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PROJETO DE LEI    OJ4/cfyooc)

Disp6e  sobre  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento

Urbano,    PDDU,    de   Quixeramobim   e   da   outras

ei/Sob  a  No.            Providencias.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  QUIXERAMOBIM,  do

er que a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIC6ES PRELIMINARES

Art   1°-A  presente  Lei  institui  o   Plano  Diretor  do  Municipio  de  Quixeramobim,   jnstrumento

basico  da  sua  politica  de  desenvolvimento  e  de  expansao  urbana,  objetivando,   a  partir  da

fixaeao  de  objetivos  e  diretrizes  definidos  no  Plano  Estrategico  e  no  Plano  de  Estruturaeao

urt>ana,   orientar   o   processo   de   transformagao   do   municipio,   assegurando   uma   melhor

qualidade de vida a seus habitantes.

TiTULO  I

DA POLiTICA  URBANA

CApiTULO  I

Das Disposie6es Gerais

Ar`  2° -  0  Plano Diretor de Desenvolvimento  Urbano de Quixeramobim destina-se a execugao,

pelo Poder Pdblico Municipal,  da politica de desenvolvimento e de expansao urbana,  conforme

diretrizes gerais por ele fixadas.

Art  3° -  A  politica  de  desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  Poder  Pilblico  Municipal,  tern

por fungao basica ordenar o pleno desenvolvimento das fung6es  sociais da cidade e garantir o

bei-estar  de  seus  habitantes,  a  partir da  definigao  de  objetivos  estrat6gicos  que  permitam  a

obcengao do perfil  urbano ideal.

Ari  4° -0  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  de  Quixeramobim  tern  como  objetivos

fur.damentais:

: -       realizar o  pleno  desenvolvimento das fung6es sociais da cidade e da  propriedade,  e  o

uso   socialmente  justo  e  ecologicamente   equilibrado  de   seu  territ6rio,   de  forma   a

assegurar o bern-estar de seus habitantes;



Lilt)L-i)lLJ)
___ ___ __ ~                  \i\`i ul 0.ng E=ELrl" iu; F±lfl Lfl

11 -      estimulara expansao do mercado de trabalho e das atjvidades produtivas;

Ill -     propiciar melhores  condie6es  de  acesso  a  moradia,  ao  trabalho,  aos  transportes,  aos

equipamentos e servigos urbanos a populacao;

lv -     discipljnar  o  uso  e  ocupa¢ao  do  solo,  compatibilizando-os  com.o  meio  ambiente  e  a

infra-estrutura disponivel;

V -      compatibilizar a estrutura urbana da cidade ao crescimento demografico previsto;

Vl -     distribuir  a  densidade  demografica  em  areas  urbanizadas,  de  forma  a  proporcionar

maior eficiencia na distribuicao dos servieos pdblicos a comunidade;

Vll -   estabelecer mecanismos de participacao da comunidade no planejamento urbano e na

fiscaljzagao de sua execueao;

.  VHI -  estabelecer padr6es  basicos  de  urbanizagao,  estjmulando,  inclusive,  a  reurbanizagao

de areas deterioradas;

lx-    promover    o    desenvoMmento    da    cidade,     adotando-se    como     referencial     de

planejamento e gestao a Unidade de Vizinhanga;

X -      preservar,  conservare recuperar as areas e edifjcag6es de valor hjst6rico,  paisagistico

e  cultural;

Xl -     implantar  urn  sistema   integrado   de   planejamento  e  de  democratizaeao  da   gestao

urbana;  e

Xll -    promover a universalizaeao do ensino fundamental com garantia de qualidade.

CApiTULO  11

Dos Objetivos Estrat6gicos

Art.  5° -  A  politica  de  desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  Poder  Ptiblico  Municipal,  tern

Por funcao basica ordenar o pleno desenvolvimento das fung6es sociais da  cidade e garantir o

bern-estar de  seus  habitantes,  a  partir  da  definieao  de  objetivos  estrat6gjcos  qiie  permitam  a

obtencao do perfil urbano ideal.

