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LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

Art. 1º - Fica revisado por esta Lei o Plano Diretor do Município de 
Presidente Prudente 
 
Parágrafo único. O Plano Diretor é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e integração da zona urbana e rural do 
Município.  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

Art. 2º A presente norma tem como objetivo primordial a 
organização do espaço territorial do Município de Presidente 
Prudente, visando alcançar o desenvolvimento sustentável, a função 
social da cidade e da propriedade, obedecendo ao disposto neste 
Plano Diretor, em atendimento às disposições do art. 182 da 
Constituição Federal, da Lei Federal n°. 10.257, de 10 de julho de 
2001 – Estatuto da Cidade e da Lei Federal °. 12.587, de 03 de 
janeiro de 2012 – Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. 
 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
Art. 3º O Plano Diretor, aplicável à totalidade do território, é 
determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam 
no Município, definindo:  
  

I -   a função social da propriedade urbana e rural;  
II -  as políticas públicas do Município;  
III - as políticas setoriais. 
 

Art. 4º  O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei 
Orçamentária Anual e os planos setoriais e específicos, orientar-se-
ão pelos princípios fundamentais, diretrizes e, objetivos gerais e 
específicos estabelecidos nesta Lei. 
  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

 

Art. 5º O Plano Diretor deverá observar os planos nacionais, 
estaduais e regionais, de ordenação do território e, de 
desenvolvimento econômico e social, incluindo o Plano Estadual de 
Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema, Aguapei e Peixe. 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 6º Este Plano Diretor rege-se pelos seguintes princípios:  
I - direito à cidade para todos, compreendendo o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;  
II - justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais;  
III - respeito às funções sociais da cidade e à função social da 
propriedade; 
IV - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização; 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 6º Cont. 
 
V - universalização da mobilidade e acessibilidade e a priorização 
dos modos não motorizados, ampliando e melhorando o 
transporte coletivo público;  
VI - preservação e recuperação do ambiente natural em harmonia 
com o desenvolvimento socioeconômico;  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 6º  Cont... 
 

VII - fortalecimento do setor público, valorização das funções de 
planejamento, articulação e controle da política urbana; 
VIII - participação da população nos processos de decisão, 
planejamento e gestão da cidade, através dos conselhos 
representativos e em casos específicos em audiências públicas;  
IX - valorização das iniciativas empreendedoras com foco na 
geração de emprego e renda.  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
DAS DIRETRIZES 

 

Art. 7º Este Plano Diretor rege-se pelas seguintes diretrizes:  
  

I - garantia do direito ao desenvolvimento sustentável; 
II - garantia de participação da sociedade nas decisões sobre o 
planejamento do Município; 
III - articulação entre as diversas partes do Município e sua região; 
IV - equilíbrio na relação entre o meio urbano e rural; 
V - garantia de que o desenvolvimento sustentável da economia e 
da estrutura física não venha inviabilizar o desenvolvimento 
socioeconômico do Município; 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

DAS DIRETRIZES 

Art. 7º Cont.. 
 
VI - adequada relação entre a expansão urbana e o uso racional da 
infraestrutura instalada; 
VII - ordenado desenvolvimento econômico associado à 
preservação da memória e cultura local, garantindo a preservação 
e salvaguarda do patrimônio cultural edificado; 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

DAS DIRETRIZES 

Art. 7º Cont... 
  

VIII - estímulo ao desenvolvimento do centro da cidade, centros de 
bairros e sedes distritais, através da implantação de espaços e 
equipamentos públicos e privados. 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
DOS OBJETIVOS 

Art. 8º   Este Plano Diretor rege-se pelos seguintes objetivos gerais: 
  

 I - assegurar que a ação pública ocorra de forma planejada, tanto na 
área rural como urbana; 
II - assegurar a função social da propriedade urbana e rural; 
III - estabelecer as exigências fundamentais de ordenação da cidade; 
IV - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 
tanto na área rural como urbana; 
V - orientar os investimentos públicos, tanto na área rural como urbana; 
VI - propiciar a integração regional. 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
DOS OBJETIVOS 

Art. 9º Este Plano Diretor rege-se pelos seguintes objetivos 
específicos:  
 

I - consolidação do Município como polo comercial, industrial e 
turístico, sede de atividades produtivas, geradoras de emprego e 
renda; 
II - cumprimento da função social, garantindo o acesso do cidadão à 
moradia e aos serviços públicos, respeitando o meio ambiente e 
oportunizando o desenvolvimento econômico; 
III - qualidade das áreas residenciais e melhoria da circulação e 
transporte; 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

Art. 9º Cont.. 
 

IV - otimizar o adensando das áreas urbanas consolidadas e infra 
estruturadas de modo a evitar a dispersão da ocupação; 
V - adoção de padrões de ocupação do solo compatíveis com os 
limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do 
Município. 
VI - direcionar o uso e ocupação do solo urbano e rural de forma 
integrada e compatível ás características territoriais, 
socioeconômicas e ambientais do Município;  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
Art. 9º Cont.. 
 

VII - ordenar o território de forma a compatibilizar o desenvolvimento 
econômico à preservação ambiental e a qualidade de vida no 
Município; 
VIII - determinar as áreas prioritárias para receber ações de 
urbanização, regularização fundiária e implantação de projetos 
habitacionais de interesse social;  
IX - definir áreas para projetos públicos estratégicos prioritários; 
X - compatibilizar a ocupação do território às necessidades de 
deslocamento de pessoas e cargas dentro dos princípios de uma 
mobilidade urbana sustentável;  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
Art. 9º Cont.. 
 

