
 

PROJETO DE LEI Nº 026/2012. 

 

Acrescenta e altera dispositivos dos artigos 24 

e 29, da Lei nº 1987, de 06 de outubro de 2006 

– Plano Diretor de desenvolvimento Urbano do 

Município de Goiana – PE, cria a Macro Zona 

Especial de Dinamização Econômica – MZEDE – 

Goiana, e dá outras providências. 

 

Art. 1º. Fica acrescentado o inciso V, ao art. 24 da Lei n. 1987, de 06 de outubro de 2006 – Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Goiana-PE, passando a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 24..................................................................................................................................... 

I - ........................................................................................................................................ 

II - ........................................................................................................................................ 

III - ........................................................................................................................................ 

IV - ........................................................................................................................................ 

V – Porção centro-oeste da MZ3, delimitada pela Macro Zona Especial de Dinamização 

Econômica de Goiana MZEDE – GOIANA. 

 

Art. 2º. Fica Acrescentado o inciso IV, ao §2º, do art. 29 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 29. ................................................................................................................................... 

§1º................................................................................................................................... 

§2º................................................................................................................................... 

I - ........................................................................................................................................ 



 

a) ..................................................................................................................... 

b) ..................................................................................................................... 

II - ....................................................................................................................................... 

III - ........................................................................................................................................ 

IV – Macro Zona Especial de Dinamização Econômica de Goiana MZEDE – GOIANA, área onde 

existem atividades agrícolas e pecuárias, que tem a função de permitir a implantação de 

atividades logísticas, industriais e tecnológicas, necessárias ao atendimento de demandas 

decorrentes da instalação de grandes empreendimentos industriais, viabilizando a estratégia de 

desenvolvimento do município. Será também permitido, unicamente na  Zona Urbana – ZUR, 

indicada no Anexo I, a existência dos empreendimentos e atividades descritas no art. 7º, inciso 

V, desta Lei, respeitando-se os limites e descritivos do Anexo VI. 

 

Art. 3º. Fica alterado o § 3º, do art. 29, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

§3º - São permitidos na ZEU’s Gambá, São Lourenço, Tejucupapo e MZEDE – GOIANA, os 

seguintes usos, observando-se o disposto no art. 7º: 

 

I – serviços de armazenamento e logística; 

II – atividades  industriais; 

III – atividades tecnológicas; 

IV – serviços de educação, formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional e tecnológico; 

V – institucional; 

VI – serviços de lazer, cultura, esporte, saúde e segurança pública; 

VII – atividade de pesca artesanal; 

VIII – atividades de Eco Turismo; 

IX – utilização das áreas de solo firme para percurso de trilhas naturais e contemplação da 

natureza; 



 

X – construção de pequenos quiosques para abrigar atividades de apoio institucional, tais como : 

pequenas instalações sanitárias e equipamentos de segurança pública; 

XI – residencial; 

XII – comercial; 

XIII  - meios de hospedagem 

 

Art. 4º. Fica criada a Macro Zona Especial de Desenvolvimento Econômico de Goiana – MZEDE Goiana, que 

objetiva: 

 

I – viabilização da expansão territorial das atividades econômicas de suporte as cadeias produtivas do Pólo 

Automotivo de Pernambuco, com vistas à geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda; 

II – priorização de investimentos em infra-estrutura logística, industrial e tecnológica ,visando potencializar o 

desenvolvimento das atividades econômicas; 

III – ampliação da capacidade de encadeamento e irradiação econômica das atividades produtivas; 

IV - fortalecimento e consolidação da vocação estratégica do município como pólo de dinamização e 

desenvolvimento econômico regional; 

 

Art. 5º. São diretrizes da MZEDE GOIANA: 

 

I – promover a expansão territorial das atividades econômicas a partir da criação de parâmetros adequados 

contendo mecanismos de incentivo e controle e, ainda, expandindo setores econômico industriais para locais 

estratégicos do território municipal; 

II – incentivar a formação de consórcios interinstitucionais, locais, regionais e intermunicipais, para o 

desenvolvimento de novas atividades econômicas; 

III – definir políticas e instrumentos de incentivo fiscal para os setores produtivos; 

IV – estabelecer critérios especiais para a análise  de empreendimentos de impacto econômico, considerando 

a possibilidade de exigência de estudos complementares  para a instalação no Município; 



 

V –promover o estabelecimento de parcerias público privadas para implantação e operação de serviços 

públicos. 

VI – promover o crescimento organizado e estruturado do município de Goiana, impedindo o convívio 

inadequado de zoneamentos urbanos e industriais; 

 

Art. 6º. Nas áreas abrangidas pela Macro Zona Especial de Desenvolvimento Econômico - MZEDE devem ser 

observadas as seguintes diretrizes: 

 

I – elaboração de projetos de requalificação ambiental; 

II – implantação de plano de microbacias, para efeito de minimização dos problemas relacionados à drenagem 

de águas pluviais; 

 

Art. 7º. A inclusão de novas zonas que fazem parte da Macro Zona Especial de Desenvolvimento Econômico 

subdividem-se em : 

 

I – Zona Estruturadora de Atividades Regionais – ZAPR 1 – caracterizada por conter empreendimentos 

industriais, atividades logísticas, armazenagem, distribuição de cargas, bens de insumo, atividades de 

formação, capacitação e desenvolvimento tecnológico;  

II – Zona Estruturadora de Atividades Regionais – ZAPR 2 – caracterizada por conter empreendimentos 

industriais, atividades logísticas, armazenagem, distribuição de cargas, bens de insumo, e desenvolvimento 

tecnológico;  

III – Zona de Proteção Rigorosa – ZPR – caracterizada por conter os remanescentes dos ecossistemas de Mata 

Atlântica, têm a função de preservar e recuperar estes recursos, cuja utilização dependerá de normas de 

controle rigorosas; 

IV – Zona de Equilíbrio Ambiental – ZEA – área de transição, para redução dos impactos ambientais negativos 

sobre os ecossistemas naturais e preservação  dos mesmos, notadamente as áreas lindeiras à mangues,  

várzeas e remanescente de mata atlântica; 

V – Zona Urbana – ZUR – caracterizada por conter empreendimentos residenciais, comerciais, institucionais, 

meios de hospedagem, serviços de educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança pública e de 

hospedagem, devendo a referida zona distar, no mínimo, 2,5 Km (dois quilômetros e meio) da ZAPR 1; A ZUR 



 

está dividida em três parcelas, denominadas de ZUR1, ZUR2 e ZUR3. A ZUR1 está limitada a oeste pela ZAPR2, 

desenvolve-se em direção ao leste por 600 m (seiscentos metros), numa área total de 37 ha (trinta e sete 

hectares), caracterizando-se por um gabarito máximo de 15m (quinze metros).  A ZUR2 está limitada a oeste 

pela ZUR1, desenvolve-se em direção ao leste por 900 m (novecentos metros), numa área total de 56 ha 

(cinqüenta e seis hectares), caracterizando-se por um gabarito máximo de 24m (vinte e quatro metros). A 

ZUR3 está limitada a oeste pela ZUR2, desenvolve-se em direção ao leste por 1.650 m (mil, seiscentos e 

cinquenta metros), numa área total de 102 ha (cento e dois hectares), sendo dividida em duas parcelas pela 

rodovia estadual PE-49 e caracterizando-se por um gabarito máximo de 33m (trinta e três metros). 

 

§1º. A localização e os limites da MZEDE Goiana são os constantes do Mapa 01, Anexo I, desta Lei, contendo 

seu perímetro, o zoneamento e o memorial descritivo. A repartição da MZEDE em zonas deve manter o 

constante no Anexo I, e será objeto de demarcação em campo visando assegurar a subdivisão contida neste 

artigo. 

