itaperu 6,00 2,00
2,00 (se tiver atividade 

produtiva o recuo será 5,00)

ZUIN 2 5,00

3,00 (em uma das divisas ou 

1,50 em cada uma das 

divisas)
*

ZUIN 3 5,00 2,00 2,00

ZUPIA 1 6,00 3,00 3,00

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

ZUPIA 2 6,00 3,00 3,00 não é permitido

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

4,00 * *
A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

ZUPH

ZUPH 1

ZUPH 2

ZUPIA
Zona Urbana de Proteção e 

Interesse Ambiental

Zona Urbana de Proteção 

Beira Rio

Zona Urbana de Proteção da 

Paisagem

Zona Urbana Industrial ZUIN

ZUIN 1

ZUCO 2

ZUOR ZUOR

ZUCO

ZUBR

Zona Urbana de 

Requalificação de Bairros
ZURB

ZUPA

Zona Urbana de Proteção 

Hídrica

Zona Urbana de Ocupação 

Restrita

Zona Urbana de Contenção
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A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.

* *

GAM ≤ 9 m

4,00

6,00

* *

1,50 1,50 (1)

4,00

A=(H-6) ÷ 10 onde A = afastamento lateral e de fundo; H = altura da edificação em 

metros contados a partir do perfil do terreno. Com o mínimo de 3,00m. Exceto edícula 

e ou edificação acessória com no máximo 7,00m de altura.
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Área Macrozona

recuo de 

fundo 

mínimo 

(m)

recuo 

lateral 

mínimo 

(m)

recuo de 

fundo 

mínimo 

(m)

* 3 3,00 
(3)                                                                    

* 3 3,00 
(3)                                                                    

1,50 
(3)                          3 3,00 

(3)                                                                    

* 3 3,00 
(3)                                                                    

* 3 3,00 
(3)                                                                    

* 3 3,00 
(3)                                                                     

* 3 3,00 
(3)                                                                    

1,50 
(3)                                                    3 3,00 

(3)                                                                    

1,50 
(3)                                                    3 3,00 

(3)                                                                    

3,00 (3)                                                 * *

2 * *

3,00  (3)                                                * *

3,00 (3)                                                 * *

3,00 (3)                                                 * *

* * *

1,50 
(3)                                                   3 3,00 

(3)                                                                     

* * *

Macrozona 

de Proteção 

Hídrica e 

Ambiental 

MAPH

Macrozona 

de 

Desenvolvim

ento Rural 

MADE

OBS: 

2 Quando confrontar com estrada, caminho de servidão ou via não pertencente ao loteamento Vila Belém deverá atender parecer da Semuttran.

3 Exceto edícula e ou edificação acessória.

1 Trata-se de regularização fundiária.

Nota:

Todo imóvel que confrontar com estrada ou caminho de servidão deverá atender parecer da Semuttran e Sema.

A edícula e ou edificação acessória mencionada no quadro refere-se a edificação de no máximo 7 m de altura.

As restrições particulares registradas em Ofício de Registro de Imóveis deverão ser atendidas, quando for o caso, em acordo com o estabelecido na LC nº 405/2019 e a presente Lei Complementar.

Observar o Código Civil.

10 10

ZORPH          

ZORPA          

ZORRA

**** * 10 10 10

NUI 13 Nuinorte 1.000,00 6
1,50 em uma das 

divisas

NUI 14 Santa Isabel 
(1) 250 4 *

NUI 11 Terra Nova 5.000,00 6 3

NUI 12 Vila Belém 
(2) 280 4,00 

(2) *

NUI 9 Nova Suíça 5.000,00 6 3

NUI 10 Santa Ana 5.000,00 6 3

NUI 7 Brisa da Serra 5.000,00 6 3

NUI 8 Canaã 2.000,00 6 2

NUI 6

Santana 500 4
1,50 em uma das 

divisas

Santa Olímpia 500 4
1,50 em uma das 

divisas

NUI 4 Tanquinho 250 4 *

NUI 5 Tupi 250 4 *

350 4 *

NUI 3 Ibitiruna 250 4 *

Ártemis

NUI 2-A 250 4 *

NUI 2-B 1.000,00 4 1,5

 NUI 2-C

recuo lateral mínimo 

(m)
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NUI 1 Anhumas 250 4 *

NUI 2

descrição sigla/  identificação especificação/bairro observação lote mínimo (m²)
recuo frontal mínimo 

(m)
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Art. 9º Não serão computadas na taxa de ocupação:

I.as piscinas descobertas;

II.a casa de máquinas dos elevadores e das piscinas e barriletes;

III.os beirais ou marquises com largura máxima de 0,70 m (setenta centímetros);

IV.os subsolos utilizados para estacionamento de veículos, exceto edifícios garagens, desde

que não aflorem acima do nível do logradouro público, em seu acesso e demais divisas com

o mesmo, e no máximo 1,20 m no nível mais crítico, respeitada a taxa de permeabilidade.

Parágrafo único. As edificações acessórias destinadas às atividades agrosilvopastoris

localizadas na Macrozona de Restrição Urbana - MRU, na Macrozona de Contenção Urbana

- MCU e nos NUIs não serão computadas na taxa de ocupação, respeitada a taxa de

permeabilidade mínima exigida para a respectiva zona da Área Urbana e dos NUIs.
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Art. 10º O Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAMax) corresponde a área computável

da edificação desconsiderando as áreas não computáveis, que são:

I - As áreas de fosso de elevador e de escada de circulação da edificação, em qualquer

pavimento, e área de circulação dos halls dos pavimentos tipo, lixeiras e áreas de uso

comum da edificação;

II - Áreas técnicas, sem permanência humana, destinadas para instalações e equipamentos;

III - Nos edifícios-garagem as áreas cobertas, em qualquer pavimento, ocupadas por

circulação, manobra e estacionamento de veículos, respeitado o limite de 5% do valor

correspondente à área total da edificação;

IV - 2 sobressolos além do pavimento térreo, desde que não ultrapasse o GAM de 9,00m e

possua no máximo 1 subsolo. A cada subsolo excedente diminui um sobressolo;

V - Varanda de usos diversos, equivalente a 10% da área total do apartamento;
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VI - Estufas, sombrites, toldos de lona ou policarbonato, coberturas retráteis e pérgolas

cobertas (exceto telha cerâmica ou metálica) desde que sejam utilizadas apenas para

acessos à edificações plurifamiliares e institucionais, neste caso será permitido no recuo

frontal (escolas, igrejas, teatros, cinemas, salões de festas e eventos ou atividades afins) ou

sejam utilizadas para estacionamento de veículos que estejam localizados no pavimento

térreo em prédios plurifamiliares, comerciais ou prestação de serviços. De forma alguma será

aceito este tipo de cobertura para atividades residenciais unifamiliares ou consumação em

atividades comerciais;

VII - Estufas, sombrites, toldos de lona ou policarbonato, coberturas retráteis e pérgolas

cobertas (exceto telha cerâmica ou metálica) em atividades residenciais unifamiliares,

respeitando a área máxima de 12m² e que as laterais do ambiente não sejam fechados,

exceto garagem de veículos.
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Art. 11º São parâmetros qualificadores da ocupação, de modo a promover melhor relação e

proporção entre espaços públicos e privados:

I - fruição pública;

II - fachada ativa;

III - permeabilidade visual do alinhamento do lote;

IV - destinação de área para alargamento do logradouro público a partir do alinhamento

projetado, se houver.

