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zonas para as quais são definidos os usos e os partmctrns de ocupação do so.lo, 

oonfor:me tipologia e grau de urba11izeçlo atual da zona, seguindo critérios w:banístioos 

e ambienlais desejáveis estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal. 
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(Continua na próxima página)

ll. .o do Solo é o tipo de utiliraçlo de pa.reelas do solo url>ánó por Ccttall 

atividades dentro die uma dct<:nnin:ada :uma; 

1D. Ocupa~D do Solo é a mllllei.ra como a edificaçao ocupa o toe,;, cm fim._., 
da.s nonna.s e lndiecs ~Ç(>Ojl ÍDf,;ideofes sobre os mesmos. que llilo: a11ura da 

edificação; oocficicntc de apwveitaffle010; ftaçao m!ninla; teeum1; - de ocupaçllo; 

taxa de pcn:neabilidade; l.ote. mlnimo. 

l. Dos todices Ul'ban.istiC-OS: 

•) atas1mr1.emo ou recuo: menor diatAncia e,nabc:lccida pelo Municlpio cntrc ,. 

edificaçlo e a dívisa do lote ol'ldé se situa, a qual pode ser frontal. latmal ou de fundos; 

b) allnhàmeoto predial: Unha. diviwria cntn: o lo1c e o logradouro p(lblico; 

e) altura da &iificaçlk>: é a dimcnsllo Yertical máxima da edifica,ç&o. ~ 

an metros. quando IDCdida de seu pomo mais alto até o nlvcl do tcn-coo, ou em número 

d.e pa:vime:ntos a partir do t6TnX>. inclusive; 

d) área Computável : área a ser oons.iderada no elJGulo do ooeilleie:nte de 

apcoveitamcnto do terreno, con-espondendo a: úea do l6ttéo e demàls p,ivitll.Cotó:.; ático 

coo, área ~~ri<X' a 1/3 (um 1eiço) do piso do (altimo pavimento: 

e) 6- cons1:rWda: soma da il:tea de todós os pavl.me:ntos de uma cdil'icação. 

~lculada pelo seu petfmetro externo; 

f) '-ea DIio computável: ama constnJlda que nIQ é cc;,nsidcrada ,:,o cálcul.o do 

ooef"iclcntc de aproveitamento; 

&) iu:c&lll lnstitucionai"': 6rc83 dcsti.~ à ~ dos equipamentos 

p(lblicos de educação, cultu:nl. saúde, lazer e similaJ'es; 

h) oocficiento, dc J\proveitamemoll>otencial Oonsúuôvo: valor numérico que 

deve ,.,,. multiplicado pela área do terreno para se obie~ a 6teiL máxima comput,1vel ■ 
OC)nSD'\li_r; 

1) di.men$So do lote: é esubelecida pua fins de parcelamcmo do solo e 

ocupaçao do lote e:: indlCàdà pela tesllid.a e lin:a mínima do lote; 

J).CSpiiÇOS l.ivrdl: - de in.tcn::ssc de pccsc..vaçAo e/ou - liVTC!I de WIO 

públicó dc:.tíoído,; à. i.mplamaçao . de pnoças.,. án::as de mcn,açtlo e csponivas,. 

monw.nc.ntoa e dmnai.s rcfcrnociais u:rbano$ e pa.i,ag(sticos; 

Ir.) fraçao Mlnin>a: Ô1lçffo ou pan,ela pela qual a ~ 10lal da sJ.eba deve SCT 

dividida, com vistas a oblef o númao máximo de lotes ou frações .ideais aplic•ve,s para 

a gleba; 

1) fWMlo do lotec divisa opos1a A teslada. sendo, no• lotes de esquina, a divua 

oposta ,l lé:Stada menor, ou. oo caso de ~ igµai--. • testada da via de maior 

hierarquia;, 

m) - de oc:upaçao: 6 o perçemual. expres.,o pela relaça<> cntn: a 6rna de 

p10joção da cdificaçao ou edificaç6cs sobce o plano hori%onW e a 6- do k,u, ou 

tcrmoo onde se pretende edificar. 

■) taxa de Pennc:abilidadc:; percenliw do l°'° que dl::Yc!rà pçnnanc,c,cr 

pcnncãvcl; 

o) tsstada: largura do lote vol,tada .,... ■ via pública.. 

ll. Dos termo$ 8)Cf'&Ís: 

a) Afvará de Construçilo, Reforma ou Dé:móliçao: docwnento e,cpedido pc,la 

Ptefeiwra que autorúea a execução de obras sujciias à sua fiscaliz:açao; 

b) Alvam de ~ e Funciooamcoro: doeumcn10 expedido pela 

Prefi:itutia q..e autoriza o ftmcionameoto de mna dclcnninada atividade: 

e) 13a.ldrame: vip de cooc,.reto ou ....,;licira que com, !IObno ~ ou pillíta 

i-m. apoiar o piso; 

d) Equipamcntóà Comum1'rios: sao os eqo.i.J)llfflCO- púhlu::os de cducuç11o, 

cu1tunl, saúde. lazer, segút&IIÇIII e us.sténcia social; 

e) Equipamentos Ur:boulo5: do º" equlpmncntos públicos de, ~-de 

água. csgo1o. energia elétrica, colétà de '8u& pluvial. e rede lelema:i.ca; 

f) Faixa de Domlnio ou Scrvidao: 1in:a cont(gw a vias de IÃfego e a redes de 

i!lfra-cstnnura. YCdada • <X>IIStruçAo, dcstin■da lilO lillOCSSO pua ampJí...-,:0 ou man.Ub!nçAo 

daqueles equipemcntos; 

g) F•ixa de Pt:oteç!lo: fa.ixa pamlcla a um eUtsõ d''gua. medi.da a per.tlf da sua. 

margem e perpeodieular à es1a, desti,:,ada a pn,tc:Fr as csp6cies vegetais e 81lÚIUÚs desse 

meio. e da eros&o, Es1a filixa 6 variável e é rcgulamcotada pelas Leill Federal. Estad-1 e 

Municipal n:,Jativas à matéria; 

b) Funda'9ões: ~e da const:ruçlo destinada a distribuir as cargas sobre o 

1) Gleba: "- dé tema qoo Dilo Coi ol:>jeto de parccJam.cmo wtxmo; 
J) l.nfra..éstrutun. Buica: equipamento, urt>anos de escoam.emo de •auas 

pluviai.•, ilumineçllo pübliea. rede, de esa,oto Sllllitâri.o. de abastecimento de •gua 

potllvcl, de energia elétrica publica e dorruclliu, vias de ctrculaçl.o e pavnncnmçãó; 

k) Profundidade do Lote: disdocia medida enw o alinhamenlo i-dial do lote 

e uma linha paralela à este, até Sé\l ponto mais extremo; 