§2º. Os parâmetros para Parcelamento e Uso do Solo nas novas Zonas que compõem a Macro Zona Especial de 

Dinamização Econômica – MZEDE são os constantes nos Anexos II, III, IV, V e VI e VII. 

§3º. A instalação de empreendimentos na ZAPR2 e ZUR será condicionada à realização de projeto/estudo de 

tráfego que comprove a viabilidade do empreendimento, sujeita à aprovação Municipal. 

 

Art. 8º . Na MZEDE Goiana poderão ser aplicados os instrumentos contidos no Plano Urbanístico do 

Município, em especial as Operações Urbanas Consorciadas . 

Parágrafo Único: Considera-se Operação Urbana Consorciada  o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de promover 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, em áreas 

urbanas delimitadas. 

 

Art. 9º . Na Lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada  constará o plano de 

operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 

I -  definição da área a ser atingida; 

II -  programa básico de ocupação da área; 

III -  programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 



 

operação; 

IV -  finalidades da operação; 

V -  estudo prévio de impacto de vizinhança; 

VI -  contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados; 

VII -  forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 

sociedade civil. 

Parágrafo Único: Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo 

serão aplicados exclusivamente na própria Operação Urbana Consorciada . 

 

Art. 9°  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10º  - Revogam-se as disposições em contrário. 

    

 

Gabinete do Prefeito de Goiana, em 30 de agosto de 2012. 

 

 

 

Henrique Fenelon de Barros Filho 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial e Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

ZONA ESTRUTURADO DE ATIVIDAES PRODUTIVAS REGIONAIS -  ZAPR1 

 

A) Usos Permitidos: Industria 

PARÂMETROS DE PARCELAMENTO 

Área mínima 
da Gleba para 
parcelamento 
na forma de 
loteamento 

(m²) 

Lote mínimo 
resultante de 
parcelamento 

(m²) 

Testada 
mínima do lote 
resultante de 
parcelamento 

(m²) 

Percentual 
máximo de 

área da 
gleba para 
uso privado 

(%) 

Percentual 
mínimo de 

área da gleba, 
destinada a 

implantação de 
equipamentos 
comunitários e 
urbanos (%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba, 

destinada à 
implantação 

de áreas 
verdes (%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba 

destinada 
ao sistema 

viário 

100.000 10.000 50 65 - 10 - 

 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima (m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Taxa de Solo 
Natural (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais 

Frontal Fundos Lateral 

10.000 50 1 10 70 04 10 10 10 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá ser observado o disposto na Lei Federal 6766/79 e na Lei Estadual n° 9990 de 13/021/1987 
para elaboração de projetos de parcelamento do solo; 

2. A área do solo natural deverá ser tratada como área verde, sem impermeabilização, preferencialmente 
incorporando as áreas com remanescentes de Mata Atlântica e as Área de Preservação Permanente 
(APP) definidas pela Lei Federal nº 4.771/65 – Código Florestal, 10% da área de solo natural deverão 
se tratadas com arborização; 

3. Deverão ser preservados integralmente os remanescentes de Mata Atlântica; 
4. O afastamento mínimo é obrigatório em todas as divisas laterais, mesmo que não tenha vãos abertos 

e; 
5. Deverá ser prevista área de estacionamento, inclusive para carga e descarga, bem como pátio de 

manobra, no interior do lote, obedecendo os parâmetros apresentados no ANEXO VI deste projeto de 
LEI; 

6. Em caso de loteamento deverá ser respeitado a proporção máxima de 65% de área loteada privativa; 



 

7. Os percentuais da taxa de ocupação e solo natural serão sempre calculados em relação à área total do 
lote, sendo o solo natural sempre contido na área livre, não edificada, sendo que as áreas destinadas a 
estacionamento descobertas não podem ser computadas como área de solo natural; 

8. As construções, independentemente do número máximo de 4 (quatro) pavimentos poderão ter gabarito 
máximo de 40 metros; 

9. Excetua-se do cálculo do gabarito no tocante ao número de pavimentos ao número de pavimentos, o 
pavimento de subsolo ou semienterrado, quando o piso do pavimento imediatamente superior a este 
não exceder a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros ) acima da cota do acesso principal 
e a laje de piso correspondente ao pavimento de casa de máquinas, desde que a área coberta não 
exceda 30% (trinta por cento) da superfície total deste pavimento; 

10. Excetuam-se cálculo do gabarito ao número de pavimentos, os pavimentos localizados abaixo da cota 
de acesso principal da unidade, desde que estes pavimentos respeitem o perfil geológicos das 
encostas. Caso a unidade contemple acesso em níveis diferentes o cálculo do gabarito será feito pelo 
nível mais baixo; 

11. Para instalação de condomínios industriais, logísticos, deverão ser observados as seguintes 
recomendações sem prejuízo das demais condições de ocupação previstas nesta Lei: 

Área  mínima do terreno = 10.000,00 m² 

12. Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamentos observar o Anexo VI deste plano.  

 

B) Usos Permitidos:  Serviços de educação, Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional e 
Tecnológico, Institucional e Desenvolvimento Tecnológico. 

PARÂMETROS DE PARCELAMENTO 

Área mínima 
da Gleba para 
parcelamento 
na forma de 
loteamento 

(m²) 

Lote mínimo 
resultante de 
parcelamento 

(m²) 

Testada 
mínima do lote 
resultante de 
parcelamento 

(m²) 

Percentual 
máximo de 

área da 
gleba para 
uso privado 

(%) 

Percentual 
mínimo de 

área da gleba, 
destinada a 

implantação de 
equipamentos 
comunitários e 
urbanos (%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba, 

destinada à 
implantação 

de áreas 
verdes (%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba 

destinada 
ao sistema 

viário 

20.000 1.000 20 65 - 10 - 

 

 

 

 

 



 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Usos Permitidos: Apoio logístico, armazenagem, distribuição de cargas e bens de insumo). 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima (m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Taxa de Solo 
Natural (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais 

Frontal Fundos Lateral 

10.000 50 1 10 70 02 10 10 10 

 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Usos Permitidos:  Serviços de educação, Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional e 
Tecnológico, Institucional e Desenvolvimento Tecnológico. 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima (m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Taxa de Solo 
Natural (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais 

Frontal Fundos Lateral 

1.000 25 2 10 70 02 5 5 5 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá ser observado o disposto na Lei Federal 6766/79 e na Lei Estadual n° 9990 de 13/021/1987 
para elaboração de projetos de parcelamento do solo; 

2. A área do solo natural deverá ser tratada como área verde, sem impermeabilização, preferencialmente 
incorporando as áreas com remanescentes de Mata Atlântica e as Área de Preservação Permanente 
(APP) definidas pela Lei Federal nº 4.771/65 – Código Florestal, 10% da área de solo natural deverão 
se tratadas com arborização; 

3. Deverão ser preservados integralmente os remanescentes de Mata Atlântica; 
4. O afastamento mínimo é obrigatório em todas as divisas laterais, mesmo que não tenha vãos abertos 

e; 
5. Deverá ser prevista área de estacionamento, inclusive para carga e descarga, bem como pátio de 

manobra, no interior do lote, obedecendo os parâmetros apresentados no ANEXO VI deste projeto de 
LEI; 

6. Em caso de loteamento deverá ser respeitado a proporção máxima de 65% de área loteada privativa; 
7. Os percentuais da taxa de ocupação e solo natural serão sempre calculados em relação à área total do 

lote, sendo o solo natural sempre contido na área livre, não edificada, sendo que as áreas destinadas a 
estacionamento descobertas não podem ser computadas como área de solo natural; 

8. As construções, independentemente do número máximo de 2 (dois) pavimentos poderão ter gabarito 
máximo de 15 metros; 

9. Excetua-se do cálculo do gabarito no tocante ao número de pavimentos ao número de pavimentos, o 
pavimento de subsolo ou semienterrado, quando o piso do pavimento imediatamente superior a este 
não exceder a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros ) acima da cota do acesso principal 