Art. 12º A área de fruição pública:

I - não poderá ser fechada à circulação de pedestres, nem ter controle de acesso em

qualquer horário;

II - deverá ter largura mínima de 4m (quatro metros), tratamento paisagístico que atenda às

normas técnicas pertinentes à acessibilidade universal e nas áreas de circulação pública,

adotar o mesmo tipo de pavimentação da calçada defronte ao lote;
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Art. 13º A fachada ativa, ocupada por uso não residencial localizada no nível do logradouro

público, deverá:

I - estar contida na faixa de 5m (cinco metros) a partir do alinhamento do lote, medida em

projeção ortogonal da extensão horizontal;

II - ter aberturas para o logradouro público, tais como portas, janelas e vitrines, com no

mínimo 1 (um) acesso direto ao logradouro a cada 10m (dez metros) de testada, a fim de

evitar a formação de planos fechados sem permeabilidade visual na interface entre as

construções e o logradouro, de modo a dinamizar o logradouro público.

Parágrafo único. O recuo entre a fachada ativa e o logradouro público deve estar

fisicamente integrado ao logradouro, com acesso irrestrito, não podendo ser fechado com

muros ou grades ao longo de toda a sua extensão, nem ser ocupado por vagas de garagem

ou usado para manobra de veículos, carga e descarga e embarque e desembarque de

passageiros.
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Capítulo II – Do Uso do Solo

Art. 21º Para efeito de aplicação desta Lei Complementar (LC), os usos e atividades são

permitidos ou proibidos de acordo com a zona em que se localiza o imóvel e classificam-se

nas seguintes categorias:

I - uso residencial: aquele destinado à moradia unifamiliar e multifamiliar;

II - uso não residencial: aquele destinado ao exercício das atividades comercial, de prestação

de serviços, institucional e industrial;

III - uso misto: aquele destinado às atividades residenciais e não residenciais, exceto

industrial.

IV – rural: atividades rurais

Parágrafo único. São admitidas a instalação, no mesmo imóvel ou edificação, mais de um

tipo de uso, bem como a combinação de usos residenciais e não residenciais, conforme as

macrozonas e zonas da Lei Complementar nº405/2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento –

PDD e disposições desta Lei Complementar (LC) e correlatas
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Art. 22º Todos os usos serão permitidos no território do Município, desde que obedeçam as

condições estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba e nesta Lei

Complementar, quanto aos requisitos de instalação, exceto nas seguintes Zonas:

I - Na Zona Urbana de Proteção da Paisagem (ZUPA), nos empreendimentos em sistema de

condomínio, nos loteamentos fechados e nos loteamentos abertos com autorização precária

de restrição de acesso (decreto), somente serão admitidos os usos que atendam às

restrições convencionais ou particulares registradas;

Parágrafo único. Os imóveis com frente para corredores comerciais ficam dispensados da

observância das restrições convencionais ou particulares no tocante ao uso, sendo

permitidos nos mesmos os usos não residenciais previstos no ANEXO II da Lei

Complementar nº405/2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento – PDD que institui os

respectivos corredores comerciais.

II - Na Zona Urbana Industrial 1e 2 (ZUIN 1 e 2) não será permitido o uso residencial, exceto

para moradia vinculada ao funcionamento da própria indústria;
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III - Na Zona Especial Aeroportuária (ZEA), serão permitidos somente os usos que atendam

as normas descritas na Lei Federal nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro

de Aeronáutica), na Portaria nº 957/ GC3, de 9 de Julho de 2015 do comando da

Aeronáutica, na Resolução nº 281, de 10 de setembro de 2013 na Agência Nacional de

Aviação Civil (Emenda nº 01, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC nº 161) ou em

quaisquer outras normas que venham a alterá-las ou substituí-las.

§ 1º O uso do solo nas Áreas I e II deverão observar o disposto na legislação federal da

Agência Nacional de Aviação Civil, na qual se encontram estabelecidos os usos compatíveis

e incompatíveis e os níveis de ruído a serem alcançados por medidas redutoras. (Anexo I –

Quadro 5)

§ 2º Não será permitido na Área I o parcelamento do solo para fins residenciais ou em forma

de condomínio residencial, bem como usos não residenciais ou mistos, exceto uso comercial

e de prestação de serviços exclusivo para atendimento às funções do Aeroporto Municipal de

Piracicaba.
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§ 3º O uso do solo em Área II observarão as restrições estabelecidas pela Agência Nacional

de Aviação Civil.

§ 4º Todos os usos a serem executados dentro dos limites do Plano Básico de Zona de

Proteção de Aeródromo - PBZPA devem observar as restrições especiais estabelecidas por

legislação federal do Comando da Aeronáutica, em especial a que estabelece que os planos

de zona de proteção estejam sujeitos à superposição de superfícies, prevalecendo, nestes

casos, a mais restritiva.

IV - Na Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental (ZEIA) não será permitido o uso não

residencial, exceto residência inerente a atividade e os usos de comércio, serviços e

institucional de apoio ao lazer e à recreação, educacional, cultura, e aqueles inerentes as

atividades de Jardim Botânico, sujeitos estes à aprovação nos órgãos municipais, estaduais e

federais competentes.

V - na Zona Especial Institucional, não será permitido o uso industrial;
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VI - Nas Zonas Especiais de Interesse de Desenvolvimento Sócio Econômico (ZEIDSE),

designada como Corredores Comerciais no ANEXO II da LC nº 405/2019 – PDD, serão

permitidas alterações dos usos, para os imóveis com testada lindeira para os mesmos, desde

que inseridos em ZUPA, e o beneficiário deverá requerer a Certidão de Alteração de Uso, a

qual será emitida após o deferimento da solicitação e o devido recolhimento da outorga

onerosa, para os imóveis residenciais a partir da entrada em vigor da presente LC.

Parágrafo único. Os imóveis com testada lindeira aos corredores comerciais ficam, após a

emissão da Certidão de Alteração de Uso, conforme inciso VI este artigo, automaticamente

classificados como “não residenciais”, com as restrições estabelecidas no Anexo II da LC nº

405/2019 – PDD, incidindo os impostos, taxas e outorga onerosa correspondentes.