1) Subsolo: p,11vimento situado abllbco do JBvimeoto tém,o; 

m) Uso Pe.rmisslvel: uso cujo gmu de adequação A :zona ou setoc dependenll da 

aoálise ou regulam~ C$J)(»lfica pattl cada C8$0; 

n) Uso Permitido, uso adequado às :zonas; 

o) Uso Proíbido: usos que. por sua categoria. porte ou natureza. slo nocivos, 

perigosos ou incômodos e incompatlvci.s com as :linalJdadc:$ da zona ou setor 

correspoodenle;. 

p) UW'5 inci)mcxk»: °"' que ~ produzir oontwbaç&:s ao tn1ego, ruldos, 

trepidações ou exalações, qu.e venmm a incomodar a vizinhança; 

q) Usos nocivos, os que impliquem aa manipulação de iogrediemes, matérias

primas ou processos que prejudiquem a saóde. ou cujos rcsiduos Uquído<S ou p.50$0$ 

J>OMam poluir o !!>Olo, a atmo.sfera ou os recursos hídricos; 

r) Usos perigoso.s: os que possam dar; wig,::m a ex:pl.OSOc:::$, ;ocendí.0$, vibraçl)é:$, 

produç.lo de ~. poeiras, exalaç6es e detritos, que venham a põr em perii,o a vida das 

pessoas ou as propriedades. 

cA:.-tr:-uwn 
DOSALVARÁS 

Art. 5°. A localização de quaisquer obm, usos e atividades depeocleri de autorimçlo 

p,óvia do MunicJpi.o de Nossa Scobora de Nazarc. 1Úfllvé$ do AI,,.,. <>0ncsponden.tc. 

Panan,ro tmklo. Para cumprimento do dispono no caput, o Municlpio expedirá: 

1. AJvarà de Ed:ifi.C$ÇIIO, Reforma ou Demohç&o; 

ll Alvará de Loteamemo, Desmembramento ou llemerobnu:ncnt<> do Solo; 

III. Alvarà de Localização e Funcionam.ento de atividades. 

. Art. 6". Serão mantidos os usos das atuais edifi~. desdé que autoru:adas pelo 

Mwticlpio. ou pmtocolado.1 DOS ~ competentes até a data de vigeocia desta Lci~ 

v~do-,e --~ nl<)<iific::aç(JC$ que C(ffl~t:m as disposições nela eswuldas. 

Art. 7". A pennisslo para localizllylo de qualquer ativida<k cousidc::J;ada C<)DH) 

inoõm.oda, nociva ou perigosa, depcnder6,. além das especifi~ eoosidas para cada 

caso, da aprovação do projeto detalhado das instalações para depwaçlo dos n:slduos 

Uquldos ou 

gasosos, bem como dos dispositivos de proteçlo ambicotal e de segurança requeridos 

p,n órgãos públicos. 

Art. 8". Serão proibi,das obras de aciéscúno ou r=mução nas edmcaç&:s cujos usos 

contrariem as disposições desta Lei, adn)itiodo-$e someotc: obras de rd'om111 e 

manutenção. 

Art. 9". A coocessão de alV&l'á para construir, .rcfonnar ou ampliar obra Msidencial, 

comercial, de prestaçlo de serviço ou industrial.. !l>Omcnte podeni. ocorrer <>Om 

observância às Nono.as de: Uso e Ocupação do Solo Urbano eslabelecldas nesta Lei. 

Art.U,0 • As informações constan!eS nas consultas de coastruç:lo e pa:rcelamcnto do solo 

expedidas antcrionnente à dala de vig!ncia desta Lei tedo validade de 90 (noventa) 

dias, contadD$ da data de sua expc,diçào. siendo que as rd'cridas 00nsuI1as poderão ser 

revalidadas pelo mesmo pruo e uma ÚD.Íca vez mediante soliciteçlo do interessado. 

Art. 11°. Os projetos autorizados perderão sua validade se as obra.s não ÍOJeDl iniciadas 

no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de licenciamento. 

Parignfo úa.ico. Comi.dera.se: obm iniciada aquela cujas fundações e ba.Jdrames 

e,lejam conchrldos. 

Art.l:ZO. Os alvam de locali%ação e fwclonameoto de estabelecimento comercial, de 

prestação de serviço ou industrial., somente sedio concedi.dos desde que ob9ervadas as 

normas estabelecidas oc:sta Lei quanto ao uso do solo previsto para cada zona. 

Art.13". Os alvarás de locali%,8Çlo e .filoci.onamcnto de usos e atividades urbanas serão 

coocedí.dos SCmpR a dtulo pn:cário e cm earáler temporério, quando necessário, 

podendo sec' cassados caso a atividade autoi:mwa demomw comprowdamente se.r 

incômoda, perigosa ou nociva A vizinhança ou ao sistema viário.. 

§ lº. As ICDOvações scito ooncedidas desde que a atividade nlo tenha demonsb'Bdo 

qualquer um dos iDCOnvcnientes apon1Bd.os no •caput" deste artiB(I. 

§ 2°. A manifestação expressa da vizinhança. coolnl a permanl:ncia da atividade no local 

autorizado. comprovando s« ine&noda, pcr:i80Sa ou nociva, podcn consti.mi.r-se em 

motivo para a insWll'aÇAo do procesSQ de C8$S8Ç1:o de alvanl 

Art.14°. A 1nmsfcrênGia de local ou mudança de l"8l'DO de atividade oomercial, de 

prestação de serviço ou industrial, já em funcionam.ento, podcrll ser autoriuu:la se não 

contrariar as disposições desta Lei. 
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A .n.15". A conccsslo de A1var6 de qualquer atividade considcn.da como perigosa, 

nociva ou Ulcõmoda, dependerá da apt0'\'8IÇ'80 do projeto completo. se for o caso. pelos 

órglos compewows da U'.o.ilo, do &!lado e Ml,lgjclpio. aU:JJ> da,;, cxige..ci..,, c,i.pccific:Q 

decadacaso. 

Par,a,n,ro ú11ieo. Slo coasideradas perigosas, nocivas ou inoõmodas aquelas atividades 

que poc s,ua ~; 

I. ponham cm risco pcsao.,, e propricdlldes ci.rcwivizinbas; 

II. possam poluir o selo. o ar e os cursos d' ãsua; 
m. po,..'1&1'11 dar origem a cxplo!illo, i.ncênd:io e ttcpidaç&o; 

IV. produzam pses poeiras e detritos; 

V . impliquem na manipulaçllo de mato!:ri~rima.s, pn,ccs,o,; e ing,'Cd.icnlcs 

tõxiC<r.11-;. 

VI. produzam núdo,i e conturbem. o Uifea<> local. 

An.16°. A i_nSlalaçlo de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes 

modifi.caçõcs no C5Jl'l90 urbano e meio ambiente, depeodcr6 da &pl'OVaçk, da Comisslo 

MuniciJ)il) de Urbuú.smo, que deverá exigir um Bitudo de~ de Vi~JlllaD911 -

EIV. 
§ 1 • O Estudo ele hnpa,cto de Vizinhança - ElV, deve CODk::r tódü M pouíve,~ 

implicações do projeto pera a estNWí'a ambiental e urbana. em 10mo do

empo:'CCndi meino. 