 

e a laje de piso correspondente ao pavimento de casa de máquinas, desde que a área coberta não 
exceda 30% (trinta por cento) da superfície total deste pavimento; 

10. Excetuam-se cálculo do gabarito ao número de pavimentos, os pavimentos localizados abaixo da cota 
de acesso principal da unidade, desde que estes pavimentos respeitem o perfil geológicos das 
encostas. Caso a unidade contemple acesso em níveis diferentes o cálculo do gabarito será feito pelo 
nível mais baixo; 

11. Para instalação de condomínios industriais, logísticos, deverão ser observados as seguintes 
recomendações sem prejuízo das demais condições de ocupação previstas nesta Lei: 

Área  mínima do terreno = 20.000,00 m² 

Área máxima de terreno = 2.000.000,00 m² ou de acordo com características e análise específica do 
empreendimento 

Nos condomínios em terrenos com área igual ou superior a 30.000,00 m², os afastamentos iniciais 
entre as unidades implantadas não poderão ser menores que o afastamento frontal inicial previsto para 
cada tipologia. Os afastamentos para os limítrofes do terreno deverão obedecer aos valores indicados 
na tabela; 

Os limites externos poderão ser vedados por muros de 1,5 metros de altura e complementados por 
gradis ou segundo análise específica de acordo com as características do empreendimento, não se 
admitindo a construção de muros internos; 

12. Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamentos observar o Anexo VI deste plano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

ZONA ESTRUTURADO DE ATIVIDAES PRODUTIVAS REGIONAIS -  ZAPR2 

 

A) Usos Permitidos: Industria 

PARÂMETROS DE PARCELAMENTO 

Área mínima 
da Gleba 

para 
parcelament
o na forma 

de 
loteamento 

(m²) 

Lote mínimo 
resultante de 
parcelament

o (m²) 

Testada 
mínima do 

lote 
resultante de 
parcelament

o (m²) 

Percentua
l máximo 
de área 
da gleba 
para uso 
privado 

(%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba, 

destinada a 
implantação 

de 
equipamento

s 
comunitários 

e urbanos 
(%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba, 

destinada à 
implantaçã
o de áreas 
verdes (%) 

Percentua
l mínimo 
de área 
da gleba 
destinada 

ao 
sistema 
viário 

20.000 10.000 20 65 5 20 - 

 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima 

(m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Taxa de 
Solo 

Natural (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais 

Frontal Fundos Lateral 

10.000 20 1 10 70 02 10 10 5 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá ser observado o disposto na Lei Federal 6766/79 e na Lei Estadual n° 9990 de 
13/021/1987 para elaboração de projetos de parcelamento do solo; 

2. A área do solo natural deverá ser tratada como área verde, sem impermeabilização, 
preferencialmente incorporando as áreas com remanescentes de Mata Atlântica e as Área de 
Preservação Permanente (APP) definidas pela Lei Federal nº 4.771/65 – Código Florestal, 
10% da área de solo natural deverão se tratadas com arborização; Esta obrigado os 



 

proprietários com face frontal à via Tejucupapo, a plantação de árvores à cada 3 metros, 
respeitando o afastamento frontal de 20 metros. 

3. Deverão ser preservados integralmente os remanescentes de Mata Atlântica; 
4. O afastamento mínimo é obrigatório em todas as divisas laterais, mesmo que não tenha vãos 

abertos e;  
5. Deverá ser prevista área de estacionamento, inclusive para carga e descarga, bem como 

pátio de manobra, no interior do lote, obedecendo os parâmetros apresentados no ANEXO VI 
deste projeto de LEI; 

6. O afastamento frontal de 20 metros referido no ponto 2 está subentendido uma possibilidade 
de expansão viária; 

7. Em caso de loteamento deverá ser respeitado a proporção máxima de 65% de área loteada 
privativa; 

8. Os percentuais da taxa de ocupação e solo natural serão sempre calculados em relação à 
área total do lote, sendo o solo natural sempre contido na área livre, não edificada, sendo que 
as áreas destinadas a estacionamento descobertas não podem ser computadas como área 
de solo natural; 

9. As construções, independentemente do número máximo de 2 (dois) pavimentos poderão ter 
gabarito máximo de 15 metros; Caso seja necessário implantações superiores à 15 metros, 
estas estarão sujeitas à aprovações especiais da Secretaria de Obras da Prefeitura. 

10. Excetua-se do cálculo do gabarito no tocante ao número de pavimentos ao número de 
pavimentos, o pavimento de subsolo ou semienterrado, quando o piso do pavimento 
imediatamente superior a este não exceder a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros ) acima da cota do acesso principal e a laje de piso correspondente ao pavimento 
de casa de máquinas, desde que a área coberta não exceda 30% (trinta por cento) da 
superfície total deste pavimento; 

11. Excetuam-se cálculo do gabarito ao número de pavimentos, os pavimentos localizados abaixo 
da cota de acesso principal da unidade, desde que estes pavimentos respeitem o perfil 
geológicos das encostas. Caso a unidade contemple acesso em níveis diferentes o cálculo do 
gabarito será feito pelo nível mais baixo; 

12. Para instalação de condomínios industriais, logísticos, deverão ser observados as seguintes 
recomendações sem prejuízo das demais condições de ocupação previstas nesta Lei: 

Área  mínima do terreno = 10.000,00 m² 

13. Empreendimentos industriais em áreas superiores a 100 hectares deverão ser objeto de 
análise especial, licenciamento ambiental; 

14. Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamentos observar o Anexo VI deste 
plano.  

 



 

B) Usos Permitidos: Atividades logísticas, armazenagem, distribuição de cargas e bens de 
insumo e Desenvolvimento Tecnológico. 

 

PARÂMETROS DE PARCELAMENTO 

Área mínima 
da Gleba para 
parcelamento 
na forma de 
loteamento 

(m²) 

Lote mínimo 
resultante de 
parcelamento 

(m²) 

Testada 
mínima do 

lote 
resultante de 
parcelamento 

(m²) 

Percentual 
máximo 

de área da 
gleba para 

uso 
privado 

(%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba, 

destinada a 
implantação 

de 
equipamentos 
comunitários 

e urbanos (%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba, 

destinada à 
implantação 

de áreas 
verdes (%) 

Percentual 
mínimo de 

área da 
gleba 

destinada 
ao 

sistema 
viário 

10.000 1.000 20 65 5 10 - 

 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

(Usos Permitidos: Atividades logísticas, armazenagem, distribuição de cargas e bens de insumo) 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima 

(m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Taxa de 
Solo 

Natural (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais 

Frontal Fundos Lateral 

1.000 20 1 10 70 02 5 2 2 

 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

(Usos Permitidos:  Desenvolvimento Tecnológico) 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima 

(m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Taxa de 
Solo 

Natural (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais 

Frontal Fundos Lateral 

1.000 20 2 10 70 02 5 2 2 

 



 

OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá ser observado o disposto na Lei Federal 6766/79 e na Lei Estadual n° 9990 de 
13/021/1987 para elaboração de projetos de parcelamento do solo; 

2. A área do solo natural deverá ser tratada como área verde, sem impermeabilização, 
preferencialmente incorporando as áreas com remanescentes de Mata Atlântica e as Área de 
Preservação Permanente (APP) definidas pela Lei Federal nº 4.771/65 – Código Florestal, 
10% da área de solo natural deverão se tratadas com arborização; 

3. Deverão ser preservados integralmente os remanescentes de Mata Atlântica; 
4. O afastamento mínimo é obrigatório em todas as divisas laterais, mesmo que não tenha vãos 

abertos e; 
5. Deverá ser prevista área de estacionamento, inclusive para carga e descarga, bem como 

pátio de manobra, no interior do lote, obedecendo os parâmetros apresentados no ANEXO VI 
deste projeto de LEI; 