XI - integrar as políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos e 
entidades municipais às determinações estabelecidas nesta Lei;  
XII - indicar instâncias de controle social para acompanhamento da 
execução da política de desenvolvimento do território;  
XIII - viabilizar a regularização fundiária, a política habitacional de 
interesse social, bem como a urbanização específica nas áreas 
ocupadas pelas populações de baixa renda, observando-se as 
regulamentações constantes nesta Lei e na legislação ambiental.  
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
CAPÍTULO III  

 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 
  

Art. 12.  Para garantir o cumprimento da função social da 
propriedade urbana, o Executivo Municipal instituirá, mediante lei 
complementar ao Código Tributário, a obrigatoriedade do 
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, em promover o seu adequado aproveitamento e utilização, 
sob pena, sucessivamente, de: 
  

I - parcelamento e edificação ou utilização compulsória; 
II - cobrança do IPTU progressivo no tempo. 
 



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

CAPÍTULO VII 
 

DAS POLÍTICAS SETORIAIS 
 

Art. 21º a 52º -  Todos  sofreram atualizações nos objetivos das 
Politicas Setoriais   
   



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 
Art. 53. O Poder Executivo Municipal, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento urbano, enviará à Câmara Municipal, os Projetos 
de Lei:  
  

I - que contemplarão outros instrumentos de produção do 
desenvolvimento urbano tais como: 
a) outorga onerosa do direito de construir; 
b) direito de superfície; 
c) direito de preempção; 
d) transferência do direito de construir. 
   



LEI DO PLANO DIRETOR Nº 151/08 

Art. 55. São partes integrantes desta Lei: 
  

I - a Carta das UEP’S;  
II - a legislação urbanística referente ao Parcelamento do Solo 
Urbano, Normas de Edificações, Perímetro Urbano, Zoneamento 
do Uso e Ocupação do Solo Urbano e Sistema Viário Básico. 
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CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 

As principais alterações foram: 
 

1) PADRONIZAÇÃO DA LINGUAGEM 
 

Exemplo: Os termos “alinhamento predial” e “testada do lote” 
foram substituídos pelo termo “frente do lote”. 
 

 Art. 6 - VIII - A execução de reparos externos em fachadas situadas 
no alinhamento da frente do lote;  
 
 



2) LINGUAGEM MAIS SIMPLES E CLARA PARA COMPREENSÃO 
DA LEI 
 

Exemplo:  Art. 2 VII - AMPLIAÇÃO - qualquer obra realizada 
numa instalação existente legalizada, de que resulte em 
aumento de área de implantação, área bruta de construção, 
cércea ou área total da construção, número de pisos acima e 
abaixo da cota de soleira. 
  

Art. 2 - XXXI - REFORMA - obra que implicar em uma ou mais 
modificações nas disposições, dimensões e posições da estrutura 
existente legalizada ou a substituição de materiais nela 
empregados, sem acréscimo de área.   
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3) REORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO 
DA LEI 
 

Exemplo:  Art. 26 - O PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, quando 
solicitado, deverá ser apresentado em cópias legíveis, não poderá conter 
rasuras e deverá constar, no mínimo: (...) 
 

Art. 27. O PROJETO ARQUITETÔNICO SIMPLIFICADO deverá conter os 
elementos gráficos e informação necessária á análise pelos órgãos 
técnicos da Prefeitura, quanto aos parâmetros urbanísticos 
estabelecidos de acordo com legislação vigente, que dispõe sobre Uso e 
Ocupação de Solo Urbano, bem como toda a legislação esparsa 
pertinente. (...) 
 

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



4) QUESTÕES REFERENTES À ACESSIBILIDADE 
 
 

Exemplo:  Art. 26 – I – h) indicações referentes às questões de 
acessibilidade. 
 

Art. 27. -  § 1º - a) – 12. indicações referentes às questões de 
acessibilidade. 

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



5) MELHOR ESCLARECIMENTO DA LEI 
 
 

Exemplo:  Art. 48  § 2º - Para expedição do “Termo de 
Conclusão de Obras e Serviços” e/ou “Habite-se” por 
Blocos ou Parciais, deverá informar a fase da obra das 
partes concluídas. 
 

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



6) PADRONIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PARA OBTENÇÃO 
DOS ALVARÁS 
 

Exemplo:  Art. 40  Os pedidos de “Alvará de Execução” de edificações 
novas e reformas em geral serão instruídos com:  
  

I - requerimento ao Exmo. Prefeito Municipal, devidamente assinado 
pelo proprietário ou representante legal;  
II - certidão negativa de débitos do imóvel, expedida pelo órgão 
competente do Executivo Municipal; 
III - 01 (uma) via do projeto aprovado pelo órgão competente do 
Executivo Municipal;  
 
 

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



 
Exemplo:  Art. 40  Cont.. 
  

IV - cópia do “Termo de Aprovação do Projeto”;  
V - ART/RRT do responsável técnico, referente à execução de obra;  
VI - “Alvará de Demolição” quando for o caso.  
 
 

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



7) LAUDO DE VISTORIA E MODELO DE PADRONIZAÇÃO DO HABITE-SE 
 

Art. 49. A expedição do “Termo de Conclusão de Obra e Serviços” e/ou 
“Habite-se” será instruído com:  
(...) 
 

VII - Laudo de Vistoria, assinados por profissional legalmente habilitado, e 
respectiva ART/RRT, conforme padrão estabelecido no Anexo III. 
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Art. 49. Cont.. 
  

Parágrafo único.  Este Laudo tem por objetivo atribuir 
responsabilidade técnica na comprovação, por profissional 
legalmente habilitado, de que a obra está totalmente concluída e 
sua execução atende às normas urbanísticas vigentes. 
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8) QUESTÕES ANALISADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS FORAM 
RETIRADAS DA LEI 
 
 

Exemplo: Art. 88. As escadas enclausuradas e à prova de fumaça, 
deverão obedecer às normas do Corpo de Bombeiros. 
 