~ '2"' De posse do Estudo de lmpacio de Viziobauça - EIV, o Poder Público, 

repceseotado pela Sec:maria MWliciJ)il) de Obras e Comissllo Mw.,"icipct.l diç Urt>an.i.smo. 

se .--.vará o direito de avaliar o mc,i.mo, além do pn;,jcm, e cstahcleoer quaisquer 

cxigeocias que se fàç4Jo nccess4riáá pua minorar, compensar ou mesmo climinac os 

impactos negativos do projeto sobre o espaço da c:dadc. fican.do o cm_pn:c:ndcdor 

respoosá.vel pelos Onus c:t.J ~--
- § 3• An,tc~ da conccsdo de alvari. ~ iltiviidádes de grande porte o interessado deveria 

publicar no periódi.co local de maior c:il'culillç:lo um resum.o do projeto pretendido. 

indicando a arividadc principal e •- Jocal.iz.açl.o. A Pref'emua flxazá o mesmo resumo 

CID edital. 

rt. 17". C-Orujjdenun-se obru ou atividade potcncialm.ente f!!!:tádótu de gran,dc:1 

modi6ca.çO<,, wt>aoas. dentre outras: 

I. edifieaç&,s r:esidcnciais com bca compomivcl superior a 40.000 m• (quarcntll 

mil met1'0S quad.-ado$); 

II. edilícaçc>es destinadas a ouo-o uso, com área da projeção da edificação 

superior a S .000 m• (cinco mil metros quadrados); 

Ili. conjuntos de ba.bil:&Ç(ld populares com número de unidades maior ou iaual 
a 200 (duzcntml) ; 

IV. parcelamento" do solo com àn::a superior & 100,000 m• (,;e;m mil meaos 

quadrados); 

V . c,emit:6rios e c~Oll; 

VI. é><plo,-aç&o mi.n,eral . 

Art. 18". A e,c;ipbilidade. as formas. os ~s. os elementos e dcmai" requisito• que 

dcvcrto ci.W- ecm.tidóói no E.uudo de Impecto de Vizinhança - ElV. pua cada instalaç&o 

ou atividade, ou 8JUpO de i.mta1aç;Oes ou atividades. sedio cstabel.ccidos cm lei 

cspccl6ca. 

Art. 19". E ntc:nde-sé por Zoneamemo do Uso e - Ocupação do Solo, pua efeito des'la. 

Lei, a divido das 6ccaa w:bilnu do Múnictpio em :woas de ,- e ociq,ou;&s d istintos. 

segundo os crit<'aios de usos pmdom.irumles e de -alutinaçlo de usos afi;ns e seperaçAo 

de t1SOS conOimnlCS, objetivando a ordcnaçao do território e o ~volvimento w:baoo,. 

:,eauiDdo crit6rios ~co,i, e ambientais descj.11.vcis éStabelecidos pelo Plaoo Di-
Art. 20". A .11.rea do perfinctro wt,ano da 9Cldc do Munklplo, confi.8.u,:ando a Macro,n;,na 

Urt.na - Sede,. definida na Le'i do l?lano Dirctoc e co.nfonnc AoeXo l da presem-e Lei, 

fica subdividida nas seawntes mnas: 

L Zo- Comcroiàl r zc 1; 

IL Zona Come.eia) 11 - ZC2 

m . Zona Residencial r ZR 1; 

IV. Zona Residencial O ZR2; 

V . ZA;,oa Industrial ZI; 

VI. Zooa de Coatrolc Ambiental 1 - ZCA l; 

vn. Zona de ConlJ'Ole A,mbícnbd n - ZCA 2; 

VW. ZOlla Espcçial do Intcrcs.sc Social - Zl3IS 

IX. Zona de PreservaçAo Permanente ZPP 

§ t • Os critérios de uso e ocupação do solo oos lotes 1:11118 diversas zonas do os contidos 

nas Tabelas. no Anexo 11. parte integrante desc. lei. 

§ 2° As áreas compn,c:odidas -~ as zonas delimiw:las e o perímetro urbano, ficam 

proibidos a con.struçlo sem prévia autorizaçlo da Comíssao de Uroanízação da 

~a Municipal de Obras, bem como a.p.rowçlo do Conselb.o deliberativo da 

Oestlo Municipal 

Art. 21°. A Zona Comercial I - ZCI corresponde ao centro fflldicional da cidade e seu 

entorno, Praça Ao16nio Alves. 

'P■rignfo 1iaico. P-11111 esta wna., ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

l. Í.l)Cé(JÜYàJ: o usodc: comé:A:"o esei:viços; 

Il. inlerul:ificar o uso e ocupação da área, no sentido de otimizar o 

aproveitamc:nto da infi:a-estnitura disponjvel., com adensamerrtn mediante 

verticaliza91o. 

m. minimizaf os custos de urbanizaçlo a serem absorvidos pelo poder público 

com o adensam.ento e efetivo uso dos Imóveis exi:$tellte$ nesta Zona. através da 

aplicação dos Instnmientos de: Parcelamento, Edificação ou UlilmlçAo Compulsóri0$~ 

lPTU ProgJ'eS!livo e Direito de Preempção. 

Art. 22°. A Zona de Comércio 2 - ZC2 corTeSpoodc as avenidas Agostinho Barbosa,, 

onde estllo concentrada$ as ativi.dades e fuo.ç(Se:s ~ de caráler SietOrial. 

Parign(o 6:nico. Para esta zona, estabeJec:e,.se a diretriz de minimizaçllo dos CU$tOS de 

urbaniz.ação a serem absorvidos pelo poder públ;ico com o adcnsamcn1o e efetivo uso 

dos Imóveis existentes nesta Zona, através da aplicação dos lnsttumentos de: 

.Pan:elameoto. Edificaçlo ou Utilizaçlo Co.mpul_sónos. .IPTU Ptogressivo e Direito de 

Preempção. 

Art. 23". Fica dctcrmlnada a Zona Rcsideocia.l 1 ZR l como aquela corrcspondmte às 

áreas cont menores n::striç;:les ambientais, com làcilidade de extenslo da rede de inirao

es1nttura e vim.a,. e que apieSéDtalII: vazíos wbeoos e glebas 51Jb.utilizadas. Com uso 

pcedomàantemente residencial, com padrlo de ocupaç1o unifamtliar. 