VII - Nos imóveis pertencentes a loteamentos onde existem restrições convencionais ou

particulares registradas, inseridos em ZUPA, e incluídos em Corredor Comercial de Baixo

Impacto, previsto no item IV, do Anexo II da LC nº 405/2019 - PDD, somente poderão ser

autorizados usos diferentes daqueles estabelecidos nas referidas restrições, se atendidas as

condições estabelecidas neste artigo.
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§ 1º Nos imóveis a que se refere o caput, para que sejam autorizados usos diferentes

daqueles estabelecidos pelas restrições convencionais, deverão ser atendidos os seguintes

requisitos:

a)ser solicitada contrapartida ao proprietário, na forma de plantio de árvores no bairro ou no

próprio imóvel;

b) serem respeitadas as restrições convencionais referentes ao dimensionamento de lotes,

recuos, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, coeficientes de aproveitamento, caso

sejam mais rigorosos que a legislação municipal;

c) serem respeitadas as alturas máximas das edificações de 9,00 m, com no máximo 2

pavimentos, caso as restrições convencionais não disponham sobre a questão;

d) serem permitidos somente usos caracterizados como não incômodos e compatíveis com a

vizinhança residencial;

e) o horário de funcionamento das atividades não poderá ocorrer antes das 8:00 (oito) horas

e nem após às 19:00 (dezenove) horas.
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§ 2º Para efeito da aplicação do disposto neste artigo, consideram-se usos não incômodos e

compatíveis com a vizinhança residencial, os seguintes:

a) comércio e serviços de âmbito local, com dimensão máxima de 500 (quinhentos) metros

quadrados de área construída;

b) estabelecimentos destinados a serviços pessoais de âmbito local;

c) estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais;

d) estabelecimentos destinados à prestação de serviços de apoio ao uso residencial.

§ 3º Fica terminantemente proibida nos corredores comerciais de baixo impacto, a instalação

de estabelecimentos que se destinem ao preparo ou serviços de alimentação, tais como

bares, restaurantes e similares.
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Art. 25º Classificam-se na subcategoria de Uso Rural (RU) os seguintes grupos de

atividades:

I - RU-1: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura;

II - RU-2: habitação unifamiliar ou multifamiliar, térrea ou superposta, ligada a atividade rural

ou de lazer dos moradores, exceto aquelas agrupadas verticalmente;

III - RU-3: comércio e serviços:

a) RU-3-1: comércio de abastecimento com dimensão de até 500m² (quinhentos metros

quadrados) de área construída;

b) RU-3-2: comércio de alimentação, com lotação de até 100 (cem) lugares;

c) RU-3-3: comércio diversificado: estabelecimentos de venda direta ao consumidor de

produtos relacionados ou não ao uso residencial de âmbito local;

d) RU-3-4: local de reunião ou eventos com lotação máxima de até 300 (trezentas) pessoas;

e) RU-3-5: oficinas: estabelecimentos destinados à prestação de serviços mecânicos, de

reparos em geral e de confecção ou similares, incluindo os postos de abastecimento de

veículos;
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f) RU-3-6: serviços de saúde: estabelecimentos de até 500m² de edificação principal

destinados ao atendimento à saúde da população, sem unidade de pronto atendimento

médico;

g) RU-3-7: serviços pessoais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços pessoais;

h) RU-3-8: serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de

profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de apoio ao uso residencial;

i)RU-3-9: serviços técnicos de confecção ou manutenção: estabelecimentos destinados à

prestação de serviços técnicos de reparo ou de apoio ao uso residencial;

j) RU-3-10: serviços de educação: estabelecimentos destinados ao ensino pré-escolar ou à 

prestação de serviços de apoio aos estabelecimentos de ensino seriado e não seriado;

k) RU-3-11: atividade de hospedagem como hotel fazenda, pousada, SPA, e que não 

descaracterizem o ambiente rural

IV - RU-4: atividade ligada à arte, cultura, esporte e recreação: relacionadas ao patrimônio 

cultural e ambiental, atividades de recreação e lazer, e parques de diversão e temáticos;

V - RU-5: industrial;

VI - RU-6: cemitério, velório e ou crematório.
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Título III – Do Parcelamento do Solo Urbano

Art. 49º Este Título disciplina o parcelamento do solo urbano, regula a divisão, redivisão,

unificação e condomínio com o objetivo de promover o equilíbrio entre as áreas públicas e

privadas e seu adequado aproveitamento urbanístico, estabelecendo as normas para a sua

utilização, bem como definindo os critérios, prazos e demais condições para sua aprovação.
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Capítulo I – Das Disposições Preliminares

Art. 59º São modalidades de parcelamento do solo urbano, para a presente Lei:

I.loteamento;

II.desmembramento;

III.desdobro;

IV.unificação.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se:

I.loteamento: é a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou

ampliação das vias existentes, inclusive as diretrizes de alargamento viário;

II.desmembramento: é a subdivisão de glebas, quadra ou lote, em lotes destinados à

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente oficialmente reconhecido, dotados

de equipamentos urbanos, constantes no artigo 68 desde que não implique na abertura de

novas vias e logradouros públicos e no prolongamento, modificação ou ampliação dos já

existentes, desde que se trate de via pública consolidada e o interessado arque com as

custas de infraestrutura faltantes, e das desapropriações necessárias;
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I. desdobro: é a subdivisão de lote, oriundo de loteamento ou desmembramento regular

com frente para sistema viário público com os equipamentos urbanos, constantes da

presente Lei e não imponha qualquer outra modificação no sistema viário oficial;

II. unificação: é o agrupamento de glebas ou lotes, desde que não interfira no sistema viário

existente, nem implique em sua alteração.

Parágrafo único. Para aprovação de projetos de parcelamento do solo ou qualquer outro

empreendimento que implique em divisão de terras no Município de Piracicaba, sejam

eles loteamentos, condomínios, loteamento de interesse social, desmembramentos ou

desdobros, o interessado deverá apresentar à Prefeitura Municipal certidão negativa de

tributos municipais expedida pela Prefeitura Municipal de Piracicaba e pelo Serviço

Municipal de Água e Esgoto, atualizada à data do protocolo do pedido, sem a qual o

projeto respectivo não poderá ser aprovado.
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Capítulo II – Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento

Art. 61º. O loteamento somente será licenciado, se a área na qual se localiza ou o uso a que

se destina estiver de acordo com o zoneamento e zona previsto na legislação municipal e

atendidas as seguintes condições.