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



9) COMPLEMENTO DOS ARTIGOS PARA EVITAR CASOS OMISSOS  
 

Exemplo: Art. 97. Para iluminação e ventilação de cozinhas, copas 
e despensas, serão suficientes: 
I - os espaços livres fechados com:  
a) 6,00 m² (seis metros quadrados) em prédios de até 3 (três) 
pavimentos e altura não superior a 10,00 m (dez metros); 
b) 6,00 m² (seis metros quadrados) de área mais 2,00 m² (dois 
metros quadrados) pôr pavimento excedente de três; com 
dimensão mínima de 2,00 m (dois metros) e relação entre seus 
lados de 1 para 1,5 (um para um e meio) em prédios de mais 3 
(três) pavimentos ou altura superior a 10,00 m (dez metros); 
  

CÓDIGO DE OBRAS  LEI COMPLEMENTAR Nº 152/08 



Exemplo: Art. 97. Cont... 
 
II - espaços livres abertos de largura não inferior á:  
a) 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) em prédios de 3 
(três) pavimentos ou 10,00 m (dez metros) de altura;  
b) 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) mais 0,15 m 
(quinze centímetros) pôr pavimento excedente de três, em 
prédios de mais de 3 (três) pavimentos; 
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10) MULTA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA IRREGULAR 
 
 

Art. 150. § 1º Fica proibido o uso de rampas nos passeios 
para vencer desníveis do logradouro público com área 
interna do lote. A execução irregular acarretará em 
multa, conforme ANEXO I - Tabela VII. 
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11) INCLUSÃO DE ARTIGOS A PEDIDOS DE PROFISSIONAIS E 
PROPRIETÁRIOS 
 

 

Art. 227. As oficinas e depósitos são edificações destinadas a 
abrigar atividades industriais e de armazenagem, podendo ser:  
  

I - galpão ou barracão: edificação coberta e fechada em, pelo 
menos, três faces, caracterizada por amplo espaço central; (...) 
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ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

ZONEAMENTO: Define O QUE pode ser feito a cada área da cidade 
 

PARÂMETROS E ÍNDICES URBANÍSTICOS: Define COMO pode ser 
feita a construção 
 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Os artigos alterados na  proposta foram: 
 

Art. 1º - Parágrafo único, item XX foi incluído a definição para :  
 

TRANSFERÊNCIA DO DIRETO DE CONSTRUIR – é a ação do Poder 
Público Municipal ao proprietário de imóvel urbano, privado ou 
público, de exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura 
pública, o direito de construir previsto no plano.  
  



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 5º - Foram incluídos quatro itens no O ESTUDO DE IMPACTO 
DE VIZINHANÇA – EIV, atendendo a Lei Federal 10257/2001 
relacionados as questões mínimas a serem comtempladas. (...) 
 

VIII - nível de ruídos; 
IX - qualidade do ar; 
X - vegetação e arborização urbana; 
XI - geração e destinação de resíduos sólidos. 
 
  



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 7º - Referente á solicitação de anuências, foi incluído:  
 
§ 4º “As anuências descritas no caput acima, não poderão em 
hipótese alguma ser substituídas ou trocadas”.  
  
  



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 12º - Na classificação hierárquica dos usos, foram incluídos usos e 
também ocorreram algumas mudanças de lugar na classificação para 
facilitar a análise de processos de certidão de uso do solo e aberturas de 
empresas como: 
 

II – a) COMÉRCIO E SERVIÇO VICINAL: caracteriza-se por comércio 
varejista e por serviços diversificados, de necessidades imediatas e 
cotidianas da população local, não incômodos, nocivos ou perigosos ao 
uso residencial, Artesãos; 
Cabeleireiros;         Estúdios de Fotografia 
Chaveiros;  Frios e laticínios e Sapateiro 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

b) COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO: caracteriza-se por comércio 
varejista e por serviços diversificados, não incômodos, nocivos ou 
perigosos, e que visam atender a população do bairro ou região, 
sendo: 
Adegas;    Loja Equipamentos Telefonia e 
Alarme;    Agência de Correios 
Agências de Publicidade;  Loja Produtos Fitnes; 
Agente de Seguro;   Materiais de Desenho e Pintura; 
Alimentos prontos e assados; Moto Taxi; 
Artigos ortopédicos;   Oficina de Eletrônicos; 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

b) COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO: Cont.. 
Artigos para artesanato;   
Petshop;  
Serviços Tatuagem; 
Suporte Técnico de Informatica 
Conveniência;     
Escolas e cursos profissionalizantes;  
Tapeceiro; 
Loja de Calçados;  
Venda de Sorvetes; 

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

c) COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL: caracteriza-se por 
comércio  varejista ou atacadista e serviços diversificados, sendo: 
Academias de Ginástica, Danças e Lutas e congêneres; 
Bares (sem música ao vivo ou som ambiente); 
Buffet infantil; 
Calhas;     
Centro Automotivo;   
Clínicas Médicas e odontológicas; 
Clínicas Veterinárias; 
Comércio de Peças e Acessórios para Veículos e Motos; 
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Estacionamentos;    Escolas de Música 
Fabricação de sorvetes; 
Depósitos de Bebidas; 
Locadora de Veículo; 
Restaurantes (sem música ao vivo ou som ambiente); 
Revenda de Gás de pequeno porte; 
Selarias; 
Torneiro Mecânico; 
Velatório. 
  