P■.-jgnfo wdco. Pua esta zona, ficam estabelecidos as seguintes~ 

L prumovcr 

os Úlvestimentos públi008 em infta-estrunJta e equi.pamadOs públicos a fim de estimular 

o adensamento populacional,; 

U. consolidar a ocupação 1Uba:oa mcdiamc a oti_mjaçlo da lnmo,estrutura 

existente; 

IIL oümiur a ocupaç&o dos vazios urbanos; 

IV. priorizar a aplie&91.o de investimcn.tos em saneammto b6sico. 

Art. 24°. Fica determioada a Zona Rcs~ial 2 ZAD como aquela corrcspondeute àll 

éma,, oom alguma.,, .-ri~ ambicnmi&, sem facilidade de Cx.1Cmiilo da R:dc de infin

estrutur11 e vi6ria, e que aprescotam va:do.s urbanos e glebas sub-uiilizadu. Com uso 

predominan.temeoto resi.deneial. 

Parigntfo (üatco. Pal1l esta woa. 6.e.ffl estabe.lecidos as seguintes d~; 

L promover os investimentos públicos cm iafra.estnnun1 e equipamentos públi"°" a fim 

de estimular o ~ento populaé!onal.; 

IL consolidar a ocupeçlo urba.na mediante a otimizaçlo da intra-esautun. existente; 

m. otimizar a ocupaç-lo &IS vazios uma.nos; 

TV. priorizar a aplicação de investimentos em saneamento búico.; 

Art. 2!1". A Zona Industrial ZI Clll1IClcri:za -se como Arca dcsti.nada primitariamcnk: ll 

implamaçllo de atividades íodustria:is. 

P•digrafo ií•lco.. Pota esta wn&. ficam estabelecidas áá seguínks díretri2es: 

L otimizai' a ci.rcula911o visando o rápido escoamento da produção; 

II. cooll'ol.ar QOm.litos <lc uso do solo oo cawmo todustnal. definindo 

patimetros urbanlsti0ó$ de C()mpa.tibilizaçao de USóll; 

III. evitar a consolidaçao dó uso tt:sidcncial dentro de tt>m. 

An. Ui". Fica determinada a Zona de Controle Ambiemal l ZCAl. como sendo área de 

ocupação de baixissima densidade, por conter as naseenU!s dos rios das micro-bacias 

hidrográfiCB!I. 

· Pariara(o ú■ico. Pana =ta z.ooa. ficam estabelecidos os seguintes objetivos e 

chmrizes: . 

I. inecntivar o ~cmbnmento dos lolos e a reduçlo da ~dadc urbana; 

U. poflibilitar a tr.nsf'c:rtncia de potencial con$Utivo DOIS imóveis de intcll'CHC 

ambiental; 

IIl. propiciar tnceotiVC8 para os imóveis que pcesetVem fundos de vale ou 

recuperem e conservem as formações vqietais Televantes; 



178

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVI • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXI178

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVI • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXI

(Continua na próxima página)

IV. recuperar árcu dcSJBdada,, e/ou ocupadas por B$SC111BmcnlD5 babitadonais 

p,ecários.,. promovendo o tt&SSCDtameD1o de fimillias, quando necess6rio.; 

V . esti.muhlr o dellenvolvimeoto de 6,-s de laet" amb~tal; 

VI. dcsc:nvolw:r prog;ramm v:i:mndo a edUéáÇAO ambíenlál, ~ e 

recoastit'Uiçlo da mata ciliar. 

Art. 27". Fi.ca dctcnninada a Zona de Controle Ambiental II ZCA 2 como sendo a. 

MaclVO'Dna da Sedie que está inserida na irca do 1mwam:ial. de abeslc<:imenk> do, 

Mwlicipio de Nossa Senhora de Nazaré (Açaude XXXXXXX). 

Paria.-.Co 6nlco. Para esta zona, ficam C!<labcl.ccidos os acgtlintcs objetivos e 

ditetrlz.es: 

I. incentivar o rememb.rameoto dos l.otes o a i:cduçllo da densidade wt,ana; 

U . poo;.sibilitar a bansfcréncia de pot,:ocial comtrutivo aos imóv-ei:l de interesse 

ànibie:nül; 

m. p«>pleiar incentivos para os imóvci.s quc rccupcrcm e conservem ..,. 

fm:maç(lcs vegetais n,lcvaotcs; 

IV. rec-1:1pcru- úe8s ~ e/ou ocupadas por.- babicaçiooai.11' 

prec6r:ios. promovendo o ra.ssentamenlo de familias, q\lWldQ ~e;,; 

V . dcscovolVC1 pn,gramas v:i......SO a ed~ ambiental proléÇllo e 

n:constitui.ção da mata cmar, 

Art:. 28". A Zona Espcc:iJll de lntcl"CMC Social ZEIS fica dctc:rminada como 5CD.do ZJOlllll 

destinada para a ocupação com cmprc,cndimcotos bebilacionals eom aimcterlstíeas 

sociais e viocuJados com cn ·dades p(lblicas que tratam da quel!(llo babitM:ional, ~ndo 

que, os partm- de ocu.~ ~ ,i.cr regulam~ cm Decreto próprio e que 

rcspc:itc a lcgj..slâçlo federal sobre pucelamenlo do solo urbano e sobre o meio 

ambjeme. 

§ 1" As Zonas de lntcrc,,,c Social podcnn, attavt:s de Dccrc,to. 8el'em criadas e alocadas 

- no interior da,, àR:113 p<:rtc:m:>:mté$ à Zona Retidc:ncial I .ZRl, após parecer da Comjs.slo 

de Urbanismo e do Conselho de .Dcscnvolvtmcnto Municii;ml. 

§ 2". Para csm zona. ficam estabclec~ os sepinles objetivos e mstNmemos: 

L eleva,- o gnw de urbaDizaçlo das ~ j• ocupadas. dando-lhes prioridade 

cnqutmto ·"""-~ de tntc1CSSC social. dotando-as de infn.~tura. equipem.e:ntos 

comim.itários e tnmuncuto pai:5à8Lstico; 
ll. proteger o interesse da populaçllio de baixa renda ao que se refere • moradia 

e infra..es1rUtunt. de tbnna a garantir a pcanan!ncla da popul~.; 

IU. priori:taT a apli.eaylo dos rec:w-sos mUJlÍcipôs, e ponícwumcnlc do Fundo 

Municipal de Habita.ÇAO para inVC$1:imcn- IJ,C$la ZQga; 

Art. 29". Fica deu::rminada a Zona de Preservação Pcnnancn1c ZPP como aquela 

corn:spoodcntc às áreas de prcservaçlo permanente defuudu no Código Florcsta.l 

Brasileiro. 