I.O parcelamento do solo, na modalidade loteamento, localizado na MCU (Macrozona de

Contenção Urbana) e na MRU (Macrozona de Restrição Urbana), com área da gleba igual ou

superior a de 200.000 m2 (duzentos mil metros quadrados) ficam obrigados a destinar 1%

(um por cento) da área líquida dos lotes ao poder público municipal, cota de solidariedade,

destinados a projetos de Habitação de Interesse Social, voltada a atender famílias com renda

de até 3 (três) salários mínimos, constantes no deficit habitacional do município, em acordo

com os artigos 153 e 154 da Lei Complementar nº 405/2019 – PDD.
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II. Que sejam respeitadas as faixas marginais de cursos d’água naturais perenes e

intermitentes e as áreas no entorno de lagos e lagoas naturais e de nascentes definidas

pela legislação federal, como Áreas de Preservação Permanente (APPs) salvo maiores

exigências da legislação específica, devendo tais áreas terem acesso por vias públicas,

ou pelo Sistema de Lazer, ou pelo Parque Linear, conforme o caso, não podendo

confrontar diretamente com linhas divisórias de lotes; ou fechamento de condomínio,

devendo estar separadas por via pública, nos termos da Lei Complementar nº 405/2019-

PDD;

III. as vias, quando projetadas, deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais,

existentes ou projetadas, integrando-se com o sistema viário da região, e harmonizar-se

com a topografia local, conforme estabelecido no Plano Diretor de Mobilidade /

Semuttran;
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IV. prever a reserva das faixas referentes às áreas de preservação permanente ao longo

dos cursos d’água naturais perenes e intermitentes, áreas no entorno de nascentes e

olhos d’água, e das planícies de inundação (brejo), priorizando a vegetação nativa

existente no local, conforme Lei Federal nº 12.651, de 2012 (Código Florestal) ou de

quaisquer outras normas que venham a alterá-las ou substituí-las, bem como pela

legislação estadual vigente, devendo tais áreas ter acesso por vias públicas, conforme o

caso, não podendo confrontar com linhas divisórias de lotes;

V. nas glebas que estiverem inseridas em Área de Preservação (APP), ou sujeitas à

inundação ou alagamento a implantação de condomínios só se dará em processo de

loteamento no qual as referidas áreas sejam separadas do futuro empreendimento;

VI. que estejam previstas faixas non aedificandi mínima de 15,00 metros (quinze metros) de

largura, em cada lado das faixas de domínio público: das rodovias; das ferrovias; dos

dutos, salvo exigências, definidas em legislação específica, normas das concessionárias

local ou pela Semuttran;

VII. respeitadas as faixas non aedificandi de linhas de transmissão de energia elétrica em

acordo com as normas da concessionária local;
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VIII. respeitadas as diretrizes viárias do Plano de Mobilidade e demais faixas non aedificandi

da Lei Complementar nº 405 de 2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento e da presente

lei;

IX. respeitar a Zona Especial de Risco (ZER) e a Zona Especial de Parques Lineares

(ZEPAL), da Lei Complementar nº 405/2019 – PDD e legislação e estudos correlatos;

X. as áreas verdes designadas pela Sedema e nos termos da Lei Complementar nº

405/2019 - PDD, como a Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental (ZUPIA);

XI. as Áreas de Parques Lineares (APAL), demarcadas na Lei Complementar nº 405/2019 -

PDD.

XII. incorporar as vias, quando projetadas, articulando-as com as vias adjacentes oficiais,

existentes ou projetadas, integrando-as com o sistema viário da região, e harmonizar-se

com a topografia local;

XIII. respeitar as diretrizes viárias e faixas non aedificandi do Plano de Mobilidade, demais

diretriz viárias da Semuttran, faixas non aedificandi da Lei Complementar nº 405/2019 –

PDD, da presente Lei Complementar e legislação correlata;
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XIV.Deverá ser observada a Resolução da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento

das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) nº 137, de 19 de abril de

2016 e o Decreto Estadual nº 46.076/01, suas alterações ou qualquer outra que vier a

substituí-las;

Parágrafo único. Quando o loteamento localizar - se na Microbacia do Ribeirão

Piracicamirim, o requerente deverá ser apresentado termo de concordância e estudo

incluindo as medidas mitigadoras para regularização do fluxo de águas nos períodos de

chuva, ficando a cargo do empreendedor a execução de tais medidas.

XV. Os projetos de parcelamento do solo ou condomínio, em que as Área de Preservação

Permanente – APP, (curso d’água) estiverem inseridas ou forem confrontantes, deverão

apresentar estudo hidrológico para determinação de cota de cheia para tempo de

recorrência de 100 anos.
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§1º. As áreas determinadas pelo estudo hidrológico como sendo inundáveis, não poderão

sofrer alteração por meio de terraplenagem. e com previsão de urbanização de toda a bacia a

que pertence, observando os dados já apontados na Lei Complementar nº 405/2019 – PDD,

em especial a Zona Especial de Risco (ZER), dados da equipe de drenagem, da defesa civil

e demais estudos relacionados; ficando prerrogativa da municipalidade em acatar ou não o

estudo hidrológico apresentado pelo requerente.

§2º As áreas definidas, pelos estudos do parágrafo anterior, como de risco a inundação ou

solapamento não poderão sofrer alteração por meio de terraplenagem com alteamento.
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Capítulo III – Dos Parâmetros Urbanísticos

Art. 63º Os parâmetros de parcelamento do solo, serão definidos conforme as seguintes

finalidades principais:

I.dimensões e áreas mínimas e máximas de lotes e quadras;

II.coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo e quota mínima de terreno por

unidade habitacional;

III.recuos mínimos e taxa de ocupação máxima;

IV.taxa de permeabilidade mínima;

V.fruição pública, fachada ativa, permeabilidade visual do alinhamento do lote e destinação

de área para alargamento do passeio público;

VI.percentual mínimo de área total da gleba a ser doada ao Município, tais como sistema de

circulação, sistema de lazer ou de recreio e equipamento comunitário;

VII.largura mínima de passeio público, ciclovia, quando exigida e leito carroçável.
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Capítulo IV – Do Licenciamento de Parcelamento do Solo

Art. 72º O licenciamento de parcelamento do solo, na modalidade loteamento, é composto

das seguintes etapas:

I.Uso do Solo

II.Viabilidade

III.Diretrizes

IV.Aprovação dos projetos dos Equipamentos Urbanos, para implantação;

V.Expedição do Alvará de Licença para Execução

VI.Aprovação Final.
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Capítulo V – Dos Empreendimentos de Interesse Social

Art. 86º O parcelamento do solo urbano, na modalidade loteamento, com edificação (casa),

para implantação de loteamento de Interesse Social, inseridos nas Zonas Especiais de

Interesse Social (ZEIS), deverão destinar 2% das unidades habitacionais para famílias com

renda de até 3 salários mínimos ou faixa 1,5, da Caixa Econômica Federal, o que for maior,

atendendo demanda da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba

(Emdhap).

§1º para os loteamentos de interesse social, será obrigatório, juntamente com o projeto do

loteamento, ser apresentado os projetos das moradias padrão;

Art. 88º Os requisitos da presente Seção aplicam-se a condomínios, no que couber.