6. Em caso de loteamento deverá ser respeitado a proporção máxima de 65% de área loteada 
privativa; 

7. Para o sistema viário a ser projetado, respeitar a dimensão mínima de 12,00 metros para as 
vias locais; 

8. Os percentuais da taxa de ocupação e solo natural serão sempre calculados em relação à 
área total do lote, sendo o solo natural sempre contido na área livre, não edificada, sendo que 
as áreas destinadas a estacionamento descobertas não podem ser computadas como área 
de solo natural; 

9. As construções, independentemente do número máximo de 2 (dois) pavimentos poderão ter 
gabarito máximo de 15 metros; 

10. Excetua-se do cálculo do gabarito no tocante ao número de pavimentos ao número de 
pavimentos, o pavimento de subsolo ou semienterrado, quando o piso do pavimento 
imediatamente superior a este não exceder a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros ) acima da cota do acesso principal e a laje de piso correspondente ao pavimento 
de casa de máquinas, desde que a área coberta não exceda 30% (trinta por cento) da 
superfície total deste pavimento; 

11. Excetuam-se cálculo do gabarito ao número de pavimentos, os pavimentos localizados abaixo 
da cota de acesso principal da unidade, desde que estes pavimentos respeitem o perfil 
geológicos das encostas. Caso a unidade contemple acesso em níveis diferentes o cálculo do 
gabarito será feito pelo nível mais baixo; 

12. Para instalação de condomínios industriais, logísticos, deverão ser observados as seguintes 
recomendações sem prejuízo das demais condições de ocupação previstas nesta Lei: 

Área  mínima do terreno = 10.000,00 m²; 

Área máxima de terreno = 1.000.000,00 m² ou de acordo com características e análise 
específica do empreendimento; 



 

Nos condomínios em terrenos com área igual ou superior a 30.000,00 m², os afastamentos 
iniciais entre as unidades implantadas não poderão ser menores que o afastamento frontal 
inicial previsto para cada tipologia. Os afastamentos para os limítrofes do terreno deverão 
obedecer aos valores indicados na tabela; 

Destinar área pública equivalente a 5% (cinco por cento) da área total do terreno, para uso 
público e/ou complementar o sistema viário público, cuja execução será às expensas do 
empreendedor. Os limites externos poderão ser vedados por muros de 1,5 metros de altura e 
complementados por gradis ou segundo análise específica de acordo com as características 
do empreendimento, não se admitindo a construção de muros internos; 

13. Empreendimentos industriais em áreas superiores a 100 hectares deverão ser objeto de 
análise especial, licenciamento ambiental; 

14. Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamentos observar o Anexo VI deste 
plano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parâmetros Urbanísticos 

Zona de Proteção Rigorosa – ZPR 

 

Usos Permitidos: Atividade de Pesca Artesanal, Eco Turismo, Utilização das áreas de solo firme para percursos 

de trilhas naturais e contemplação da natureza, construção de pequenos quiosques para abranger atividades 

de apoio institucional, tais como: pequenas instalações sanitárias e equipamentos de segurança pública. 

Não será permitido o parcelamento urbano das áreas localizadas nas Zonas de Proteção Rigorosa – ZPR, estas 

áreas poderão ser apenas desmembradas. 

 

Coeficiente 

de 

Aproveit. 

Taxa de 

Solo 

Natural 

(%) 

Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Gabarito  

(Nº 

Pavtos) 

Afastamentos Iniciais (m') 

Frontal Fundos Lateral 

0,05 95 5 1 50 50 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parâmetros Urbanísticos 

Zona de Equilíbrio Ambiental – ZEA 

 

PARÂMETRO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Usos 
Permitidos 

Lote 
Mínimo 

(m²) 

Testada 
Mínima 

(m’) 

Coeficiente 
de 

Aproveit. 

Taxa de 
Solo 

Natural 
(%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(Nº 

Pavitos) 

 

Afastamentos Iniciais (m’) 

 

Frontal Fundos Lateral 

Residencia
l unifamiliar 
isolado 

100.000 100 0,2 50 10 01 100,00 100,00 100,00 

 

Não será permitida a transformação de uma área loteada em condomínio e nem loteamento fechado. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. A área de solo natural deverá ser tratada como área verde, sem impermeabilização, preferencialmente 
incorporada as Àreas de Preservação Permanente (APP) definida pela Lei Federal Nº 4.771/65 – Código 
Florestal. 20% da área de solo natural deverão ser tratados com arborização. 

 

2. A altura máxima da edificação, medida, em metros, entre a soleira de acesso da residência e a linha 
horizontal passando pelo ponto mais alto da residência, excluindo-se os picos decorrentes de inclinação 
máximas de telhados no montante de 45º (quarenta e cinco graus) e o reservatório d’água superior, será 
igual a 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros). 

 
3. Os afastamentos mínimos são obrigatórios em todas as divisas mesmo que não tenha vãos aberto para 

os lotes vizinhos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

ZONA DE URBANIZAÇÃO – ZUR 

PARÂMETROS DE PARCELAMENTO 

Área 
mínima da 
Gleba para 
parcelame

nto na 
forma de 

loteamento 
(m²) 

Lote mínimo 
resultante 

de 
parcelament

o (m²) 

Testada mínima 
do lote 

resultante de 
parcelamento 

(m’) 

Percentual 
máximo de área 
da gleba para 

uso privado (%) 

Percentual 
mínimo de área 

da gleba, 
destinada a 

implantação de 
equipamentos 
comunitários e 
urbanos (%) 

Percentual 
mínimo de área 

da gleba, 
destinada á 

implantação de 
áreas verdes 

(%) 

Percentual 
mínimo de área 

da gleba, 
destinada ao 
sistema viário 

(%) 

10.000,00 360,00 25,00 65 5 10 - 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Conforme disposto na Lei Estadual Nº 9.990/87, será exigida a apresentação, pelo proprietário, de um 
“Plano Urbanístico” definindo o parcelamento, ocupação e o uso do solo, contendo, além das informações 
técnicas previstas neste Plano: 

 

a) Plano de Massa, considerando a aplicação dos parâmetros de uso e ocupação do solo; 
 

b) Cálculo da densidade populacional; 
 

c) Cálculo do dimensionamento de percentual da área da gleba destinada à implantação de 
equipamentos comunitários e urbanos em relação à densidade populacional; 

d) Cálculo do dimensionamento de percentual da área da gleba destinada à implantação de áreas 
verdes de uso comum em relação à densidade populacional; 

e) Comprovação, pelo proprietário, através de estudo técnico ambiental, de que a área a ser objeto de 
parcelamento não compreende: manguezais, salgados, áreas alagáveis e remanescentes da Mata 
Atlântica. 

 

 

 



 

USOS PERMITIDOS ZUR 

 

1. Residencial Unifamiliar Isolado; 
 

2. Condomínio Residencial Horizontal; 
 

3. Condomínio Residencial Vertical; 
 

4. Comercial 
 

5. Institucional; 
 

6. Serviços de Educação, Cultura, Lazer, Esporte, Saúde e Segurança Pública; 

 

7. Meios de Hospedagem; 
7.1 Hoteis, resorts; 

7.2 Hoteis residênciais, flat-service, apart-hotel, condo-hotel, este último com até 02 (dois) 
pavimentos; 

 

 

 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Usos 
Permitidos 

Lote 
Mínim
o (m²) 

Testada 
Mínima 

(m’) 

Coeficiente 
de 

Aproveit. 