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

d) COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO: caracteriza-se pela 
singularidade, e demandam análise caso a caso, sendo: 
 

Bares (com música ao vivo ou som ambiente); 
Confecção de roupas, malharia; 
Curtumes;  Restaurantes (com música ao vivo ou som ambiente); 
Depósito de Gás; 
Frigoríficos; 
Hipermercados; 
Importadoras;   
Marcenarias;    Usina de concreto; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 24º -  Nas Zonas Especiais - ZE foram incluídos as zonas: 
 

 I - zona especial do centro administrativo. 
II - zona especial da estação de tratamento de esgoto – ETE 
Limoeiro 
  

§ 7º A “zona especial esportiva” foi incluído o  ginásio de esportes, 
centro olímpico e áreas esportivas. 
  

No § 10. A “zona especial de transporte intermunicipal rodoviário” 
foi incluído o termo  -  abriga as instalações da rodoviária. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Foram incluídas as definições: 
 

§ 14. A “zona especial do centro administrativo” abriga as 
instalações do centro administrativo. Qualquer obra ou 
edificação deverá ser objeto de análise específica do órgão 
competente de planejamento do Executivo Municipal, que 
estabelecerá os parâmetros dos índices urbanísticos a serem 
observados. O Executivo Municipal aprovará os projetos através 
de seu órgão competente, cumpridas as exigências estabelecidas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

§ 15. A “zona especial da estação de tratamento de esgoto – ETE 
Limoeiro” abriga área destinada às atividades da estação de 
tratamento, considerando facilidade no acesso e manutenção, 
longe de ruído e odor característico do esgoto. Qualquer obra ou 
edificação deverá ser objeto de análise específica do órgão 
competente de planejamento do Executivo Municipal, que 
estabelecerá os parâmetros dos índices urbanísticos a serem 
observados. O Executivo Municipal aprovará os projetos através 
de seu órgão competente, cumpridas as exigências estabelecidas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 39º -  Foi incluido: 
Os novos loteamentos, com prolongamento de vias que liguem á 
vias existentes cujo zoneamento já possua característica de Zonas 
Comerciais e Serviços – ZCS passam a receber o mesmo 
zoneamento já estabelecido para a via, conforme estabelecido 
nesta lei. 
  

Parágrafo único. Excetuam-se deste artigo as vias localizadas nas 
ZR1 e ZE. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 40º -  Para as zonas para Interesse Social foi acrescentado: 
§ 2º Poderão utilizar-se deste artigo, mediante contrapartida, em 
investimento público a ser prestada ao município, proporcional 
ao benefício adquirido.  
  

Art. 41º -  O texto foi corrigido e incluído o item III, para melhor 
interpretação, ficando: 
 “Para fins de se beneficiar da implantação de Interesse Social, o 
proprietário (pessoa física ou jurídica) deverá requerer a 
Aprovação do Local, através de processo administrativo municipal,  
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Art. 41º -  Cont.. 
 
dirigido ao Prefeito Municipal e instruído com os seguintes 
documentos” e incluído o item: 
 
 III - justificativa técnica sobre o caráter de interesse social. 
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Art. 43º -  O texto foi corrigido para melhor interpretação ficando: 
“Os parâmetros e índices urbanísticos para loteamentos e/ou 
Conjuntos Habitacionais de Interesse Social são os descritos na 
ZR4, do Anexo II, desta Lei” 
 

Art. 45º -  O texto foi corrigido para melhor interpretação ficando: 
“Ficam fixadas as áreas nas ZR3, ZCS1 e ZCS2, nas quais a outorga 
onerosa do direito de construir poderá ser exercida acima do 
coeficiente de aproveitamento permitido, mediante contrapartida 
e ser prestada ao município”. 
Parágrafo único. O limite máximo do coeficiente de 
aproveitamento a ser atingido na outorga onerosa é 6. 
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Art. 46º -  O texto foi corrigido e acrescentado o parágrafo segundo 
para melhor interpretação ficando: 
 

“Para obter autorização de se utilizar o artigo anterior, o 
interessado através de processo administrativo municipal, deverá 
solicitar as especificações e as condições estabelecidas, a serem 
observadas para a outorga onerosa do direito de construir”. 
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§ 1º Este processo será analisado e definido pelo Conselho 
Técnico, da Prefeitura Municipal, que determinará: 
  

a) a fórmula de cálculo para a cobrança; 
b) os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 
c) a contrapartida do beneficiário. 
 

§ 2º  A outorga onerosa será regulamentada em lei específica. 
 

Art. 48º -  Foi acrescentado: 
Parágrafo único. O direito de Preempção será regulamentado em 
Lei específica. 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Foi incluído o artigo: 
Art. 49º -   A Transferência do Direto de Construir poderá ser 
concedida pelo Poder Público Municipal ao proprietário de 
imóvel quando o referido imóvel for considerado necessário para 
fins de: 
 

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 
histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; 
  



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Art. 49º - Cont.. 
III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de 
áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de 
interesse social. 
 

§ 1º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário 
que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins 
previstos nos incisos I a III do caput. 
  
§ 2º Lei municipal específica estabelecerá as condições relativas à 
aplicação da transferência do direito de construir. 
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ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

Foi incluído o artigo: 
 
Art. 51º -  Em todo e qualquer empreendimento que a 
Administração Municipal identificar a necessidade de 
investimentos em obras de infraestrutura incidentes e/ou não 
incidentes em equipamentos sociais, o empreendedor deverá 
participar, parcial ou integralmente, dos custos de implantação 
das obras necessárias ao desenvolvimento local. 
Estava na lei de normas e edificações Lei 152/2008 artigo 204  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 
ÁREA URBANA - LEI COMPLEMENTAR Nº 153/08 

 

No artigo 53 foram incluídos os mapas de zoneamento dos distritos 
já definidos em 2008, mas que não constavam no texto da lei. 
  