Art. 6° -Constituem  obj.etivos  estrat6gicos  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  de

Quixeramobim:
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definir padr6es urbanos de apoio as Unidades de Vizinhanea existentes e aos distritos,

estruturando as futuras Unidades de Vizinhanca;

desenvolver e manter uma imagem positiva da cidade;

Ill -      criar  e  manter  a  estabilidade  das  Unidades  de  Vizinhanca,  obedecendo  aos  criterios

de acessibilidade,  sustentabilidade e vitalidade comunifaria:

lv -     proteger  a  qualidade  do  sistema  ambiental  pela  implementagao  de  ae6es  do  poder

pt]blico em artioulagao com a sociedade civil;

V -      assegurar a prestagao de servigos ptiblicos igualitarios e eficientes;  e

VI -     promover    condie6es    que,    estrategjcamente,     garantam    a     sustentabilidade    do

desenvolvimento.

CAPITULO  Ill

Do Plano Estrategico de Desenvolvimento

Art. 7° -  0  Plano  Estrategico  do  Municipio  de  Quixeramobim  objetiva  assegurar  urn  grau  de

desenvolvimento  econ6mico  sustenfavel  com  justiea  social,  atrav6s  da  oferta  de  sewigos  de

qualidade,  oferecendo  aos  moradores  e  visitantes  uma  cidade  atraente,  equilibrada  fisica  e

socialmente,  compondo-se de quatro linhas basjcas,  a seguir elencadas:

I-        LinhaEstrat6gical:    Quixeramobim    tera    uma    economia    primaria     dinamica     e

modema, integrada aos mercados regionais e nacionais.

11:

uE

Linha Estrat6gica 2.    Quixeramobim   tera   uma   jndi]stria   forte   e   descentralizada,

compativel com o seu meio ambiente.

Linha Estrat6gica 3:    Quixeramobim  sera  urn Centro de  Educacao  do  Sertao  Central

do Estado do Ceara.

lv -     Linha Estrat6gica 4:    Quixeramobim  sera  urn  municipio  atraente  e  equilibrado  fisica

e socialmente.

Art. 8° -  Ficam  definidos  como  componentes  basicos  para  consecueao  dos  objetjvos  tragados

na Linha Estrat6gica 1 :

10
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modemizar o  setor leiteiro,  aumentando  sua competitividade  para  tornar-se  lider entre

munjcipios do Ceafa;

aumentar  o  aproveitamento  da  agua  dos  Agudes  Fogarejro  e  Quixeramobim,  e  dos

Rios  Quixeramobim  e  Banabuid,  para  desenvolver  culturas  irrigadas  de  major  valor

agregadq

HI -     incentivar a utilizagao de novas tecnologias para aumentar produtividade do algodao;  e

IV -    garantir assjstencia comercial para os agropodutos e derivados.

Art. 9° -  Ficam  definidos como componentes basicos para  consecugao das  metas tracadas  na

Ljnha Estrategica 2:

I -       continuar  com  a  politica  de  atragao  de  indi]strias,  buscando  setores  que  sejam  mais

adequados as condie6es naturais e sociais; e

11 -      manter  ambiente   favofavel   ao   desenvolvimento   de   profissionais   liberais,   micro   e

pequenas empresas.

Art.10 -    Fica  definido  como  componente  basico  para  consecugao  das  metas  tracadas  na

Linha  Estrategica  3  transformar  o  municipio  em  cidade  do  ensino,  adequando  a  educacao

profissionalizante   e   superior   para   suprir  as   necessidades   dos   setores   econ6micos   mais

promissores da zona central do Estado.

Art.11  -    Ficam  definidos  coma  componentes  para  a  consecucao  dos  objetivos  tracados  na

Linha Estrategica 4:

I -        aumentar a atratividade fisjca do municipio;

11 -      manter e preservaro meio ambiente e os recursos naturais;

Ill -     criar condi€6es de desenvolvimento para todos os segmentos da sociedade; e

IV -    aproveitar o  potencial  do  turismo  (cientifico,  ecol6gico,  cultural,  neg6cios)  para  criar        Z'

novas oportunidades de renda para a populagao.

§ 1° -   As ac6es especificas e os projetos estruturantes vinculados a cada componente e a
Conjunto de  indicadores  de desempenho  de  cada  linha  estrategica  encontrani-se  definidos

il
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no    Plano    Estrat6gico    do    municipio,    a    qual    constitui    parte    integrante    desta    Lei,

independentemente de transcrigao.

.   § 2o -    Os termos de referencia preliminares relativos aos projetos estruturantes deverao ser

elaborados  a  partir  das  ag6es  decorrentes   das   linhas  estrategicas   supracitadas  e  das

diretrizes do Plano de Estruturaeao Urbana, descritas no Capitulo lv do Titulo I, a seguir.