Taxa de 
Solo 

Natural 
(%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(Nº 

Pavitos) 

 

Afastamentos Iniciais (m’) 

 

Frontal Fundos Lateral 

Residencial 
Unifamiliar 

Isolado 
360 12 1 20 60 02 5,00 2,00 2,00 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. A altura máxima da edificação, medida, em metros, entre a soleira de acesso do prédio e a linha horizontal 
passando pelo ponto mais alto do edifício, excluindo-se os picos decorrentes de inclinação máxima de 



 

telhados no montante de 45º (quarenta e cinco graus) e reservatório d’água superior, será igual a 7,50m 
(sete metros e cinquenta centímetros). 

 

2. A área de solo natural deverá ser tratada como área verde, sem impermeabilização. 50% da área de solo 
natural deverão ser tratada com arborização. 

3. Os afastamentos mínimos são obrigatórios em todas as divisas, mesmo que não tenha vãos abertos para 
os lotes vizinhos. 

4. Se o lote for de esquina a frente que possuir maior testada terá afastamento mínimo igual a 5,00m (cinco 
metros). 

 

5. Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamento observar o ANEXO VII deste Plano. 

 

 

PARÂMETRO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Usos 
Permitidos 

Lote 
Míni
mo 
(m²) 

Testada 
Mínima 

(m’) 

Coeficiente 
de 

Aproveit. 

Taxa de 
Solo 

Natural 
(%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(Nº 

Pavitos) 

 

Afastamentos Iniciais (m’) 

 

Frontal Fundos Lateral 

Condomíni
o 

Horizontal 
2.000 25 2 20 60 02 5,00 2,00 2,00 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os projetos de Condomínio Horizontais deverão observar os seguintes condicionantes: 
a) O número de unidades habitacionais, por lote, obedecerá à proporção máxima de 01 (uma) 

unidade para cada fração de 200,00m² (duzentos metros quadrados) de área total de gleba; 

b) Afastamento mínimo, entre edificações, igual ou superior a 5,00m (cinco metros); 

c) Prever vagas de estacionamento de veículos, no interior do lote, observando o ANEXO 07 
deste Plano; 

d) Prever área para confinamento temporário de lixo gerado, devidamente acondicionado e de 
fácil acesso para a coleta pública. Esta área poderá ter afastamento nulo em relação às 



 

divisas; 

e) Prever sistema viário interno ao lote; 

f) Prever zeladoria; 
g) Prever portaria que poderá ter afastamento nulo em relação às divisas. 

 

2. A área de solo natural deverá ser tratada como área verde de uso comum do condomínio, sem 
impermeabilização, preferencialmente incorporada as áreas de Preservação Permanente (APP) definida 
pela Lei Federal Nº 4.771/65 – Código Florestal. 50% da área de solo natural deverão ser tratados com 
arborização. 
3. A altura máxima da edificação, medida, em metros, entre a soleira de acesso do prédio e a linha 
horizontal passando pelo ponto mais alto do edifício, excluindo-se os picos decorrentes de inclinação 
máximas de telhados no montante de 45º (quarenta e cinco graus) e o reservatório d’água superior, será 
igual a 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros). 

4. Os afastamentos mínimos são obrigatórios em todas as divisas mesmo que não tenha vãos aberto 
para os lotes vizinhos. 

5. A emissão, pelo município, de Licença de Aprovação, Licença de Construção e Habite-se para 
projetos de condomínio, obedecerá aos seguintes procedimentos: 

a) Caso 1: Projeto de Condomínio composto pelo projeto das partes comuns e pelo projeto das 
unidades habitacionais. Neste caso, a “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” 
serão emitidas para as partes comuns e para as unidades habitacionais. As obras das partes 
comuns e das unidades habitacionais deverão ser executadas pelo empreendedor, sendo 
vedada à construção das unidades habitacionais, desconformidade com o projeto aprovado. 
Após a execução das obras será emitido o “Habite-se” para o projeto com um todo; 

b) Caso 2: Projeto de Condomínio composto apenas pelo Projeto das Partes Comuns. Neste 
caso, a “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” serão emitidas para as partes 
comuns, porém, deverão conter a determinação dos parâmetros exigidos para a elaboração, 
numa etapa posterior, dos projetos das unidades habitacionais. As obras das partes comuns 
deverão ser executadas pelo empreendedor e, após sua conclusão, será condicionada a 
apresentação de projeto, ao poder público municipal, o qual deverá ser elaborado em 
conformidade com os parâmetros determinados no ato de aprovação do projeto do condomínio. 
A “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” serão emitidas para casa unidade 
habitacional independente. As obras das unidades habitacionais deverão ser executadas pelo 
proprietário e, após sua conclusão, será emitido o “Habite-se” apenas para o projeto da 
unidade habitacional; 

c) Constituem partes comuns do condomínio: o sistema viário interno, composto pelas vias de 
circulação e passeios; as áreas verdes de uso comum; as áreas destinadas a 
estacionamentos; as áreas para confinamento temporário de lixo gerado; os edifícios 
destinados a abrigar a zeladoria; e a portaria. 



 

 

6.  Não será permitida a transformação de uma área loteada em condomínio e nem loteamento fechado 

 

 

Usos 
Permitidos 

Lote 
Míni
mo 
(m²) 

Testada 
Mínima 

(m’) 

Coeficiente 
de 

Aproveit. 

Taxa de 
Solo 

Natural 
(%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(Nº 

Pavitos) 

 

Afastamentos Iniciais (m’) 

 

Frontal Fundos Lateral 

Condomíni
o 

Residencia
l Vertical 

1000 25 2 20 60 

04 para 
ZUR1 

08 para 
ZUR2 

11 para 
ZUR3 

5,00 3,00 3,00 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os projetos de Condomínio Residencial Verticais deverão observar os seguintes condicionantes: 

a) Afastamento mínimo, entre edificações, igual ou superior a 10,00m (dez metros) para frente e 
fundo e de 5,00m (cinco metros) para laterais; 

b) Prever vagas de estacionamento de veículos, no interior do lote, observando o ANEXO VII 
deste Plano; 

c) Prever área para confinamento temporário de lixo gerado, devidamente acondicionado e de 
fácil acesso para a coleta pública. Esta área poderá ter afastamento nulo em relação às 
divisas; 

d) Prever sistema viário interno ao lote; 

e) Prever zeladoria; 
f) Prever portaria que poderá ter afastamento nulo em relação às divisas. 

 

2. A área de solo natural deverá ser tratada como área verde de uso comum do condomínio, sem 
impermeabilização, preferencialmente incorporada as áreas de Preservação Permanente (APP) definida 
pela Lei Federal Nº 4.771/65 – Código Florestal. 50% da área de solo natural deverão ser tratados com 
arborização. 



 

3. A altura máxima da edificação, medida, em metros, entre a soleira de acesso do prédio e a linha horizontal 
passando pelo ponto mais alto do edifício, será igual a 15,00m (quinze metros) para ZUR1, 24,00 m (vinte e 
quatro metros) para ZUR2 e 33,00 m (trinta e três metros) para ZUR3.. 