P■r6gra(o ú•Jco.. Para esta zona., ficam estabelecidas as sc:1,,umms diretriz.e$: 

l . cslabclcocr programas de acompa.nbamento rural para a n;cupemçllb e ~o das 

nascentes,~ de rios, olhos d'água; 

II. elabor:ar p.rograma de Jevaowneotõ dás ár'éu de mlilbil. cllw dcgn,dadas "estabelecer 

prognuna.s de ioccm:ivos ao n,plantio da m■t■ ciliar; 

Art. 30". As úeas CGmpostaS pelas p,:aça,J. bosque,; e parques wbaoos compõem lil'eas 

de pn:>50rvaçlo e prolc:,çao amb·en1a1. pua u qUàÚI ficam cstabélccídas as seguintes 

dirétrizcs: 

1 .. es1abeleoer pn>gtamM de n:qual.íficaçBo e. wbaoizaçl(o ~s; 

U, in.centivar art,orizaçlo e manulcnç&o da.s ilt-cas ~ 

Ul. estimular a utilaaçlo destas áreas pela população do Mlíll.ic(pio, con:1 

prognw:u11s cwtumis e de la:zcr e com a quali_fi.caçllo dcstes espaços com a eolocaçlo de 

cquipamcotos wbenos,; 

IV. elaborar prv~a de 1""1U:ltam.ento das 6ceas de m- ciliar degn,dadas e 

effllbelecer programas de ifioenlivos ao mplaotiô da mata ci1iar; 

CAPÍTULO IV 
DA CLASSIFICAÇÃO, DEFINIÇÃO, OCUPAÇÃO :E PARCELAMENTO DO 

SOLO 

SEÇÃOI 

DA CLASSIFIAÇÃO DOS USOS J>O SOLO 

Art. 3 1°. Para os fins desta 1..e ·. os usos do sol.o urbàoo ol-lfiCúm..;,c .- sc:guintc,o 

categorias;: 

1. Habl.w:ional - compostos por cdill.cações destinadas à habilaç4o pemumenle 

ou transitória; 

II. Comuni!úio - espaços, estabelecim.entos ou i~ dcsti.nadas • 

,en,i,ç0, de educaçil(I. laz.e:r. oultura,. saílde, assiste:nc:ia socjaJ e cultos religiosos; 

IlL Comercial - atividades com relação de 1J(ICII vl$ando o lacm e 

estabelecendo a circulaçao de men:adoriu; 

IV. Serviço - ntabclocimentos oos quais fica caractérizado o présli:mo de mllio

de-obn. ou assi.stêDcia de ordem intelectual ou espm.1Ual; 

V . (od<L<Jtrial - atividades que reswwn na prod\lç&o de. bens a partir da 

11'ansf0ffrul91o de insumos,; 

VI. Agropecuirio - alívidades de produç:lo de plantas, criaçilo de animai$, 

a,groindúsuia e piseieuitwa; 

VIL Exttativi.sU. - atividades de extraçlo mincmal e vegeta.!. 

Art. 32° • . m qual.quc.r zona ou set.or é admitido o WIO do mesmo lote ou edificação por 

mais de uma calegoria, desde que permitida. tolc:rwJa ou pcnnis:shel e .sejam. ateodi.das,. 

cm cada caso. as caractedsticas e exigencias estabelecidas nesca lci e de demais 

mplomas kgais, 

Art. 33<'. As atividades urbanas eomtantes das caiesmias de UllO o;mu::n;::ial, de serviços., 

e industrial, pua efeito do aplicaçao desta lei cla$sificam.-se quanto à natureza, em: 

L Perigosas - as que possam dar orisem a C?<pl0$0c$. íDO!n.di.os, trepidações, 

prod.uçll.o de gases. poeiras, cx:alaç&:s e delrito! danosos à sawJe ou que. evcotualmcntc:. 

possam pôr em peri110 pessoas ou propric:dadc:s circunvizinhas; 

TI. lnébm.odu - as que possam produzir ruldos, lrep.idaçOes. ~ poeiras,. 

exalaçOcs ou ~ no 1ráféso qu.c possam causar incômodos à ~ 
Jil. Nocivas - u que impliquem oa moo.ipulaçilo de íngredie:ntes, matérias

primas ou proccuos que prejudiquem a saíide ou cujos residuos llqu~ ou ga.

.possam poluir a atmosfera, eunos d"llgua e so.lo; 

JV. Adcq~ - as qu.e silo compatlveis com a finalidade urboudstica da z.mlll ou se1or e 

DIio sejam peo8Q58S. ~ ou ooçivu. 

A.rt. 34D. As alívidades UJbaoas constantes das categooll$ de uso Qóffleteial, de serviços, 

c ioduslrial, para cft:ito de aplicação desta lei, classificam-se quaow ao porte, segundo 

os seguintes critérios: 

r . .Para 8$ cate~ de mo comeicial e de serviços: 

a) Pequerio porte área de construçlo llté 100.00m• {cem metros quadrados); 

b) M6dio pott<: áreà de comlnlçio cotJ-c 100.00mª (cem metros quadrados) e 400,00m' 

{quatrocentos me1r<>$ ~): 

c) Grande po.rte área de construção .superior a 400,00m2 (quatrocentD.s metros 

quadrados). 

ll. Para a categoria de uso industrial: 

a) Pequeno porte área de consttuçlo até, IOOOm• ( mil metros quadrados); 

b) Médio porte érea de~ cnttc tooom• (mil mCUI» quadradl)I$) e so00rn•
{cinco mil metros quadrados); 

e) Grande pOrte wu de cons1ruçãó superior à SOOOm' (cinco mil metros quadrados), 

SEÇÃOD 

DA DEFINIÇÃO DOS USOS DO SOLO 

Art. 35 Os usos habitacionais classificam-se em: 

L lbbitaç,llea Uaôl'amiliaru: edillceções dcstiDadas • moradia de uina rai:ruua: 
II. Da~ C>k,tivu: edi6caç,lles com n:iais de duas unidades residenciais 

autônomas, agrupadas verticalmente com Area.s de circulação interna comuns à. 

cdifi.cação e ll0CS50 ao logradouro público; 

m. llald.lociu em Condomínio Horizontal: edificações com m&is de duas 

unidades residenciais autõoomas, qrupadas horizontalmente com áreas de clroulàçio 

interna oomuns 6 cdülcaçlo e acesso ao logBdouro pObliço; 

rv. llabiálç&s de Uso Inatimclona.l : edificações destinadas 6 assist!ocia 

social, abrigando estudantes, criaoças, i.dosos e necessitados. tais como ai~. 

alojameotos c$ludantis., ca.,;a do cstud.anle. asilos. conventos, seminários, imematos e 

orfanatos; 

-V . .U.bitaçllell Tnmait6riaa: cdifiCIIQÓC$ oom unidades habitacioNli4 de$ti_nada$ ao ll$O 

tmn$itório. ,onde se recebem bMpedes mediante remunençllo. Podem ser de três tipos: 

a. Habitaçlo Transitória 1: apart-hotel e pcoslo; 

b. Habiiaçlo Tral!Sitótria 2: hotel; 

e. Habilação Transitória 3: motel. 
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V1. Rc.i.dêaciaa cm Série: edlfi~ eom mai$ de - unidades rcsidcociais 

autõnomu, agn.,pad:u horizontalm-. J)4lfalc~ QU _,,,,,,.,.,...;_, ao alinhamento 

pn:dial. 