§ 1º As unidades habitacionais, promovidas pela Emdhap, provenientes da aprovação de

condomínios (prédio com mais de 2 pavimentos) poderão ser implantadas nas ZEIS

sobrepostas as seguintes zonas: ZURC, ZURB e ZUCO.

§2º As unidades habitacionais, promovidas pela iniciativa privada, provenientes da aprovação

de condomínios (prédio com mais de 2 pavimentos) poderão ser implantadas nas ZEIS

sobrepostas as seguintes zonas: ZURC e ZURB.
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§ 3º As unidades habitacionais provenientes da aprovação de condomínios (casas ou casas

superpostas) poderão ser implantadas nas ZEIS sobrepostas as seguintes zonas: ZURC,

ZURB, ZUCO e nos NUI 2-A e 5
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Capítulo VIII – Requisitos Urbanísticos para os Desmembramentos

Art. 103º. São requisitos para os desmembramentos de lotes, quadras ou glebas:

I.somente será permitido o desmembramento que resultem em lotes com frente para via

pública oficial integrante do sistema viário municipal e com, no mínimo, as seguintes

infraestruturas básicas: pavimentação da pista, escoamento das águas pluviais (no mínimo

guia e sarjeta), rede para abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, iluminação

pública e rede de energia elétrica pública e domiciliar;

§1º. É obrigatório a faixa sanitária non aedificandi, para aprovação de desmembramento;

Parágrafo único. No caso de divisa, entre os lotes em declive, ser pela lateral, e com

desnível em acordo com o caput do presente artigo, a faixa non aedificandi deverá ser

instituída no fundo do lote a jusante.

II.os lotes resultantes deverão atender os parâmetros urbanísticos estabelecidos para a zona

ou NUI onde estiverem inseridos, dentre eles, áreas e dimensões mínimas, bem como as

faixas non aedificandi estabelecidas na Lei Complementar nº 405/2019 – PDD, no Plano de

Mobilidade e demais diretrizes da Semuttran e concessionárias;
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III. os lotes resultantes deverão destinar a edificação, e se edificado, deverão atender os

parâmetros urbanísticos e recuos estabelecidos para a respectiva zona ou NUI, salvo se

as edificações tenham sido regularizadas por lei específica, e o desmembramento não

implique em novo não atendimento aos parâmetros urbanísticos e recuos em vigor;

IV. que todos os lotes resultantes, tenham frente para via pública integrante do sistema de

circulação municipal, existente e futuro, atendendo o Plano de Mobilidade e demais

diretrizes da Semuttran e concessionárias;

V. sejam executados pelos proprietários ou requerente, sempre às suas expensas, os

equipamentos urbanos não existentes, sistema de drenagem de águas pluviais, sistema

de coleta de esgoto, inclusive ramais; sistema de abastecimento de água, inclusive para

hidrantes, e inclusive ramais, guias e sarjetas, pavimentação das vias de circulação, e

rede de energia elétrica domiciliar e iluminação pública, com colocação das respectivas

luminárias e realocação dos postes em frente à divisa dos lotes;
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VI. Quando o terreno a ser desmembrado confrontar ou estiver inserido, total ou

parcialmente em APP, em Zona Especial de Parque Linear (ZEPAL), Zona Especial de

Risco (ZER) e Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental (ZUPIA), conforme

legislação ambiental correlata, Lei Complementar nº 405/2019 – PDD, demais estudos, e

a critério da municipalidade, as áreas inseridas no mesmo poderão ser exigidas, como

áreas públicas doadas, além de área para sistema viário, entre estas e lotes resultantes

ou fechamento de condomínio, não podendo, tais áreas, ficarem confinadas;

VII. Para o recebimento da APP, mencionada no inciso VI, deste artigo, deverá ser executada

a devida recomposição florestal, em acordo com a legislação correlata;
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Art. 104º Os desmembramentos de glebas ou lotes, com frente para via oficial, com todos os

melhoramentos, cujas áreas sejam até a 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados), ficam

dispensados de áreas públicas.

Art. 105º Desmembramento de glebas ou lotes, com áreas de até 20.000,00m² (vinte mil

metros quadrados), não poderão ultrapassar a quantidade de 10 (dez) unidades, atendendo

no mínimo, quanto às suas dimensões, os parâmetros da zona em que estiver inserida, e

atendidas todas as infraestruturas do art. 68, retro

Art. 106º Os desmembramentos de glebas quadra ou lotes, cujas áreas sejam superiores a

20.000,00m² (vinte mil metros quadrados) até menores que 50.000,00m² (cinquenta mil

metros quadrados), a critério da Prefeitura Municipal e, em função da densidade de ocupação

prevista para a zona, deverão destinar áreas para os sistemas de lazer e institucional,

atendendo às porcentagens mínimas estabelecidas no artigo 68, retro.

Art. 107º Os desmembramentos de glebas quadras ou lotes, com área igual ou superior a

50.000,00m² (cinquenta mil metros quadrados) enquadrar-se-ão como parcelamento do solo

na modalidade loteamento e deverá atender os termos da presente Lei Complementar.
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Capítulo IX – Requisitos Urbanísticos para Desdobro

Art. 114º São requisitos para o desdobro de lote:

I.somente será permitido o desdobro de lote oriundo de loteamento ou desmembramento

regular com frente para sistema viário, com as seguintes infraestruturas básicas:

pavimentação da pista, escoamento de águas pluviais (no mínimo guia e sarjeta), rede para

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, iluminação pública e rede de energia

elétrica pública e domiciliar.

II.os lotes resultantes deverão atender os parâmetros urbanísticos estabelecidos para a zona

ou NUI onde estiver inserido, dentre eles, áreas e dimensões mínimas, bem como as faixas

non aedificandi estabelecidas na Lei Complementar nº 405/2019 – PDD, no Plano de

Mobilidade e demais diretrizes da Semuttran e concessionárias;

III.os lotes resultantes deverão destinar a edificação e se edificado, deverão atender os

parâmetros urbanísticos e recuos estabelecidos para a respectiva zona ou NUI, salvo se as

edificações tenham sido regularizadas por lei específica e o desdobro não implique em novo

não atendimento aos parâmetros urbanísticos e recuos em vigor.

IV.a construção de mais de uma edificação, no mesmo lote, não constitui desdobro de lote.
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Capítulo XI – Requisitos Urbanísticos para Condomínio

Art. 128º São modalidades de condomínio:

I.Condomínio edilício: horizontal, vertical e misto;

II.Condomínio de lotes.