4. Os afastamentos mínimos são obrigatórios em todas as divisas mesmo que não tenha vãos aberto para os 
lotes vizinhos. 

5. A emissão, pelo município, de Licença de Aprovação, Licença de Construção e Habite-se para projetos de 
condomínio, obedecerá aos seguintes procedimentos: 

d) Caso 1: Projeto de Condomínio composto pelo projeto das partes comuns e pelo projeto das 
unidades habitacionais. Neste caso, a “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” 
serão emitidas para as partes comuns e para as unidades habitacionais. As obras das partes 
comuns e das unidades habitacionais deverão ser executadas pelo empreendedor, sendo 
vedada à construção das unidades habitacionais,em desconformidade com o projeto aprovado. 
Após a execução das obras será emitido o “Habite-se” para o projeto com um todo; 

 

e) Caso 2: Projeto de Condomínio composto apenas pelo Projeto das Partes Comuns. Neste 
caso, a “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” serão emitidas para as partes 
comuns, porém, deverão conter a determinação dos parâmetros exigidos para a elaboração, 
numa etapa posterior, dos projetos das unidades habitacionais. As obras das partes comuns 
deverão ser executadas pelo empreendedor e, após sua conclusão, será condicionada a 
apresentação de projeto, ao poder público municipal, o qual deverá ser elaborado em 
conformidade com os parâmetros determinados no ato de aprovação do projeto do condomínio. 
A “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” serão emitidas para cada unidade 
habitacional independente. As obras das unidades habitacionais deverão ser executadas pelo 
proprietário e, após sua conclusão, será emitido o “Habite-se” apenas para o projeto da 
unidade habitacional; 

f) Constituem partes comuns do condomínio: o sistema viário interno, composto pelas vias de 
circulação e passeios; as áreas verdes de uso comum; as áreas destinadas a 
estacionamentos; as áreas para confinamento temporário de lixo gerado; os edifícios 
destinados a abrigar a zeladoria; e a portaria. 

 

6.  Não será permitida a transformação de uma área loteada em condomínio e nem loteamento fechado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Usos 
Permitidos 

Lote 
Míni
mo 
(m²) 

Testada 
Mínima 

(m’) 

Coeficiente 
de 

Aproveit. 

Taxa de 
Solo 

Natural 
(%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(Nº 

Pavitos) 

 

Afastamentos Iniciais (m’) 

 

Frontal Fundos Lateral 

Institucional; 
Comercial; 
Serviços de 
Educação; 
Cultura; 
Lazer; 
Esporte; 
Saúde e 
segurança 
Pública 

1000 25 2 20 60 

04 para 
ZUR1 

08 para 
ZUR2 

11 para 
ZUR3 

5,00 2,00 2,00 

OBSERVAÇÕES: 

a. Os projetos de Condomínio comerciais deverão observar os seguintes condicionantes: 

a) Afastamento mínimo, entre edificações, igual ou superior a 10,00m (dez metros); 

b) Prever vagas de estacionamento de veículos, no interior do lote, observando o ANEXO VII 
deste Plano; 

c) Prever área para confinamento temporário de lixo gerado, devidamente acondicionado e de 
fácil acesso para a coleta pública. Esta área poderá ter afastamento nulo em relação às 
divisas; 

d) Prever sistema viário interno ao lote; 

e) Prever zeladoria; 
f) Prever portaria que poderá ter afastamento nulo em relação às divisas. 

 

b. A área de solo natural deverá ser tratada como área verde de uso comum do condomínio, sem 
impermeabilização, preferencialmente incorporada as Àreas de Preservação Permanente (APP) definida 
pela Lei Federal Nº 4.771/65 – Código Florestal. 50% da área de solo natural deverão ser tratados com 



 

arborização. 

 

7. A altura máxima da edificação, medida, em metros, entre a soleira de acesso do prédio e a linha horizontal 
passando pelo ponto mais alto do edifício, excluindo-se os picos decorrentes de inclinação máximas de 
telhados no montante de 45º (quarenta e cinco graus) e o reservatório d’água superior, será igual a 15,00m 
(quinze metros) para ZUR1, 24,00 m (vinte e quatro metros) para ZUR2 e 33,00 m (trinta e três metros) 
para ZUR3.. 

 

c. Os afastamentos mínimos são obrigatórios em todas as divisas mesmo que não tenha vãos aberto para os 
lotes vizinhos. 

 

d. A emissão, pelo município, de Licença de Aprovação, Licença de Construção e Habite-se para projetos de 
condomínio, obedecerá aos seguintes procedimentos: 

g) Caso 1: Projeto de Condomínio composto pelo projeto das partes comuns e pelo projeto das 
unidades habitacionais. Neste caso, a “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” 
serão emitidas para as partes comuns e para as unidades habitacionais. As obras das partes 
comuns e das unidades habitacionais deverão ser executadas pelo empreendedor, sendo 
vedada à construção das unidades habitacionais,em desconformidade com o projeto aprovado. 
Após a execução das obras será emitido o “Habite-se” para o projeto com um todo; 

h) Caso 2: Projeto de Condomínio composto apenas pelo Projeto das Partes Comuns. Neste 
caso, a “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” serão emitidas para as partes 
comuns, porém, deverão conter a determinação dos parâmetros exigidos para a elaboração, 
numa etapa posterior, dos projetos das unidades habitacionais. As obras das partes comuns 
deverão ser executadas pelo empreendedor e, após sua conclusão, será condicionada a 
apresentação de projeto, ao poder público municipal, o qual deverá ser elaborado em 
conformidade com os parâmetros determinados no ato de aprovação do projeto do condomínio. 
A “Licença de Aprovação” e a “Licença de Construção” serão emitidas para cada unidade 
habitacional independente. As obras das unidades habitacionais deverão ser executadas pelo 
proprietário e, após sua conclusão, será emitido o “Habite-se” apenas para o projeto da 
unidade habitacional; 

i) Constituem partes comuns do condomínio: o sistema viário interno, composto pelas vias de 
circulação e passeios; as áreas verdes de uso comum; as áreas destinadas a 
estacionamentos; as áreas para confinamento temporário de lixo gerado; os edifícios 
destinados a abrigar a zeladoria; e a portaria. 

 

e.  Não será permitida a transformação de uma área loteada em condomínio e nem loteamento fechado. 



 

 

Usos Permitidos 
Lote 

Mínimo 
(m²) 

Testada 
Mínima 

(m’) 

Coeficiente 
de 

Aproveit. 

Taxa 
de Solo 
Natural 

(%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
(Nº 

Pavitos) 

 

Afastamentos Iniciais 
(m’) 

 

Frontal Fundos Lateral 

Meio
s de 
Hos
ped
age
ns 

Hotéis; Hotel 
Residêncial; 
Flat-service 
e Apart-hotel 

1000 25 2,00 20 60 

04 para 
ZUR1 

08 para 
ZUR2 

11 para 
ZUR3 

7,00 2,00 2,00 

Resort e 
condo-hotel 

20.000,
00 

50 1,0 20 50 

04 para 
ZUR1 

08 para 
ZUR2 

11 para 
ZUR3 

10,00 
10,0

0 
5,00 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os hotéis e resorts deverão satisfazer: 

 

a) Possuir unidades de hospedagem composta por 01 (um) quarto de dormir e 01 (um) gabinete 
sanitário privativo, obedecendo as seguintes condições: 

• O quarto de dormir devera ter área mínima igual a 8,00m² (oito metros quadrados) para 
01 (um) leito, 12,00m² (doze metros quadrados) para 02 (dois) leitos e 16,00m² 
(dezesseis metros quadrados) para mais de dois leitos; 

• O gabinete sanitário privativo devera possuir, no mínimo, 01 (um) vaso sanitário, 01 
(um) lavatório e 01 (um) chuveiro; 

b) Possuir, no mínimo as seguintes dependências: 



 

• Vestiário; 
• Dependência destinada aos serviços de portaria, recepção e comunicação; 

• Dependência destinada a administração; 
• Sala de estar coletiva; 
• Cozinha destinada ao preparo de desjejum, prevendo área separada para instalação 

da câmara frigorífica: 

• Copa, despensa, com área separadas da cozinha; 

• Local para refeições dos hóspedes; 

• Dependência para guarda de utensílios de limpeza e serviços; 

• Rouparia; 
• Depósito de roupa servida, independente de possuir lavanderia; 

• Local apropriado para isolamento de colchões, travesseiros e cobertores, independente 
de possuir lavanderia; 

• Local para passar ferro, independente de possuir lavanderia; 

• Depósito de roupa limpa, independente de possuir lavanderia; 

• Depósito para guarda de bagagem de hóspedes; 

• Vestiário e sanitário de serviço, independente dos destinados aos hóspedes, contendo, 
no mínimo, 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) lavatório, 02 (dois) mictórios e 02 (dois) 
chuveiros, pata cada grupo de 15 (quinze) funcionários, ou fração, do sexo masculino e 
01 vaso sanitário, 01 (um) lavatório, 02 (duas) ducha e 02 (dois) chuveiros para cada 
grupo de 15 (quinze) funcionários, ou fração, do sexo feminino; 

• Local para refeição dos funcionários. 