CApiTULO  IV

Do Plano de Estruturacao Urbana

Art.12 -    Considera-se Plano de Estruturaeao Urbana a definigao de uma politica de afirmagao

de diretrizes para o planejamento e o futuro da cidade,  estabelecendo metas a curto e a longo

prazos,    objetivando   viabilizar   o   desenvolvimento   da   comunidade   nos   aspectos   fisicos,
ambientais e sociais.

Pafagrafo  tlnico  -  Conforma,  ainda,  o  Plano  de  Estrutura9ao  Urbana,  a  indicacao  de  urn

elenco de  intervene6es  estruturantes  e respectivos  projetos,  que,  somados  e  implantados,

numa hierarquia temporal de complementariedade, deverao, ao final de sua implementagao,

configurar  o  perfil  desejado   para  a   Cidade   de  Quixeramobim  e  os  demais  distritos  do

municipio.

Seeao I

Das Diretrizes Gerais

Art.13-A   implementagao  do   Plano   Diretor  de   Desenvolvimento   Urbano  do   Municipio   de

Quixeramobim observafa as diretrizes gerais e politicas traeadas  nos seus  dois componentes:

Plano Estrategico e Plano de Estruturacao Urbana.

§ 1°-    Constituem  diretrizes  basicas  quanto  ao  uso  do  solo,  desenho  urbano  e  forma  da
cidade:

I-

LIL-

reestruturar o zoneamento do uso do solo atrav6s de uma estrutura policentrica, com

uso misto e incremento de densidade;

incentivar a  permanencia  e o  incremento  da  moradia  na zona  central,  possibilitando

que  edificios  representativos  do  conjunto  urbano,  que  hoj.e  se  deterioram,  tenham
novos usos compativeis com os padr6es urbanisticos definidos;

12
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remanejar  funeees   dentro   da   area   central   que   nao   sejam   compativeis   com   a

qualidade de  vida  desejada,  mesclando,  sempre  que  possivel,  atividades  diferentes

dentro de uma mesma area;

incentivar  a   parceria   entre   os   varios   niveis   do   Poder   Publico,   a   instancia   do

planejamento  urbano  e  da  aeao  educadora,  para  o  traba'ho  de  preserva¢ao  das
caracterfsticas    dos    conjuntos    urbanos    relevantes    associados    a    uma    melhor

adequagao de seus usos;

criar  urn  subsjstema  troncal  de  vias  para  priorizar  a  ligaeao  entre  os  Centros  de

Unidades   de   Vizinhanca,   atraves   de   transporte   coletivo,   ciclovias   e   percursos

preferenciais de pedestres;

apoiar a configuracao de limites fisicos de Unidades de Vizinhanca,  considerando urn

raio  de

Centro;

caminhabilidade   m6dio  de  600,00m   (seiscentos   metros)   a   partir  de   seu

garantir,  para  as  novas  Unidades  de  Vjzinhanea,  a  coexistencia  de  atividades  de

moradia,  trabalho,  comercio,  lazer,  e  a  acessibilidade  aos  servigos  ptlblicos,  alem

dos equipamentos de seguranea, sadde e educagao;

VIH -     configurar,  nas  Unidades  de Vizinhanga,  as  atividades de convergencia em tomo de

urn espaap pdblico central,  oujo ponto focal e a estaeao de transporte ptiblico;

lx-       descentralizar  o  trabalho  industrial  em  nucleos  eqaidistantes  em  relagao  a  maioria

das  Unidades de Vizinhanga;

X-        evitar  a  expansao  dos  limites  urbaniza_dos  da  cidade  e  controlar  seu  crescimento

atraves da ocupagao dos vazios urbanos disponiveis e do incremento da densidade:

XI -       definir,  a partjr da implantacao do projeto de renovagao  urbana,  urn corredor cultural,

®    :::aen:rn::unr:::::::sr::some::gae:sh::t::'d:Vld: ::::::toras':u trecho urbano,          +/
Xlll -     promover a  implantagao de equipamentos adequados  nas margens dos Agudes dos

Barrosos,  da  Comissao  e  da   Fazenda  dos  Bainha;   do  Riacho  da  Palha,   Agude

Fenelon  e Aeude  Sabonete;  e  do  Rio  Quixeramobim,  para  dar-lhes  a  condjcao  de

Parques Urbanos;

13
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x|V-    criar   redes   de   espaeos   de   convivencia   e   lazer   nas   Unidades   de   Vizinhanpe   e

distritos;

XV -      reformar o  percurso de  acesso  ao  Serrote  do  Cruzeiro,  conferindo-lhe  o  cafater de

urn  roteiro   religioso  e  turistico,   criando  urn  programa  de  novos  usos  de   lazer  e

religiao para o seu cume.