§ 1º Para efeitos desta Lei considera-se:

I.Condomínio edilício: as edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos,

construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não-

residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e

constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações da Lei Federal nº

4.591, de 16 de dezembro de 1.964 e suas alterações e legislação correlata, sendo:

a) Condomínio vertical: aquele constituído de prédios com vários andares ou

edificação superposta;

b) Condomínio horizontal: aquele constituído de unidades térreas, assobradadas,

geminadas ou não.

c) Condomínio misto: aquele constituído por unidades térreas, assobradadas,

geminadas ou não, juntamente com prédios com vários andares ou edificação

superposta.
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II. Condomínio de lotes: terreno com copropriedade, compreendendo áreas privativas de

terreno de propriedade exclusiva de cada condômino, designadas de lotes, e áreas de

uso comum de terreno, proporcional ao número de lotes, regendo-se pelas Leis Federais

nº 10.406/2002 (Código Civil), nº 4.591/1964 e nº 13.465/2017e suas alterações e

legislação correlata.

Art. 129º São parâmetros do condomínio, dentre outros:

I. área privativa:

a) terreno

b) principal

c) acessória

II. área de uso comum:

a) terreno

b) edificação

III. área máxima do condomínio:

a) terreno

b) edificação
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§ 1º A área privativa de terreno, para condomínio edilício, é aquela destinadas a unidades

autônomas térreas, assobradadas ou superpostas, cuja utilização é privativa dos respectivos

titulares de direito, não poderá ser inferior as áreas e dimensões estabelecidas para o lote da

respectiva zona ou núcleo urbano isolado, conforme a presente Lei e Lei Complementar nº

405/2019 – PDD e quadros do Anexo I da presente Lei.

§ 2º A área privativa de terreno, para condomínio de lotes, é aquela destinada a futura

edificação de unidade autônoma, cuja utilização é privativa dos respectivos titulares de

direito, e não poderá ser inferior a área e dimensões estabelecidas para o lote da respectiva

zona ou núcleo urbano isolado, conforme a presente Lei e Lei Complementar nº405/2019 –

PDD e quadros do Anexo I da presente Lei.

§ 3º A área privativa principal é a área da unidade autônoma, de uso privativo dos respectivos

titulares de direito, destinada à moradia ou atividade não residencial, no caso de condomínio

não residencial, situada em determinado andar ou em dois ou mais andares interligados por

acesso também privativo.

§ 4º A área privativa acessória é a área da unidade autônoma de uso privativo dos

respectivos titulares de direito, situada fora dos limites físicos de sua área privativa principal,

destinada a usos acessórios, tais como: depósitos, box de lavanderia, vagas de garagem,

dentre outros.
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§ 5º A área de uso comum de terreno é a área descoberta situada nos diversas pavimentos

da edificação e fora dos limites de uso privativo que pode ser utilizada em comum.

§ 6º A área de uso comum de edificação é a área coberta situada nos diversas pavimentos da

edificação e fora dos limites de uso privativo que pode ser utilizada em comum.
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Art. 154º. Nos empreendimentos em sistema de condomínio vertical e horizontal, com área

do terreno, igual ou superior a 20.000,00 m² e menor que 50.000,00 m², será obrigatória a

destinação de áreas públicas, extramuros, nas seguintes proporções:

área institucional ≥ 5% (cinco por cento);

sistema de circulação, com todos Equipamentos Urbanos extramuros, quando necessário, e

a critério da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Parágrafo único. Quando nas proximidades do empreendimento em sistema de condomínio,

existir área institucional suficiente para atender a população da região e a que está por se

instalar, poderá o empreendedor junto ao município indicar uma área para doação na mesma

ou em outra região da cidade. Podendo também o empreendedor dar contrapartida

financeira, no valor do metro quadrado do terreno, correspondente a 7% da área total do

terreno, destinada ao FUMDET.

§ 2o Nas áreas de terrenos, inferiores a 20.000 m² (vinte mil metros quadrados), será

dispensada a reserva de área institucional, desde que a densidade prevista para aquela zona

permita. Devendo o empreendedor, mediante estudos da área abrangida por um raio de 2km,

apresentar informações relativas aos equipamentos institucionais já existentes, com as

respectivas capacidades de atendimento;

Capítulo XII – Do Licenciamento de Condomínio
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Art. 160º Nos termos da Lei Federal nº 13.465/17, que incluiu o artigo 1.358-A na Lei Federal

nº 10.406/02 (Código Civil), poderá ser instituído em terrenos o condomínio de lotes, onde

haverá partes designadas de lotes que serão de propriedade exclusiva e partes que serão de

propriedade comum dos condôminos, sendo que a fração ideal de cada condômino não

poderá ser inferior a área e dimensões estabelecidas para o para o lote da respectiva zona

ou núcleo urbano isolado, conforme a presente Lei e a Lei complementar nº405/2019 - PDD.

Art. 161º Todas as construções inseridas em condomínio de lotes, deverão obedecer ao

Plano Diretor, a esta legislação, bem como às legislações Estaduais e Federais pertinentes.

Os parâmetros urbanísticos, tais como taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e

área permeável, deverão obedecer às normas estabelecidas pelo Zoneamento que o

empreendimento estiver inserido.

Capítulo XIII – Do Condomínio de Lotes
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Art.176º O Loteamento de Acesso Controlado é aquele, que parcelado nos termos da

legislação vigente, tem deferida a permissão do fechamento e o controle de acesso de

veículos e pessoas, a título precário, nos seguintes termos:

§1º A permissão de uso e aprovação do loteamento serão formalizados por decreto do Poder

Executivo.

§2º A permissão de uso deverá constar no Registro do Loteamento no Oficial de Registro de

Imóveis.

§3º No decreto previsto no §1º deste artigo, deverá constar, além das obrigações do loteador,

todos os encargos relativos à manutenção e à conservação dos bens públicos

permissionados.

§4º No decreto previsto no §1º deste artigo, deverá constar que será garantido o acesso para

execução de obras de infraestrutura pelo poder público e concessionária.

§5º No decreto previsto no §1º deste artigo, deverá constar que qualquer outra utilização das

áreas públicas será objeto de autorização especifica da administração direta ou indireta do

Município.