Art. 53º -  São partes integrantes desta Lei os ANEXOS I, II, III e as 
Cartas de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo da área Urbana 
e dos Distritos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Zonas Permitidos Tolerados Proibidos 

ZR1 Residencial Unifamiliar 

Residencial Multifamiliar  

                    Horizontal 

Comércio e Serviço Vicinal 

Comércio e Serviço de Bairro 

Comércio e Serviço Geral 

Os demais, e 

Residencial Multifamiliar 

de Interesse Social 

ZR2 Residencial Unifamiliar 

Residencial Multifamiliar  

                    Horizontal e Vertical 

Comércio e Serviço Vicinal 

Comércio e Serviço de Bairro 

Comércio e Serviço Geral 

Comércio e Serviço Especifico 

Industrial não Poluitiva 

(não nocivo ou perigoso) 

  

Os demais 

ZR3 Idem ZR2 Idem ZR2 Idem ZR2 

ZR4 Idem ZR2 Idem ZR2 Idem ZR2 

ZCS1 Residencial Unifamiliar 

Residencial Multifamiliar 

                    Horizontal e Vertical 

Comércio e Serviço Vicinal 

Comércio e Serviço de Bairro 

Comércio e Serviço Geral 

Comércio e Serviço Específico 

Industrial não Poluitiva 

(não nocivo ou perigoso) 

  

os demais 

ZCS2 Idem ZCS1 Idem ZCS1 Idem ZCS1 

ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DE USO 
 



Zonas Permitidos Tolerados Proibidos 

ZCS3 Residencial Unifamiliar 

Residencial Multifamiliar 

                    Horizontal e Vertical 

Comércio e Serviço Vicinal 

Comércio e Serviço de Bairro 

Comércio e Serviço Geral 

Comércio e Serviço Específico 

Industrial não Poluitiva 

(não nocivo ou perigoso) 

  

os demais 

ZI1 Comércio e Serviço Vicinal 

Comércio e Serviço de Bairro 

Comércio e Serviço Geral 

Comércio e Serv. Específico 

Indústria não Poluitiva 

(não nocivo ou perigoso) 

 Residencial Unifamiliar 

 Residencial Multifamiliar 

                    Horizontal  e Vertical 

Indústria Potencialmente 

Poluitiva 

ZI2 Comércio e Serviço Vicinal 

Comércio e Serviço de Bairro 

Comércio e Serviço Geral 

Comércio e Serv. Específico 

Indústria não Poluitiva 

Indústria Potencialmente Poluitiva 

  

  

  

-------------------------------------- 

Residencial Unifamiliar 

Residencial Multifamiliar 

                   Horizontal e 

                   Vertical 

ANEXO I (Cont.) 



ANEXO II - PARÂMETROS ÍNDICES URBANÍSTICOS 
  

Zonas/ 

Unidades 

Tamanho 

Mínimo 

do lote 

(M²) 

Frente 

Mínima 

do lote 

Coef. de 

Aproveitamento 

Máximo 

 (Número) 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

(%) 

Recuo 

Frontal 

Mínimo 

(M) 

Área mínima 

de Terreno por 

U.H (M²) 

Taxa de 

Permeabilidade 

Mínima 

(%) 

Gabarito 

de Altura 

Máxima 

(Número) 

ZR1 420 14  19 1 50 4 420 20  2 (8) 

ZR2 250 12 14 2 70 4 60 10  2 (8) 

ZR3 250 12 14 4 (10)  70 4 20 10  Livre 

 ZR4 160 08 12 2  70 4 / 2 (9) 60 10 2 (8) 

ZCS1 500 15 19 4 (10) 80 (1) / 70 (2) 0 (3) / 4 (4)  10 0 (5) / 10 (6) Livre 

ZCS2 - - - 4 (10) 80 (1) / 70 (2) 0 (3) / 4 (4) 10 0 (5) / 10 (6) Livre 

 ZCS3 - - - (7) 70 0 (3) / 4 (4) (7) 0 (5) / 10 (6) (7) 

 Z I 1 500 15 19 2 70 4  20 20 Livre 

 Z I 2 1000 20  30 2 60 10 - 20 Livre 



Observações:- 
 

(1) 80% (oitenta por cento) de taxa de ocupação máxima, para edificações 
comerciais, serviços, industriais ou mistas; 
(2) 70% (setenta por cento) é a taxa de ocupação máxima, para edificações 
exclusivamente residenciais; 
(3) é facultativo o recuo frontal, para edificações comerciais, serviços, industriais 
ou mistas;  
(4) é obrigatório o recuo frontal mínimo de 4  (quatro) metros, para edificações 
exclusivamente residenciais; 
(5) é facultativa a taxa  de  permeabilidade, para  edificações comerciais, serviços, 
industriais ou mistos; 
(6) é obrigatória a taxa de permeabilidade mínima de 10% (dez por cento), para 
edificações exclusivamente residenciais; 



Observações:- Cont. 
(7) adotam-se os índices urbanísticos da zona de maior coeficiente de 
aproveitamento; 
(8) quando a área de estacionamento se constituir de um pavimento, e não tiver 
outro tipo de uso incluído, não será computado para efeito de gabarito de altura; 
(9) quando forem lotes de interesse social, ou lotes com tamanho mínimo 
inferior ao anexo II e desde que sejam lotes com matrícula anterior a 1996, o 
recuo frontal mínimo é de 2,00 metros. 
(10) outorga onerosa, podendo o coeficiente de aproveitamento ser acrescido 
em 2, podendo atingir o máximo de 6. 
  
Obs.: Subsolo sendo totalmente enterrado poderá ocupar 100% do lote. 
  