Xvl -    criar paisagens urbanas renovadas para os novos Centros de Vizjnhanca;

XVIl -   refongar a  visibilidade  do acervo  do  patrim6nio  hist6rico  da  zona  central,  atraves  do

redesenho da seqtlencia de espacos pl]blicos adjacentes;

XVIII -  definir  crit6rios  mais  rigorosos  para  aprovaeao  de  projetos,  com  vistas  a  obter  uma

melhor qualidade arquitet6nica na§ futuras constru?6es;

XIX -    prover as areas aberfas e futuros parques com mobiliario urbano e amenidades com

boa qualidade de desenho;

XX-     permitir a  verticalizagao  maxima  das  edificae6es  em  quatro  pavimentos,  excluido  o

subsolo,  em  zonas  a  serem  especificamente  selecionadas,  para  preenchimento  de

vazios urbanos e incremento de densidades;

Xxl -    controlar as propagandas e andncios em espapes pdblicos para evitar poluieao visual

e sonora, baseadas no C6digo de Obras e Posturas do Municipio;

XXII -demolir    as    edificag6es    inadequadas    que    interferem    arquitetonicamente    nos

monumentos,    como    a   construcao   irregular   localizada   a   frente    e    conectada

posteriormente com a  lgreja  do  Bonfim,  a edificacao unida  a  lgreja de  Santana  e  o
bloco da Escola Paroquial justaposta a lgreja do Rosario;

Xxlll -  incentivar a implantagao de equipamentos culturais na cidade,  tais como:  bibliotecas,

museus,  zool6gico,  equipamentos  de  esportes  e  parques,  que  sao  indispensaveis

para   o   conforto   e   a   qualidade   de   vida   dos   habitantes   e   para   a   atragao   de
investimentos;

XXIV - estudar a adaptaGao do acervo arquitetonico de Quixeramobim a novos usos ligados

as  atividades  culturais  e  universitarias,  vinculadas  ao  Memorial Ant6nio  Conselheiro

e  a   Universidade  do  Sertao   Central,   como   mecanismo  de   preservacao  do  seu

patrim6nio historico; e

14
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XXV -   manter a  uniformidade de desenho,  escalas e tipologias no entorno das  edificac6es

arquitet6njcas,  para  que  nao  se  perca  o  contexto  hist6rico  no  qual  estao  inseridas,

baseadas no C6digo de Obras e Posturas.

§ 2° -    Constituem diretrizes basicas de transporte e acessibilidade:

I-        criar,  junto  ao  subsistema  viario  troncal,   uma  trilha   de  ciclovias  e  caminhos   para

pedestres,   conectando  as  Unidades  de  Vizjnhanga  entre  sj  e  essas  aos  espaeos
centrais da cidade e seus equipamentos;

JE

a     Ill-

criar urn  circuito  de transporte  pilblico  de  alta  acessibilidade,  ligando  as  Unidades  de

Vizinhanga entre si e essas aos equipamentos centrais de usa comum;

criar uma malha de caminhos para pedestres,  na zona central,  a partir da redu€ao do

tfafego  de  veiculos  e  o  conseqdente  alargamento  de  alguns  passeios  e  arborizagao

desses espaeos;

IV -     criar  uma  malha  cicloviaria  e  de  calgad6es  paisagisticos,  contomando  as  faixas  de

preservaeao  dos  recursos  hidricos  que  nao  fazem  parte  dos  Parques  Urbanos  da
cidade;

V -      criar uma malha de vias paisagisticas, com faixas de rolamento, ciclovias  e calgad6es,

conectando e integrando os parques urbanos da cidade;

Vl -    implantar 6rgao  gestor do  planejamento e  operagao  dos  transportes,  para  coordenar

institucionalmente sua gerencia;

VH -   incentivar o  uso  do  transporte  ptiblico  em  toda  sua  plenitude,  atrav6s  da  criagao  de

rotas eficazes e paradas racionajs; e

VIll -preservar  a  pavimentagao  em  paralelepipedos,   que  constitui   urn  registro  hist6rico,

al6m  de  amenizar  o  clima  quente  e  conferir  a  cidade  urn  aspecto  acolhedor  e  de

grande efeito est6tico.