Art. 36". Os usos comwti16rios classlfieam-se em: 
I. Uso Comunitário 1: do COmpóSIOS por atividades de ld8Ddimento dücto e 

f"uncional ao w,o rcaidcocial, como ambulai6rlos. ~le,çi.menl:Q!!I de assistência social, 

berçário$, crcchc!I, hotéis pua bcbea, bibliotcéú&. cstabeleeimeoto:J de e<lucaçlo infaotil 

(cnsillO matcmal, pr6--escola, jardim de lnflneia) e eslabe!«;.in,entQs de cducaçllo 

especial . 

Jl. U:JO Comuniblrio 2 : silo atividade:$ que lmpll.cam em_ c:oocentraçllo de 

p,e,ss,oas oo velculos, 11lveis alms diD ruldos e padnlcs vimos especiais. Classific.m-:Jc 

,cm.: 

a. Uso Comonit6rio 2 <1,>. Fd•meçlo· estabelecimentos de --ino fundamental o 

CD8i.no m~dio; 

b. U.., Comunitári.o 2 de Saúde: hospital, matcmidadé, p,:onto-1'oeorro. 

sanaK>rio: 

e. Uso Comunitário 2 de ~ e Cultura: auditório, bolicbc, C&5II dle 

espetáculos artísticos • .,_ba de bocha. -eancba de t\decbol. cenbV de rccn:açllo, centro 

de CQnvcnç&c.ci, ccllbu de cx:poãiç:ks., c .inema,.. colbnias de f6rias. JJ.IUSCU, piscina 

pi'.ablica, ringue de pati.naçlo, &cdc cultuml. sedie esportiva. -1e rocreativa. socicdadie 

cullUnll e matro; 

d. Uso Comunitário 2 de Culto R.cUgioso: casas de cul1o e lemplos relisioso11,. 

UI. Uso Comunitário 3: do ldividadic:a de: grande pone. que impliCPD em 

coooon~ de pessoas ou veiculas. nlo compllt(vcis dirctamcme ao U-'00 residc:ncial e 

,ujci1&s a controlo espe,clfico. Classificam-se cm: 

a. Uso ComWlitério 3 de Lazer: cêroos, pmquc:s de di~ estA<SJos, pista., de 

~ m:i.naunen.1:0~ 
b. Uso Comunitário J. de Eosí.no, campus univc.,.it6rios e cslBbélecimentos de, 

cmino superior. 

Art. 37". Os usos comerciais classifieam4e cm: 

L. Co.méteio V!cinal: Atividade com,:n:ial varejista de peqúCllO pone. 
di8"Cminada n,o interior das =nas, de utiliUÇSo im.cdiata e colidi..-. Podem - = 
açougues, casa de ll<tDll.tUlllós, .:.asas 104bi.cu, droprias, ~oa, fàrm4c:iu. 

floriculturos. mercearias.. locais de venda de bo.n:i~eiros, papelarias, rev,stariu .• 

paníficadoras, bué$, ~. canti:nu, coof'cíurw, comércío de refeições embaladas. 

lancho--=. leileriu, li.-rla... putelarias, postOS de venda de 8's liquiet"eito, relojoarias 

e soi:veterilllls e: coo~; 

lL Combeio de Bamo: ,:ao attvidad,i:,$ comerciais de vmejo de médio pom, 

destinadas a alendimemo de um bairro ou ZOOL Podem sc:r: ~10$, choperiN, 

churrascarias, petise.uwi., p.i.zzal'ia, comtrcl.o de material de coostn,ção. com6cio de 

ve.lculos e~. joalherias, e coog!neres; 

m. Com~o Setorial: atividades comerciais varejistas. com abrang&ncia maioc 

qw, o com<!:tcio de baírrn. Podem ser: centros comerciais, k!ju de departamentos, SUpel' 

e bjpermerc::ados. e congêru,n,s; 

IV. COméJ-eio Oenl.I: atividades cocncrciais varcjistas e atacadistas destinadas a 

atender a população cm geral. que por ~u pane oo ~ e,qjam confinamento cm 

área pn',pria. Podem ~ estabelecimenrois de comtrcio atacadista e com6cl.o varcjbta. 

de grandes equipamentos, e coQgffleff:S; 

V. Cow~ic> Espcclfi.c« atividades comerciais ql:íl!l depende de análise especial 

para se adequar ao $Í,acma vi,\rio e vizinhança Podem ser: ~o varejista de, 

combustlveis. comércio vuejlsla de, derivados d,:: peuólco. l)Ql>tos de psolina. e, 

coog!neres. 

Art. 38". Os 1JSOS de servi90s classificam-se em: 

1. Serviço Vicinal: do atividades profissionais e servi905 pc$SOIUS de pcquçn.o 

porte, não í~ ao UllO rcsídcnctal . Podem ser: atelier de profisstoruüs autônomos,. 

prestaçlo de: semços de datiloBJBfia, dlgjtaçllo, manicure e mon1J18em de bijuler:ias.. 

q!ncias de ~5 postal,_ jogos (bilhar, snookc:r, pcbolim, jogos eletrODicos).. 

consultórios escritórios de comtrcio varejista, i0$tltuto ·de beleza, salÀO de beleza, e 

congêneres; 

IL Serviços de Bairro: atividades de prestaçllo diG scrviÇQS, de m6dfo pó:rté e 

destinadas· ao lltcndiment.o de um determinado bairro ou zona. Podem se:r. ac.denu11$.. 

ap.clas bancário, borracharias, escrlt6rios admingnlivos. estabclc,cimcoto,-de CNÍo<I 

de cu.nos livres, laboratórios de aniliscs cl(nícu, mcliológicos. [o1o8rificos. Javaodori.a. 

oficina mectnica de \ICl,culos e es1aeionamcnto comercial, e coag!neccs; 

O L Serviço Setorial: u.tividlldes prestadores de serviços.. dC$tinadas a um 

a1cndime:nto de maior abro.ng!ncia, ta.is como: buffct com sa.llo de festas. cUnicas. 

ediflcios de C$CIÍtórios, entidades financeiras, escritório de comércio m:iu::adfata, 

imobiliárias, sede d e empresas, serviços de lavase,n de vclcul~ ~rviços públicos, e 

congêneres; 

IV, Servi90 Geral : atividades de prcstaçilo de serviços destinadas a atender a 

populaçllo em geral .• que por seu _porte ou nature:za. exijam confinamento em âreo 

própria, tais como: 11genciamento de- cargas, canil, marmorarias, depósitos. annazt:n.._. 

gerais. entrepMtos, coopcratiVá.5, silo,;.. grandes oficiuas. grandes ólicinas de lataria e 

pintura. ho~pital vciçrinário. hotol para animai.s, impressoras, editoras, serviços de 

coleta de lixo, transportadoras, e congane.cs; 