  
  



ANEXO III – RECUOS OBRIGATÓRIOS 

Número de Pavimentos da 

Edificação 

Recuos Laterais 

Metro linear (ml) 

Recuo de Fundo 

Metro linear (ml) 

Até 4 pavimentos Facultado Facultado 

A partir do  5º pavimento Recuo obrigatório mínimo 1,5  

de um dos lados 

  

Facultado 
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PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 
LEI COMPLEMENTAR Nº 154/08 

As principais alterações foram: 
 

1) QUANTO ÀS DEFINIÇÕES 
 

Art. 2º Para fins desta Lei são adotadas as seguintes definições (...) 
 

V - ÁREA DOMINIAL – são as áreas a serem incorporadas ao 
patrimônio público do município, não afetada a uso específico; 
VII - ÁREA LOTEANDA – área que poderá ser urbanizada com vias, 
lotes e quadras descontando-se da área total da gleba as Áreas de 
Preservação Permanente – APP.  
 
  
 



 
 

XIII - ÁREA VERDE - são áreas a serem incorporadas ao patrimônio 
público do município, recoberta por vegetação natural, definida 
como Área Verde quando do registro do loteamento, permitindo 
os usos previstos na resolução CONAMA 369/06, ou normas e 
resoluções vigentes. 
XVII - CONSELHO TÉCNICO – Colegiado composto por Engenheiros 
e Arquitetos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente a ser 
regulamentado por Decreto Municipal. 
 
  
 

PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 
LEI COMPLEMENTAR Nº 154/08 



2) QUANTO ÀS RESTRIÇÕES PARA PARCELAMENTO 
 

Art. 10. Não será permitido o PARCELAMENTO DO SOLO:  
 

(...) 
 

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 
por cento), salvo se atendidas as exigências específicas das 
autoridades competentes, referentes a terraplenagem; 
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3) QUANTO À PERMISSÃO DE LOCAL PARA LOTEAMENTO 
 

Art. 11.  
 
Parágrafo único. Caso na ligação não exista via pavimentada, ficará 
a cargo do proprietário do imóvel ou do loteador, responsável pelo 
empreendimento, a sua execução e infraestrutura. 
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4) QUANTO AOS REQUISITOS PARA LOTEAMENTO 
 

Art. 12. LOTEAMENTOS deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos: 
 

I - as áreas públicas serão proporcionais à dimensão da gleba; 
(...) 

III - as áreas públicas compor-se-ão, no mínimo de: 
a) áreas institucionais: 5% (cinco por cento) da área loteanda, a 

critério do órgão responsável pelo planejamento do município, 
sendo isolada pelo Sistema Viário; 
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b) áreas de lazer: 10% (dez por cento) da área loteanda, sendo 
isolada pelo sistema viário; 
f) área dominial: 5% da totalidade da gleba loteanda, em casos de 
parcelamento de interesse social. 
(...) 
 

VI - serão dotados de, no mínimo, as seguintes obras de 
infraestrutura: 
i) via pavimentada e demais obras necessárias, dando acesso à 
área urbanizável ou urbanizada; 
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j) execução das calçadas com piso tátil em todas as áreas públicas; 
k) cercamento das áreas de APP, áreas institucionais, áreas de lazer 
e  verdes; 
l) execução e implantação de obras viárias para melhoria de 
escoamento do transito, conforme Lei do Sistema Viário. 
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5) SEÇÃO II - DA APROVAÇÃO DO LOCAL, DAS DIRETRIZES GERAIS  
 

- Acrescentado a CERTIDÃO DE CONFORMIDADE  
 

Art. 13. Para se efetuar a proposta de loteamento, o interessado 
deverá solicitar à Prefeitura Municipal que emita a certidão de 
APROVAÇÃO DO LOCAL para o imóvel a ser parcelado, 
apresentando para este fim os seguintes documentos: (...) 
- Retirado o Item área cadastrada como urbana; 
 

§ 3º Em casos de Interesse Social, deverá apresentar as 
justificativas técnicas. 
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6) NA SOLICITAÇÃO DAS DIRETRIZES GERAIS 
 

Art. 14 – (...)  
item II – subItem f) arruamento vizinho a todo perímetro, com a 
localização dos equipamentos urbanos existentes no local, bem 
como, suas respectivas distâncias ao imóvel que se pretende 
parcelar, num raio de 200 metros; 
 

Item IV - cópia em meio digital, em extensão DWG ou DXF, 
georeferenciada, contendo todas as informações do item II deste 
artigo; 
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7) CERTIDÃO DIRETRIZES GERAIS 
 

Art. 16. A Certidão de Diretrizes Gerais expedidas vigorarão pelo prazo 
máximo de 1 (um) ano, a contar do dia de sua expedição, após o que estarão 
automaticamente prescritas. 
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8) EXIGÊNCIAS DA CERTIDÃO DIRETRIZES GERAIS 
 

- Introduzido o Art. 19.  Para emissão da Certidão de 
Conformidade, além de atender todas as exigências da Certidão 
de Diretrizes Gerais, deverá apresentar os seguintes documentos: 
(...) 
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9) PLANO DE URBANIZAÇÃO E ALVARA DE ARRUAMENTO 
 

Art. 20. (...) -  Item I - PROJETOS DE PARCELAMENTO DO SOLO E 
ARRUAMENTO COMPLETOS 
 

Foi acrescentado  
- Item II – Subitem i) projetos de execução das calçadas em todas 
as áreas públicas, assim como a colocação do piso tátil, conforme a 
legislação federal referente á acessibilidade, aprovado pelo órgão 
competente do município e o respectivo orçamento; 
- Item XI - outros documentos julgados necessários, a critério da 
Prefeitura. 
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10) GARANTIAS 
 

Art. 23. (...) -  Item IV - caucionar como garantia de execução do 
Plano de Urbanização:  
 

 Foi acrescentado: 
 

- Subitem c) ou ainda, apresente seguro ou fiança bancária no 
valor total das obras; 
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§ 1º O prazo máximo a que se refere o inciso III do presente artigo, 
não poderá ser superior a dois anos, contados a partir do registro 
do empreendimento no cartório e renováveis por mais dois anos, 
mediante requerimento do interessado justificando o atraso das 
obras e apresentação de novo cronograma. 
 