Capítulo XIV – Do Loteamento de Acesso Controlado
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§6º Deverá constar do contrato padrão de venda e compra do loteamento, de que trata o

inciso VI do art.18 da Lei Federal nº6766, de 19 de dezembro de 1979, a ser apresentado no

Oficial de Registro de Imóveis, a informação de que o fechamento se dá a título precário,

podendo a administração promover a abertura a qualquer tempo e que, enquanto fechado,

caberá aos moradores, por meio de associação, arcar com as despesas de manutenção, nos

termos desta Lei Complementar e do Decreto de Concessão de Outorga de Fechamento.
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Art. 177º O Loteamento de Acesso Controlado deverá observar as seguintes características:

I.Será aprovado concomitantemente ao parcelamento do solo;

II.A portaria deverá ser aprovada no ato da análise do protocolo, que trata da aprovação do

loteamento;

III.A portaria deverá situar-se a no mínimo, 10,00 (dez metros) da via que principal que faz

frente ao condomínio;

IV.estar inserida no sistema viário;

V.A portaria deverá situar-se a no mínimo, 10,00 (dez metros) de qualquer lote;

VI. Ser permitido o acesso de veículos e pessoas não residenciais devidamente identificados;

VII.100% (cem por cento) das áreas destinadas a equipamentos urbanos tais como estação

elevatória de esgoto; reservatório elevado de água; área destinada a uso institucional,

deverão ter acesso por via externa ao fechamento;

VIII.no perímetro do loteamento de acesso controlado, entre o viário de contorno (interno) e o

muro de fechamento, deverá ser reservada uma faixa mínima de 4,00m (quatro metros) para

tratamento paisagístico.
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IX. Os lotes não poderão fazer divisa com o viário de contorno, respeitando a faixa de 4,00m

(quatro metros) prevista no inciso VIII deste artigo;

X. Para a execução do muro de fechamento, deverá ser apresentado projeto contendo toda

extensão de muro a ser executada, com os respectivos perfis longitudinais, bem como,

projeto estrutural de projeto e execução com documento do profissional habilitado

expedido pelo conselho de classe;

XI. O muro de fechamento, a ser implantado no trecho correspondente à testada do

loteamento, deverá possuir 70% (setenta por cento) de sua área, com permeabilidade

visual;

XII. Em todo o perímetro de fechamento do loteamento, poderá ser previsto a critério da

Semuttran ou legislação específica, a implantação de um sistema viário, de contorno de

no mínimo 18,00m (dezoito metros) de gabarito, cuja medida poderá ser alterada com

relação ao estabelecido no Plano Diretor de Mobilidade ou nos casos de problemas

técnico em relação à topografia, geometria da área ou outro de mesma ordem;

§ 1º As vias de circulação internas do loteamento deverão seguir o recomendado pelo Plano

de Mobilidade.
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Art. 185º Fica estabelecida como exigência para o termo de conclusão de obras de projetos

urbanísticos de parcelamentos do solo, na modalidade loteamento, a Cota Solidariedade, que

consiste na doação de lotes produzidos pelo promotor ou recursos financeiros, a título de

contrapartidas sociais para o município com a finalidade de produção de habitação de

interesse social para população de baixa renda (renda familiar até 3 salários mínimos) ou

projetos de equipamentos públicos comunitários complementares à moradia.

Art. 186º Os empreendimentos tipo parcelamento do solo, localizados na MCU (Macrozona

de Contenção Urbana) e na MRU (Macrozona de Restrição Urbana), com área da gleba igual

ou superior a de 200.000,00 m2 (duzentos mil metros quadrados) ficam obrigados a destinar

1% (um por cento) da área líquida dos lotes ao poder público municipal destinados a projetos

de Habitação de Interesse Social, voltada a atender famílias com renda de até 3 (três)

salários mínimos, constantes no déficit habitacional do município, em acordo com os artigos

153 e 154 da Lei Complementar nº 405/2019 – PDD.

Capítulo XVI – Da Cota de Solidariedade
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§ 1º Para cumprimento da exigência estabelecida no “caput” deste artigo, o empreendedor

poderá:

I.produzir lotes de interesse social no mesmo local do empreendimento. Estes lotes serão

doados ao município para comercialização às famílias de baixa renda (até 3 s.m.) de acordo

do cadastro municipal de habitação;

II.doação de área, na proporção de 1% conforme citada no artigo 145-B, em outro terreno, 

desde que situado em qualquer uma das ZURBs - Zonas Urbana de Requalificação de 

Bairros;

III.depositar no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), ou no Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET, valor correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da área líquida dos lotes do empreendimento,  calculado por comissão de 

avaliação de imóveis municipais, como fins de outorga onerosa, destinado a aquisição de 

terreno ou subsídio para produção de Habitação de Interesse Social nas Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), ou para construção de empreendimentos públicos comunitários de 

apoio a moradia.
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Título IV – Das Obras e Edificações

Art. 197º Este título disciplina as regras gerais no projeto, no licenciamento, na execução, na

manutenção e na utilização de obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites do

imóvel, bem como os respectivos procedimentos administrativos, executivos e fiscalizatórios,

sem prejuízo do disposto na legislação estadual e federal correlata.
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Art. 217º A edificação regular pode ser reconstruída, no todo ou em parte, em caso de

ocorrência de incêndio ou outro sinistro, o qual será expedida autorização.

§ 1º Na reconstrução, deve ser prevista a adaptação da edificação às condições de

segurança de uso e de acessibilidade de acordo com o estabelecido nesta legislação, no

caso de imóveis tombados devem ser aprovados no Codepac, Condephaat e Iphan conforme

o caso.

§ 2º No caso previsto no § 1º deste artigo ou quando se pretenda introduzir alterações em

relação à edificação anteriormente existente, a área a ser acrescida deve ser analisada como

ampliação.

Art. 218º A Prefeitura pode recusar, no todo ou em parte, a reconstrução nos moldes

anteriores de edificação com índices e volumetria em desacordo com o disposto na Lei nº

405 de 18 de dezembro de 2.019 - PDD que seja considerada prejudicial ao interesse

urbanístico.

Capítulo I – Normas Gerais para Edificações e outras Disposições
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Art. 317º Os compartimentos não poderão ter áreas e dimensões inferiores aos valores

estabelecidos nesta Lei Complementar:

I.salas em habitações: 8,00 m²;

II.salas para escritórios, comércios ou serviços: 10,00 m²;

III.dormitórios: 8,00 m²;

IV.dormitórios coletivos: 5,00 m² por leito;

V.quartos de vestir, quando conjugados a dormitórios: 4,00 m²;

VI.dormitório de empregada: 6,00 m²;

VII.salas-dormitórios: 16,00 m²;

VIII.cozinhas: 4,00 m²;

IX.compartimentos sanitários:

a) contendo somente bacia sanitária: 1,20 m², com dimensão mínima de 1,00 m;

b) contendo bacia sanitária e lavatório: 1,50 m², com dimensão mínima de 1,00 m;

c) contendo bacia sanitária e área para banho, com chuveiro, 2,00 m², com

dimensão mínima de 1,00 m;

d) contendo bacia sanitária, área para banho, com chuveiro e lavatório, 2,50 m²,

com dimensão mínima de 1,00 m;
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e) contendo somente chuveiro, 1,20 m², com dimensão mínima de 1,00 m;

f) antecâmaras, com ou sem lavatórios, 0,90 m², com dimensão mínima de 0,90 m;

g) contendo outros tipos ou combinações de aparelhos, a área necessária, segundo

disposição conveniente a proporcionar a cada um deles, uso comodo;

h) celas, em compartimentos sanitários coletivos, para chuveiros ou bacias

sanitárias, 1,20 m², com dimensão mínima de 1,00 m;

i) mictórios tipo calha, de uso coletivo, 0,60 m em equivalência a um mictório tipo

cuba;

j) separação entre mictórios tipo cuba, 0,60 m, de eixo a eixo.