 

c) Possuir acesso independente de serviços; 

d) Os edifícios deverão atender aos parâmetros de acessibilidade definidos na NBR – 9050 e 
legislação complementar; 

e) Os edifícios deverão possuir sistema de combate a incêndio, devidamente, licenciado pelo 
Corpo de Bombeiros; 

f) Quando houver lavanderia, além do previsto no item “b” acima, esta deverá possuir um local de 
lavagem e secagem de roupa; 

g) Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamento observar o ANEXO VII deste 



 

Plano. 

h) Prever área para confinamento temporário de lixo gerado, devidamente acondicionado e de 
fácil acesso para a coleta pública. Esta área poderá ter afastamento nulo em relação às 
divisas. 

 

 

2. Entende-se por hotéis residência, flat-service, apart-hotel, condo-hotel o estabelecimento cujas unidades de 
hospedagem sejam exclusivamente de espécie apartamento residência, devendo satisfazer: 

 

a) Possuir unidades de hospedagem ou residência composta, no mínimo, por 01 (uma) sala de estar, 
01 (um) quarto de dormir, 01 (uma) cozinha e 01 (um) gabinete sanitário privativo obedecendo às 
seguintes condições: 

• A unidade de hospedagem ou residência deverá ter área mínima igual a 25,00m² (vinte e 
cinco metros quadrados); 

• A sala de estar deverá ter área mínima igual a 10,00 m² (dez metros quadrados); 

• O quarto de dormir deverá ter área mínima igual a 8,00 m² (oito metros quadrados); 

• O gabinete sanitário privativo deverá possuir, no mínimo, 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) 
lavatório e 01 (um) chuveiro; 

• Será admitido que um mesmo ambiente comporte a sala de estar, o quarto de dormir w 
cozinha que deverá área mínima igual a 18,0m²; 

b) O edifício poderá dispor de unidades de hospedagem da propriedade individualizada, cedida ou 
não, para a exploração ou administração hoteleira, porém todas as áreas e dependências sociais 
do estabelecimento serão comuns aos hóspedes e residentes; 

c) As unidades de hospedagem podem atender, alternadamente, as atividades de hospedagem e uso 
residencial; 

d) Além das unidades de hospedagem o hotel residência deverá possuir, no mínimo: 

 

• Dependência destinada à recepção ou espera; 

• Dependencia destinada à administração; 
• Depósito de roupa servida, independente de possuir lavanderia; 

• Local apropriado para isolamento de colchões, travesseiros e cobertores, independente de 



 

possuir lavanderia; 

• Local para passar ferro, independente de possuir lavanderia; 

• Depósito de roupa limpa, independente de possuir lavanderia; 

• Depósito ou almoxarifado; 
• Depósito para guarda de bagagem de hóspedes; 

• Áreas para lazer e recreação; 

• Sanitário de serviço, independente dos destinados aos hóspedes e residentes, contendo, no 
mínimo, 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) lavatório, 02 (dois) mictórios e 02 (dois) 
chuveiros, para cada grupo de 15 (quinze) funcionários, ou fração, do sexo 
masculino e 01 vaso sanitário, 01 (um) lavatório, 02 (duas) duchas e 02 (dois) 
chuveiros para cada grupo de 15 (quinze) funcionários, ou fração, do sexo 
feminino; 

• Local para refeição dos funcionários. 

e) Os edifícios deverão atender aos parâmetros de acessibilidade definido na NBR-9050 e legislação 
complementar; 

f) Os edifícios deverão possuir sistema de combate a incêndio, devidamente, licenciado pelo Corpo de 
Bombeiros; 

g) Quando houver lavanderia, além do previsto no item “b” acima, esta deverá possuir um local de 
lavagem e secagem de roupa; 

h) Quanto ao dimensionamento e requisitos de estacionamento observar o ANEXO VII deste Plano; 

i) Prever área para confinamento temporário de lixo gerado, devidamente acondicionado e de fácil 
acesso para a coleta pública. Esta área poderá ter afastamento nulo em relação às divisas; 

 

3. A área de solo natural deverá ser tratada como área verde de uso comum do condomínio, sem 
impermeabilização, preferencialmente incorporada as Àreas de Preservação Permanente (APP) definida 
pela Lei Federal Nº 4.771/65 – Código Florestal. 50% da área de solo natural deverão ser tratados com 
arborização. 

4. A altura máxima da edificação, medida, em metros, entre a soleira de acesso do prédio e a linha horizontal 
passando pelo ponto mais alto do edifício, excluindo-se o reservatório d’água superior, será igual a 15,00m 
(quinze metros) para ZUR1, 24,00 m (vinte e quatro metros) para ZUR2 e 33,00 m (trinta e três metros) 
para ZUR3. 

5. O afastamento mínimo é obrigatório em todas as divisas mesmo que não tenha vãos abertos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REQUISITOS DE ESTACIONAMENTO PARA USOS E ATIVIDADES  URBANA 

USOS E ATIVIDADES URBANAS 

REQUISITOS DE ESTACIONAMENTO 

Intervalos 
Corredor  de 

Transporte  Urb. 
Principal 

Corredor de 
Transporte 

Urbano 
Secundário  

Demais Vias 
Urbanas 

1. Uso Habitacional  Unidades :    

. Habitação Multifamiliar isolada, 
conjunto de habitações unifamiliares 
isoladas ou acopladas por 
justaposição e/ou super posição, a 
partir de 4 unidades, Apart Hotel. 

Até 40 m² 1v / unidade 1v/ unidade 1v/2 unidades 

Acima de 40 m² 

até 80 m² 
1v/unidade 1v/unidade 1v/unidade 

Acima de 80m² 

até 150 m² 
2v/unidade 2v/unidade 2v/unidade 

Acima de 150 m² 

até 250 m² 
3v/unidade 3v/unidade 2v/unidade 

Acima de 250 m² 4v / unidade 4v / unidade 4v / unidade 

2. Uso Não Habitacional     

2.1. Comércio Varejista     

. Comércio Varejista em Geral   1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

. Padarias, Supermercados, Lojas de 
Departamentos e similares 

 1v / 20m² 1v / 30m² 1v / 30m² 

. Conjuntos de Lojas e/ou de Salas 
Comerciais 

*Até 2 Pavts. 1v / 20m² 1v / 30m² 1v / 40m² 

*Acima de 2 Pavts. 

até 6 Pavts. 
1v / 30 m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

*Acima de 6 Pavts. 1v / 40m² 1v / 50m² 1v / 60m² 

. Comércio Varejista de Materiais de 
Construção inacabados, 
Concessionárias De revenda de 
veículos c/ oficina e similares 

 

1v /50m² 1v /50m² 1v /50m² 

2.2. Comércio Atacadista      

. Comércio Atacadista atrator de  1v /50m² 1v /50m² 1v /50m² 



 

veículos leves e similares 

. Comércio Atacadista atrator de 
veículos pesados e similares 

 
1v / 100m² 1v / 100m² 1v / 100m² 

2.3. Serviços de Educação      

. Creche, Pré-escolar, Escolas de 1º 
grau, Escolas de 2º grau. 