§ 2º Nas declarações a que se refere o inciso VI do presente artigo, 
deverá o proprietário do imóvel ou do loteamento, declarar 
expressamente que, no momento da realização da pavimentação 
asfáltica e construção do meio fio, irão respeitar e acatar os 
padrões exigidos para que a pavimentação tenha qualidade e 
durabilidade pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 
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11) EVENTUAL ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 
 

 Foi acrescentado: 
 

Art. 30.  Quando houver mudança do PLANO DE URBANIZAÇÃO, 
deverá apresentar “AS BUILT’S” de todos os projetos, sob pena de 
embargo das obras, e os mesmos serão examinados no todo, 
observando-se as disposições desta Lei e aquelas constantes no 
Plano de Urbanização, expedindo-se então um novo ALVARÁ. 
 
  
 

PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 
LEI COMPLEMENTAR Nº 154/08 



12) RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Art. 31. A aprovação do parcelamento do solo não implica em 
nenhuma responsabilidade por parte da Prefeitura Municipal, 
quanto a eventuais divergências referentes a dimensões de 
quadras ou lotes, quanto ao direito de terceiros em relação à área 
parcelada, nem para quaisquer indenizações decorrentes de 
traçados que não obedeçam aos arruamentos de plantas limítrofes 
mais antigas ou as disposições legais aplicáveis, respondendo civil 
e criminalmente o responsável técnico e o proprietário, pelas 
informações. 
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13) SEÇÃO V – DAS QUADRAS E LOTES 
 

Art. 34.  O comprimento máximo da quadra não poderá ser 
superior a 150 m (cento e cinquenta metros), com largura mínima 
de 40 m (quarenta metros), exceto nas zonas industriais - ZI, assim 
definida na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo e 
assegurada á continuidade do sistema viário. 
  

Parágrafo Único.  Caso tecnicamente alguma quadra não consiga 
atender aos parâmetros deste artigo, deverá apresentar 
justificativa técnica. 
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14) SEÇÃO VI – DAS OUTRAS OBRAS, SERVIÇOS E ÁREAS EXIGIDAS 
 

Art. 39. (...)  
Subitem III) 30 metros do leito para: Córrego da Cascata, Córrego 
do Gramado, Córrego Taquaruçú, Córrego da Onça, Ribeirão do 
Mandaguari, Córrego da Anta e seus afluentes; 
Acrescentou subitem: 
 

VI) 150 metros do espelho d'água do Balneário da Amizade e da 
Lagoa de captação do Rio Santo Anastácio. 
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15) CAPÍTULO III – DESDOBRO E DESMEMBRAMENTO 
 
Art. 42.  (...) 
 

Item I - certidão de matrícula do imóvel, em nome do atual 
proprietário; 
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Art. 42.  (...) 
 

Item III – (...) 
Subitem d) situação ATUAL e PRETENDIDA ao parcelamento que se 
pretende efetuar, constando, se possuírem, as construções 
existentes cadastradas no município, nas duas situações, de 
acordo com as normas de desenhos urbanos da Prefeitura 
Municipal; 
 

Subitem g) perfil da via frontal do imóvel, e respectivas cotas; 
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Art. 43.  No caso de DESMEMBRAMENTO, o interessado deverá 
requerer CERTIDÃO DE DIRETRIZES para o Parcelamento do Solo, 
devendo para tal fim seguir os procedimentos previstos nesta Lei, 
no que couber, anexando em seu requerimento, os seguintes 
documentos: 
 

Art. 45. Nos desmembramentos e desdobros serão doadas ao 
Município áreas destinadas a garantir a continuação do Sistema 
Viário, quando for o caso. 
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Art. 47. Os lotes de esquina deverão obedecer ao raio de 
curvatura do loteamento, ou ser previsto canto chanfrado, 
conforme definido em lei.  
  

Art. 48. (...) 
Parágrafo único. Somente serão permitidos desdobros e 
desmembramentos em lotes com área igual ou superior ao 
estabelecidos na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo. 
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Art. 50. Após a análise do processo e sua aprovação, será emitido a 
Certidão de Desdobro ou Desmembramento que terá validade de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua expedição, após 
o que estará automaticamente prescrita. 
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16) CAPÍTULO V – DOS LOTEAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS DE 
FECHADO 
 

Art. 53. Será admitido loteamento com CARACTERÍSTICAS DE 
FECHADO, desde que, atenda, cumulativamente, as seguintes 
disposições: 
 

II - a gleba deverá ter no máximo 363.000,00 m2 (trezentos e 
sessenta e três mil metros quadrados de área), descontando-se as 
áreas de Preservação Permanente - APP da gleba total; 
(...) 
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IV) área institucional de 7% (sete por cento) no mínimo, da gleba 
loteada, fora do muro de fechamento, não sendo necessário que a 
escolha recaia em área contígua ao empreendimento, desde que 
haja equivalência de valores da avaliação da mesma e interesse 
público; 
 (...) 
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 (...) 
 