V . Servi,ço E specifico: atividades de p.-esta<;lo de serviços que dependem de 

anállse especial para se adequar ao -~islemn vi&r-io e vizinhança. Podem ,,,,,- de dois tipos: 

a. Scrvi90 c:s;peclfico l ; servi,;:os de bombas de combustlvel para abastecimento 

de ve!culos de empresas; 

b. Serviço Especifico 2: capela mortuária. ccm.itério; 

Art. 39". Os usos industriais classilíeam-se em: 

I. Uso fodustrial 1: atividades i:nduslriais compatlveis com o uso reside:ncilll, 

não incômodas ao en1omo, tais como: 

•· Conrccções.; 

b. Pequenas Manufaturas; 

e. Indúsl:l'ias caseit&S; 

d. Malharia; 

e. Produtos Alimentícios; 

f. Suprimentos pa111 lnfocmátlca. 

li. Uso Industri.al 2: atividades industriais compativeis ao Sé:U. entorno e ao$ 

parâmetros com,"ttut;vos da >'.Ona. nllc> seradoras de imenso tlWlo de pessoas e ve!culos_. 

tais como: 

• · Có'zinha Industrial; 

b. p;aç4o; 

e. Funilaria: 

d. lndustri.B de PBnificayllo; 

e. lndlls1ria Gráfic~ 

r. lndá.stria Tipográfica; 

1- Marcenariu; 

h. Serralheria; 

L lrultistri.a de Componentes Blea6nicos; 

J. Bm.babls=s. 
IIL Uso Industrial 3 : atividades iodwimais em ~lc,cimcnb) qoc implique na 

fixação de padrões espocifi.cos. quanm as caraderlsti.cas de oc:upaçlo do lote. de acesso. 
de localizaçlo, de tnifego, de sei:viços urbanos e disposição doi!i reslduos gerados, tais 

CDillD: 

•· consau.çao c1e Em~; 

b. Curtume; 

e. ~raro= de Ma.dei.ta; 

d. Destilaçao de Álcool; 

e. &trq,osto de Madeira pll"& Exportação Rc:ssecamento); 

f . Frie;orffi.eo; 

g. Fundíçll(> d.e Peça$; 

h. lndWl1:ria Cedmic-a,; 

i. Indústria de Artetàtos de Cimento; 

J. Inctwnria Eletl'oni.ealnica; 

k. Indústria MeclDiea; 

1. Indústria Metalúqica; 

m . lndóstriaQuim.ica; 

a.. Monta,gem de Vel.culos; 

o. Produçló de Óleos,. Gorduras e Ceras Vegetais e Animais; 

p. Tor«:f'açlQ e: M~ d.e ~s; 

q. Usina de Concreto; 

r. Aparelho, Peças e Acessóri.os p/ Agropec-uária. 

L Industria de beneficiamento de p6 de c:amaúba e co~. 

Art. 40". O 1l5éJ ~o carac1~-se pelas seguintes atividades: 

.. Abate de Animais; 

b. Amçlo e/ou Adubação; 

e. Cocbci.nl:; 

d. Colheita; 
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e. Criação de Codorna; 

r. Cri1191o de: Minhoca,; 

g.. Criação de Peixes; 

h. CriaçAo de Repteis; 

i.Granja; 

J. Pesque e Pague; 

k. Produçllo de Húm\1$.; 

L Sclviç:os de: bnonimção e Tralamento de 1:lomftutiganjeiros; 

a,. Scrvi.ços de lrrigaçlo; 

111. Serviços de Lavagem de: Cereais; 

o. Serviços de Produçllo de: Muda$ e Sementes; 

p. Viveiro de Animais.; 

q. Oriaçl(l de Gado. 

Art. 41º. O uso extrativisl1 ·~ por atiyjdades de eoctraçlo· mineral e vegetal. 

como: 

L EX1r'açlo de Alcia; 

b . Extração de Argila; 

e . Bxtniçlo de CaJ; 

d . E ,r;traçio de Caolt m ; 

e. E léffaÇlo de Cimento; 

r, Extraçlo de Madeira;. 

1, Extração de Minérios; 

h. EXlnlÇllo de Pedru; 

l. Bxnaç1o Vegetal; 

j. Olaria. 

An. 42". AA atividades não conicn>plada& na presente liei serilO ualisadu pela 

Comi$SI.O Municipal de Urlianismo. 

Art. 43º. Para liberaçlo de ioslâllflÇio de atividades sqjeitas ao 1.iceociamento am.bienlal. 

ocmfomte lc:gi.slayio <:$J.)t>Cl.6e&, ·cal>e,á amsulta ao ór-glo estadual respoos(Jvd. que $e 

prommciuâ sobre a con'lrel1ieDCia ou nllo do emptt,eodimento. 

SEÇÃOW 

DA OCUPAÇÃO DO $0LO 

Art. 44°. De acordo com sua categoria. porte e nanucz.a. cm cada 7.0(Ul ou setor os usos 

seriro considenldos como,: 

l. Uso pcnnitido; 

n. Uso U>lenido; 

III. Uso pr:c;,ibido, 

§ 1 • . A permissão para a locali2açlo de qualquer atividade: de ilaturcu. perigosa., 

incõmoda ou nociva dependeri de licença ambiental expedida pelo 6rgao compc,teo1c. 

SEÇÃOtv 

DO PARCELAMIINTO DO SOLO 

Art. 45". Para fins de puoelamento do solo, nos terrenos de esquina, a testada mlnilllJil 

cstabclcc:ida para o lote ~ _. ~ida do weuo obrigatório pi:cvuto pam a zona. 

ou setor oode o 1étteoO se local.iza. 

Art. 46". Quando se aata:r de loteam.emos exislentes com lotes com p&ddo únericx -

estabelecido para a zona ou ,ctor, o.os lotes de esquina. com pro:funcfüla.de inferior a 

14.00m (quatozze metros). o recuo mínimo cstabclC<:ido, ~ ser reduzido 1111J 

prop<Kção de 0,,50m (cinqlkmta cenUmelros) pot' metJ'O ou &aça8o de rcdí.lÇlo. ~ um 

mwmo die 2,:50m (dois mé!lms e cinqÜlcll1a ccotímctros). 

SEÇÃOV 

DAS ÁREAS DE J!:STAC'lONAMENTO E llECKEAÇÃO 

•Art. 47"'. Será eicigida a reserva de -• cobcno ou nAo, JlUll esbleionmncnto, DO$ 

lotes ocupados por edifka90es dest:inadu aos diferentes usos e atividades. 

§ l ". O número núnimo de vagas de ~ionamcnto será vinculado ao uso da cdificaçllo 

e sua localizaç&o DO Sistema Viário Básico. 

~ 2ª. O número mlnimo de va,ps de estaciooanumto, suas dimensões, esquemas de 

acesso e clrculaçilõ CS1ll regulamcDbldo pelo Código de Ob:nu.. 