X.vestiários: 6,00 m²;

XI.largura de corredores e passagens:

a) em habitações unifamiliares e unidades autônomas de habitações multifamiliares,

0,90 m;
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a) em outros tipos de edificação:

- quando de uso comum ou coletivo, 1,20 m;

- quando de uso restrito, poderá ser admitida redução até 0,90m.

XII. compartimentos destinados a outros fins, valores sujeitos a justificação.

Art. 318º As escadas não poderão ter dimensões inferiores aos valores estabelecidos nas

normas especificas para as respectivas edificações de que fazem parte e, quando não

previstas nas referidas normas especificas, aos valores abaixo:

I. degraus, com piso (p) e espelho (e), atendendo à relação: 0,60 m: ≤ 2e + p ≤ 0,65 m:
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II. larguras:

a) quando de uso comum ou coletivo, 1,20 m;

b) quando de uso restrito poderá ser admitida redução até 0,90 m;

c) quando, no caso especial de acesso a jiraus, torres, adegas e situações

similares, 0,60 m.

Parágrafo único: As escadas de segurança obedecerão às normas baixadas pelos órgãos

competentes.

Art. 319º Os pés-direitos não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas normas

especificas para a respectiva edificação e, quando não previstos, aos valores a seguir:

I. nas habitações:

a) salas e dormitórios e demais cômodos: 2,70 m;

b) garagens: 2,50 m;

II. nas edificações destinadas a comércio e serviços:

a) em pavimentos térreos: 3,00 m;

b) em pavimentos superiores: 2,70 m;

c) garagens: 2,50 m;
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III. nas escolas:

a) nas salas de aulas e anfiteatros, valor médio 3,00 m;

b) instalações sanitárias: 2,70m;

IV. em locais de trabalho:

a) industrias, fabricas e grandes oficinas, 4,00 m, podendo ser permitidas reduções até

3,00 m, segundo a natureza dos trabalhos;

b) outros locais de trabalho, 3,00 m podendo ser permitidas reduções até 2,70 m,

segundo a atividade desenvolvida;

V. em salas de espetáculo, auditórios e outros locais de reunião, 6,00 m, podendo ser

permitidas reduções até 4,00 m, em locais de área inferior a 250 m²; nas frisas,

camarotes e galerias, 2,50 m;

VI. em garagens, 2,50 m;

VII. em porões ou subsolos, os previstos para fins a que se destinarem;

VIII. em corredores e passagens, 2,70 m;

IX. em armazéns, salões e depósitos, excetuados os domiciliares, 3,00 m;

X. em outros compartimentos, os fixados pela autoridade sanitária competente, segundo o

critério de similaridade ou analogia.



Obras e Edificações

Das Habitações até 60 m²

Art. 320º Considera-se habitação de interesse social, a habitação com o máximo de 60,00m²,

construída por entidades privadas ou públicas de administração direta ou indireta que se

enquadrem nas seguintes condições:

I.não possuam compartimentos com área superior a 12 m2 (doze metros quadrados);

II.no total da unidade autônoma não possua área útil superior a:

a) 40 m² (trinta metros quadrados) para unidade de um dormitório;

b) 50 m² (quarenta e cinco metros quadrados) para unidade de dois dormitórios;

c) 60,00m² (sessenta metros quadrados) para unidade de três dormitórios.

Art. 321º O projeto e a execução de habitações de interesse social, embora devam observar

as disposições relativas à aprovação gozarão, em caráter excepcional, das permissões

especiais estabelecidas nesta seção.
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Art. 322º No projeto e construção da habitação de interesse social serão admitidos os

seguintes mínimos:

I.pé direito de 2,40 m em todas as peças;

II.área útil de 6,00 m² nos quartos, desde que um, pelo menos tenha 8,00 m²

III.área útil de 4,00 m² na cozinha;

IV.área útil de 2,00 m² no compartimento sanitário;
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Art. 343º Nas edificações novas de habitações coletivas tipo “kitnet”, no projeto e construção

serão admitidos os seguintes mínimos:

sala-dormitório, área útil de 16,00 m² e largura mínima de 2,50 m;

copa-cozinha, área útil de 4,00 m² e largura mínima de 2,00 m;

área útil de 2,50 m² no compartimento sanitário e largura mínima de 1,50 m;.

Lavanderia

estacionamento, entrada mínima de 3,00 m, reservando mínimo de 1 (um) espaço para

veículo meio ou pequeno para cada unidade e contendo área de manobra de no mínimo

5,00m.

Capítulo II – Normas Específicas para Edificações
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Edificação de até nove metros de altura

Art. 360º Toda edificação de até 9,00 m

(nove metros) de altura, contados da

diferença de nível entre a laje da cobertura e

o piso do pavimento térreo, deverá obedecer

o recuo frontal mínimo estabelecido no Anexo

II, folha 2, ficando dispensada de recuo

lateral ou de fundo, desde que não haja

abertura comunicando-se com o exterior do

prédio.
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Edificações acima de nove metros de altura

Art. 361º Todo prédio acima de 9,00 m (nove

metros) de altura, contados da diferença de nível

entre a laje de cobertura e o piso do pavimento

térreo, deverá obedecer aos seguintes recuos

mínimos:

recuo frontal: deverá observar o disposto no

Anexo II, folha 3;

recuos laterais: junto as divisas do lote ou entre

corpos edificados, de largura maior ou igual a

H/6, com no mínimo de 3,00 m (três metros);

recuo de fundo: junto as divisas do lote ou entre

corpos edificados, de largura maior ou igual a

H/6, com no mínimo de 3,00 m (três metros),

exceto edícula e construções com 1 pavimento

que não estejam ligadas a construção principal.
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Dos subsolos e sobressolo

Art 364º Os subsolos e sobressolo deverão observar os recuos especiais esta Lei

Complementar.

§ 1º Os subsolos serão dispensados dos recuos frontais, laterais e de fundos, desde que

destinados à garagem de veículos, depósitos de material em condomínios residenciais,

comerciais e hotéis, e suas coberturas sejam horizontais e contínuas, bem como não

possuam altura superior a 1,20 m (um metro e vinte centímetros), medida do principal acesso

da edificação, respeitados os índices de permeabilidade estabelecidos no Plano Diretor de

Desenvolvimento de Piracicaba - Lei Complementar nº 405/19.

§ 2º Os sobressolo deverão observar os recuos estabelecidos no caput deste artigo não

podendo ultrapassar 9,00 (nove metros) de altura contados do pavimento térreo.

§ 3º Para quaisquer outras destinações de uso do subsolo deverão ser obedecidos os recuos

mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 4º No caso de lotes de esquina, havendo recuo de chanfro ou curva de concordância do

alinhamento, o referido recuo deverá observar o pé direito total do subsolo.
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