VI)  – a) Caso tecnicamente existam restrições ambientais ou 
técnicas para a implantação destas vias de contorno, na sua 
totalidade, deverá ser comprovado por laudo técnico ou estudo 
técnico de impacto ambiental, assinado por profissional habilitado, 
indicando os motivos para a não implantação, desde que 
respeitado o plano viário municipal, e será submetido ao Conselho 
Técnico. 
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(...) 
VIII - possua no máximo dois acessos de entrada ou saída com 
controle de fluxo de usuários através de guaritas construídas em 
áreas próprias do loteamento, incluídos os acessos, permitindo-se 
a cobertura do sistema viário de acesso ao empreendimento; 
 

Art. 54. A implantação de condomínios de lotes será 
regulamentada por lei específica, no prazo máximo de 90 dias após 
a publicação desta Lei.  
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17) CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 60. Para efeitos desta Lei, considera-se infrator o proprietário 
empreendedor, devendo para tanto ser mantido no Cadastro 
Técnico Municipal um lote em nome do mesmo, para efeito de 
lançamento da multa, até a entrega final do loteamento. 
 

PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 
LEI COMPLEMENTAR Nº 154/08 



Art. 62. A administração Pública Municipal poderá recusar a 
aprovação de qualquer forma de parcelamento ou utilização do 
solo, ainda que seja apenas para impedir o excessivo número de 
lotes e o consequente aumento de investimentos em obras de 
infraestrutura e equipamentos sociais. 
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Art. 62. Cont.. 
 

Parágrafo único. Em todo e qualquer empreendimento, em área 
parcelada ou não parcelada, que após análise técnica realizada 
pela Administração Municipal, identificar necessidade de 
investimentos em obras de infraestrutura incidentes e/ou não 
incidentes em equipamentos sociais, o empreendedor deverá 
participar, parcial ou integralmente dos custos de implantação das 
obras necessárias ao desenvolvimento local. 
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Art. 63. Regularização de loteamentos será disciplinada por 
legislação específica 
  

Art. 64. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação 
decorrentes da aplicação desta Lei serão apreciados pelo Conselho 
Técnico, a qual é atribuída também à competência para estudar e 
definir os elementos técnicos necessários a toda atividade 
normativa decorrente da presente Lei. 
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Art. 1º Esta Lei tem por objetivo orientar e disciplinar, 
complementarmente à Lei do Parcelamento do Solo Urbano, e 
demais posturas municipais, o sistema viário básico, zelando pelo 
interesse do Município, no que diz respeito às necessidades de seu 
desenvolvimento urbanístico e assegurando a observância das 
normas relativas à matéria, em especial a Lei de Mobilidade Urbana 
Municipal nº 8970 de 2015. 
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Art. 3º O dimensionamento das vias públicas, das áreas urbanizáveis, 
definidas na Lei do Parcelamento do solo, deverão obedecer, no 
mínimo, aos padrões definidos no ANEXO I, desta Lei, sob análise e 
aprovação dos órgãos competentes do Executivo Municipal.  
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ANEXO I 
LEI DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO CARACTERÍSTICAS DAS VIAS DAS ÁREAS 

URBANIZAVEIS                                    

Tipologia 

 Nº de 
pistas de 
rolamento 

  

                            Largura (metros) 
  
Canteiro  
 Central 

Pistas de 
Rolamento Passeios   Total Categoria 

 da via 

Perimetral/ 
Arterial 

     6 5 18 5 28 

Estrutural/ 
Arterial 

     6 2 18 5 25 

 Coletora      6 - 18 5 23 

 Marginal      1 - 9 6 15 

  Local      1 - 9 5 14 
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Art. 15. As avenidas existentes, que vierem a ser ampliadas, deverão 
obedecer ás características mínimas estabelecidas nesta lei, em 
toda sua extensão.  
 

Art. 16. Fica estabelecido faixa não edificante de 15,00 metros, em 
ambos os lados das avenidas, além da faixa de domínio, no trecho 
que compreende a Avenida Salim Farah Maluf entre a Rotatória do 
Museu e a Rotatória da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e 
a Avenida Manoel Goulart entre a Rotatória do Museu e a Rodovia 
Raposo Tavares. 
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Art. 17. Para fins de análise de velocidade, remete-se ao 
estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. 
  
Parágrafo único. Aplica-se a hierarquia das vias para velocidade 
máxima, somente em vias efetivamente implantadas nos padrões 
definidos no Anexo I, desta Lei. 
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Art. 2º Para fins urbanísticos desta Lei são adotadas as seguintes 
definições: 
 
I - Via Perimetral/Arterial – Via externa ao centro urbano, destinada 
a interligar as diferentes regiões urbanas. 
II - Via Estrutural/Arterial - Destina-se a organizar o tráfego geral da 
cidade, permitindo interligar diferentes regiões da cidade. 
III - Via Coletora - Objetiva coletar ou distribuir o tráfego gerado em 
setores da cidade. 
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Art. 2º Cont.. 
 
IV - Via Marginal - Localizada ao longo de cursos d’água, linhas de 
transmissão de energia e linha férrea ou rodovias, objetivando 
separar as diferentes categorias de tráfego. 
  
V - Via Local - Destinada ao simples acesso aos lotes lindeiros. 
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Art. 4º As vias sem saída serão permitidas apenas em casos 
especiais, á critério do órgão competente do Executivo Municipal, e 
não poderão ultrapassar a 150 (cento e cinquenta) metros de 
comprimento, contendo bolsão de retorno, cuja forma e dimensões 
permitam a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 14 
(quatorze) metros.  
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Art. 9º A rampa máxima permitida nas vias de circulação será de até 
12% (doze por cento) e a declividade transversal mínima de 0,5% 
(meio por cento). 
  
Parágrafo único. Será permitida rampa com declividade superior, á 
critério do órgão competente do Executivo Municipal, nas vias 
situadas em áreas excessivamente acidentadas, desde que 
comprovada à impossibilidade de outra solução técnica. 