Art. 480. Em indo o cdiflcio de hab~ coletiva. e habitações IU'l.i.6u:nilian::s cm série 

com S (cinco) ou mais unidades de moradia .sem exigida área de reaeaçlo equipada. 

Pa...:n:fo ií:nleo. O dimens!o.namcnto da.s 6reas de re~ está regullíIDelllado pelo 

Código de Ol>ra$. 

CAFfi:'lJLO V 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 4!)0. É dcvçt' da PR:(citura. da Clmant Municipal e da comimidade zelar pela 

protC98o 11mb·et11a1 cm todo o territó.rio do MUDietpio, de acordo com as disposições da 

Legi$lação Muni.cJ:pal e das normas adotadas pcl.o E$1ado e Uoíao. 

Art. se,>. Pam o emito ex proteçlo :ne=ss6ria dos n,c:ursos b1dricos do Município ficam 

definidas u &ixas de preservaç&o ao longo dos cursos d'água, de acordo com o Código 

Ploi=tal . t,ç; F~ N" 12..6.Sl/2012. dc fon:na a g1U11{ltir o perfcilo ~to~ 

igu&S pluviais das baciu bidrogrtfícas, a qualidade da igua dos mananciai. 

superfü::iau, a ~ da biodivenídade de flora e &una e a praervaçlo de ireas 

verdes. 

§ t•_ A largura mío:ima da.. &ixãs dé -~ do.s Cllí'Sós d'ágm.. lagos e 11181)&8, será. 

detenninada pelos critérios do Código FIORISlal. não sendo nunc. inferior a 3-0m (1rinta. 

metros). 

§ 2°. As nascentes dos cunos d'4guas tcdlo um raio de ~ de :SOm. (c::inqOcnta. 

metros) no seu entomo. 

Art. St0 • A cxccuçil) de n:tific:açt,, e/ou canalízaçlo dos rios e oo~go;; t:ori8Umtes oo, 

M.uniclpio deverá SCT autorizada pelo Pod« Público. 

Art. 52°. S8o consi.deradas iireas de pr-cscrvaçlo permanente: 

r. fàixa com 1-,gura mínima de 30,00m (trinta metros) de cada lado do leito~ 

cwsos d'água do MWliclpio; 

l[_ .tàíx.à$ C(KI) diAm.ettó mlnimo de so.oom (cinqoema metros) em tomo das 

nascentes; 

m. i1teas com declividade maior ou ig.ual a 45%; 

IV_ ~ de fl.o~ 

V . demais áreas enquaclmdu como de PreseNaÇlo Pennaneo.te, em legislação 

federal, e$bldu.al e mmrici pai. 

Art. 53°, As iireas urbanas dcs.Pl'ovidas de a:borizaçlo ou com arborização inadequada 

deverão ser gradualmeole ru-borizada.s e requalilicadas, de acordo com o Plano de 

Arborização Municipal. 

Parágrafo l'.inklo. Cabe ao órgão munici.pal d e meio ambienle elaborar o Plarto de 

ruborização Municipal. definindo espc!,cics da flora. prefercocialmcmtc nativos, 

adequadas à região e espaçamentos necessários, respeitando-se fiações e tubulações. 

Art. 54°. As iireas que contenham fo:rm.açlles vegetais significativas devem ser 

cadastradas pelo órgilio municipal de meio ambiente. 

Pa"'11ra.fo único. C onsidenun-se formações vegc,tais significativas ós bosques de mata 

nativa repres.cntativos da flora do Muoieipí.o e da Região, que contti.buam para 

preservação de 'suas c::x_istcntcs, do habitat. da faunà, da e~ilidadé dc:,s $óló$. da. 

proteção poisogistica e manutenção da distribuição equilibrado dos macjços vegetais. 

Art. 55". A s propriedades n,rais d ever'llo reservar 20 % (v inte por cento) de sua árc.a. 

como reserva legal, onde n.\o é penniôdo o cone raso, de acordo com o Código 

Plon::slal Brasileiro. 

Parágrafo úmc:o. A reserva legal, assim entendida a área de DO mlnimo, 20o/o (vinte por

cento) de cada propriedade. onde nllo é penn.itido o corte ra.o;o, deverá ser averbada à 

margem da in scriçAo de matricula do imóvel, oo registro de imóYeis competente, sendo

vedada, 11 alteraçlo de sua destinaçlo, nos casos de tnmsmisslo, 11 qualquer titulo, ou de, 

desmembramento da área 

Art. 54°. os termos do Código Florestal Brasilei.ro. Nos loteamentos de propriedades: 

rurais, a área destinada a compleiar o limite percentual de 20% (vinte por cento), poderá. 

ser agrupada numa só porção cm coodominio couc os adquin::O'les. 

CAPÍTULOVD 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 57". Os li.nú.tes entre as zonas e setores indicados no mapa de zoneamento ane:xo. 

que faz parte integrante desta lei, poderão ser ajU!itadOs quando v-crifi.cada a neoe:ss.idade: 

de bil prooedunento, oom vista8 a maior precisão dos ltmiles, ou para se obter m.elbor 

adcqua9ilo no sitio onde sc propu~ a altcmção, con.,ide:n'lOd,o,.se as divises dos 

imóveis o s istema viário 011 a ocorrência de elementos naturais e outros fatorci5 

condicionantes. 
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ArL 58". As determinaç(le$ des1a lei nlo substituem e nei.n isentan:i de obC>cüeocia àsi 

nDmlJl.$ Federais, E$1aduais. e Muniçipeis que objetivam. as,es- condiç{:les ambJenw, 

cm geral, além das sani1'1ias, de ilumiMÇto, ventilação, ínsolaçlo, circulação mtcma,. 

para todos os tipos de edificações, independente das zonas ou setoms em q11e são 

construídas. 

Art. 59". As infrações à presente lei dar1lo ensejo à C8$$8Ç1o do re$pectiVO alvan\,. 

embargo administrativo. aplicação de mulw e demoliçio de obras. 

Art. 60". Os casos omissos sedo amilisados pela Comissão Mumcipal de Ui:bani.smo. 

Art. 61°. A presente Lei Complementar eotnuá em vilj!Pr em 90 (noventa) dias após 11 

sua publicação, revopdas as disposições em contrário. 

GABINl:TE DO PltEFEITO MUNICJPAL DE OSSA 

SENHORA DE NAZARÉ, Estado do PiHC, aos omie dias do mês de novembro de: 

dois rnil e dewito {20 l 8}. 

ESTADO DO IPIAUI 

PODER L:EGISLATIVO MUNICIPAL 

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. 

CNPJ: 02.257.07.i0001-33 

E-MAIL, CAMARANSN@HOTMAILCOII 

PARECER O 08/2018 AO PROJETO DE LEI O 01212018 

Porwarda Canúss&, dt 
Constltu1'0o t Justiço. 

l'IIOIEJ'O 