 
1v / 30m² 1v / 50m² 1v / 80m² 

. Academia de Ginástica, Centro de 
Cultura Física, Escola de Dança e 
Música e Cursos Especializados e 
similares 

 

1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 60m² 

. Escola de Ensino Superior  1v / 10m² 1v / 20m² 1v / 30m² 

2.4. Serviços de Hotelaria      

. Serviços Hoteleiros em Geral  1v / 100m² 1v / 100m² 1v / 100m² 

. Motel  1v / apto 1v/ apto 1v / apto 

2.5. Serviços de Saúde     

. Ambulatórios, 
Laboratórios,Consultórios, Clínicas, 
Maternidades, Hospitais Gerais e 
Especializados 

*Até 2 Pavts. 1v / 20m² 1v / 30m² 1v / 40m² 

*Acima de 2 Pavts.  1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

*Acima de 6 Pavts. 1v / 40m² 1v / 50m² 1v / 60m² 

2.6. Serviços Técnicos, Financeiros, 
Pessoais, de Reparação e 
Comunicação 

    

. Serviços em Geral  1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

. Agências Bancárias e Postos de 
Serviços isolados e similares 

*Até 2 Pavts. 1v /10m² 1v /20m² 1v /20m² 

*Acima de 2 Pavts. 
até 6 Pavts. 

1v / 30m² 1v / 30m² 1v / 30m² 

*Acima de 6 Pavts. 1v / 40m² 1v / 40m² 1v / 40m² 

. Serviços de Reparação de qualquer 
natureza com pintura e similares 

 1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

. Locação de Veículos, Garagens de 
Táxi, Ônibus, Caminhões, 
Transportadoras e similares. 

 1v / 50m² 1v / 50m² 1v / 50m² 



 

. Oficinas de Veículos, Máquinas,  
Motores e similares 

 
1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

. Serviços Técnicos , Financeiros e 
similares 

*Até 2 Pavts. 1v / 20m² 1v / 30m² 1v / 40m² 

*Acima de 2 Pavts. 
até 6 Pavts. 

1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

*Acima de 6 Pavts. 1v / 40m² 1v / 50m² 1v / 60m² 

2.7. Serviços Públicos     

. Serviços Públicos em Geral  1v / 30m² 1v / 40m² 1v / 50m² 

2.8. Serviços Diversionais e 
Religiosos 

    

. Cinemas, Teatros, Auditórios e 
Estúdios de TV com auditório e 
similares 

 

Analise Especial Analise Especial Analise Especial 

. Clubes Esportivos e Recreativos, 
Boliches, Rinques de Patinação , 
Agremiações Carnavalescas e 
similares 

 

1v / 50m² 1v / 50m² 1v / 50m² 

. Bares, Restaurantes, Casas de Show, 
Clubes Noturnos, Casas de 
Recepção, Jogos e similares 

 

1v / 20m² 1v / 30m² 1v / 50m² 

. Templos Religiosos, Velórios e 
similares 

 
1v / 30m² 1v / 30m² 1v / 30m² 

2.9. Uso Industrial     

. Indústrias instaladas em edificações 
com área de até 200m². 

 
1v / 50m² 1v / 50m² 1v / 50m² 

. Indústrias instaladas em edificações 
com área superior a 200m². 

 
1v / 100m² 1v / 100m² 1v / 100m² 

3. Uso Misto     

. Habitacional + Não Habitacional 
Atender os requisitos para cada uso separadamente 

. Não Habitacional + Não Habitacional 

 



 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. No caso dos usos não habitacionais, para aplicação dos índices indicados neste anexo, será 

considerada a área total de construção. 

2. Para efeito do enquadramento nos intervalos, não serão considerados os pavimentos 

ocupados por garagem. 

3. Além dos requisitos de estacionamento definidos, deverão ser observadas as seguintes 

condições: 

a) As exigências de estacionamento, bem como a previsão de local para carga e descarga de 

mercadorias, quando aplicáveis, deverão ser atendidas dentro do lote do empreendimento; 

b) Serão dispensadas do cômputo da área total de construção as áreas destinadas ao abrigo de 

frota de veículos, para efeito de aplicação dos requisitos de vagas de estacionamento; 

c) Quando a relação vaga/área construída for fracionada e superior a 0,5 (cinco décimos), o 

número de vagas deverá ser arredondado para o valor imediatamente superior; 

d) As exigências para vagas de estacionamento deverão ser aplicadas para imóveis novos ou 

reformados, havendo ou não mudança de uso, assim como no caso de mudança de uso sem 

reforma; 

e) No caso de imóveis reformados ou com mudança de uso sem reforma, cuja área resultante 

seja menor ou igual a 60m² (sessenta metros quadrados), será mantido, no mínimo, o número 

de vagas existentes antes da reforma ou da mudança de uso sem reforma; 

f) Os empreendimentos localizados em terreno lindeiro a uma via principal, que demandarem 

número de vagas de estacionamento igual ou superior a 100 (cem) e/ou gerarem tráfego de 

ônibus e caminhões de carga, serão exigidos: 

I. Caso o terreno seja de esquina, os acessos serão feitos pela via secundária ao lote, 

mantendo, no caso do uso residencial, uma distância mínima de 20,00m (vinte metros) em 

relação à esquina, e, no caso dos usos não-residencial e misto, uma distância mínima de 

40,00m (quarenta metros) em relação à esquina. 

II. Caso o terreno não seja de esquina, os acessos serão feitos por uma faixa de 

desaceleração paralela a via principal com largura mínima igual a 2,50m (dois metros e 

cinquenta centímetros) e cumprimento mínimo igual a 20,00m (vinte metros), no segmento 

anterior a entrada e 10,00m (dez metros), no segmento posterior a entrada; 

g) Nas Zonas de Proteção Rigorosa (ZPR) os requisitos de estacionamento serão objetos de 



 

análise especial pelo órgão competente do Município; 

h) As edificações que abrigarem usos não especificados no quadro, serão objetos de análise 

especial pelo Órgão Municipal competente; 

i) As edificações que abrigarem serviços de educação e de saúde, localizadas nas vias 

principais, serão objetos de análise especial pelo órgão Municipal competente; 

j) Nos terrenos que tiverem opção de acesso por mais de uma via, o acesso às áreas de 

estacionamento se fará obrigatoriamente pela via de menor hierarquia urbana; 

k) Nas áreas térreas de estacionamento a céu aberto com vagas contíguas, fica obrigatória, entre 

cada 04 (quatro) vagas, a reserva de uma faixa de 1,00m (um metro) para o plantio de uma 

árvore; 

l) Para o acesso de veículos, será permitido o rebaixamento do meio-fio, desde que: 

a) O número de vagas seja inferior ou igual a 10 (dez). 

b) A extensão do meio-fio rebaixado não ultrapasse 15,00m (quinze metros) para cada 

lote ou empreendimento. 

c) A continuidade do passeio público seja assegurada, sendo proibido o rebaixamento da 

largura total da calçada, permitindo-se o rebaixamento equivalente a 1/3 (um terço), com o 

máximo de 1m (um metro) no sentido da largura dos passeios. 

d) Quando o terreno ou a exigência de vagas do empreendimento não se enquadrarem 

nas hipóteses previstas nos itens “a” e “b”, somente será permitido o rebaixamento do 

meio-fio em um único ponto, observada a extensão máxima de 7,00m (sete metros) ou em 

pontos distintos com extensão máxima de 4,00m (quatro metros), para a entrada e saída 

de veículos; 

m) Quando os terrenos forem de esquina, o rebaixamento do meio-fio para acesso de veículos será 

permitido, desde que o seu início fique a uma distância mínima de: 

I. 10,00m (dez metros) da esquina da via, quando forem lindeiros às vias principais, exceto para 

o acesso de deficientes físicos. 

II. 5,00m (cinco metros) da esquina da via, quando foram lindeiros às vias secundarias, exceto 

para o acesso de deficientes físicos. 

 

 