§ 3°-Constituem   diretrizes    basicas   quanto   a   habitagao   e   ao   desenvolvimento   da
comunidade:

`.I -       assegurar politicas  e programas para  criar e  adapfar as  unidades de vizinhanca  com

diversidade e condic6es de vida saudavel para todos os seus residentes;

15
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H-reconhecerasUnjdadesdeVizjnhancacomopadraodeunldadedeplanejamentodas

comunidadesurbanas,configuradas,nomaximo,p6r12mwhabitantes,comareacentral

equipada  com  com6rcio,  servl.aps  e  oportunidades  locajs  de  trabalho,  conectadas  ao

sistemadetransportepubllcoqueinterligafatodasasUnidadesdeVjzjnhanca;

HL     estjmular a ocupacao dos vazios urbanos centrajs e areas dotadas de infra-estmutura,

lv-utllizarmecanismosdemonitoramentoeprograma€aoparamanteraestabilldadedas

unidades de Vizinhanca;

VLassegurarqueasUnldadesdeVizinhancautilizemomodelodeusomisto,commedia

densidadenondcleocentralededensldadedecrescentenosentidodapenferla,

Vl -    estimular  a  cnacao  de  oportunidades  de  emprego,  provendo  nl'veis  eqtlitativos  de

servicos dentro das Unjdades de Vizjnhanca;

VH-estruturarprogramaseambjentespropiciosacapacjtacaoparaotrabalho,educacao

proflssionalizante   e    desenvolvimento   de    ativldades   produtivas   e    turi'sticas   nao

predat6n.asnasUnidadesdeUnidadesdeVizinhangaenosdjstn.tos;

VIIl-asseguraraprestaeaodosserviapsdesatlde,educacao,seguranga,lazereculturaa

populagao,  atraves  de  urn sistema  composto  por diferentes  niveis  de  complemdade,

articuladosentresi,paraoatendimentoham6nicoeabrangentedasnecessjdadesda

comunidade;

lx -    estabelecer  que  cada   Unidade  de  Vizinhanca  devefa  dispor,   obrigatoriamente,   de

servigo  de  atendimento  primario  de  saude,  vlnculado  ao  Sistema  Unico  de  Sadde,

SUS,capazderealizaratividadesdepromoeao,preveng5oerecuperagao,asquais

serao  desenvolvidas  por  medicos  generallsta§  e  demajs  prc)fisslonais  da   area   de

Saude;

X- colocaradisposigaodapopulagaoumservlgodeatengaoprimanadesailde,capazde

:ema:::artoansa,:t'VIdadesdePromocao,Prevencaoerecuperacaodasaade,emnive|Z

XI-    definir  como   elemento   aglutinador  dos   componentes   do   Centro   de   Vizinhanca   o

espaoopdblicodeconvergencianaescaladacomunidade;

16
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xll -   estabelecer que o centro de bairro sera o ponto focal da convergencia da comunidade,

e o elemento de conexao com a circuito de transporte e acessibilidade;

Xlll -estabelecer   que   a  `conexao   do   transporte   pdblico,    ciclovias   e   calgad6es    para

pedestres, com o cohjunto das Unidades de Vizinhanga, sera feita atraves de estae6es
localizadas no centro convergente;

XIV - estabelecer que a prestaeao de serviGos educacionais a populaeao deve ser realizada

mediante sistema composto por varios estabelecimentos de diferentes graus de ensino

em cada Unidade de Vizinhanea, articulados entre si para o atendimento harm6nico e

abrangente das necessidades da populaeao   infantil e infanto-juvenil; e

XV -estabelecer  que  cada  Unidade  de  Vizinhanea  devera  dispor,   obrigatoriamente,   de

escola  de  nivel  medio,   articuladas  entre  si  e  em  quantidades  compativeis  com  a

demanda da populaeao infanto-i.uvenil.

§ 4° -    Constituem diretrizes basicas de natureza ambiental:

I -       fomentara racionalizacaodo usodo solo,  do subsolo, daaguaedoar;

11 -       incrementar o  planejamento  e  fiscalizaeao  do  uso  dos  recursos  ambientais  por  parte

do poder pdblico;

Ill -     proteger  os  ecossistemas,  com  a  preservaeao  de  areas  representativas,  atraves  da

criagao de novas unidades de preservaeao ou conservaeao;

lv -     controlar e zonear as atividades potenciais ou efetivamente poluidoras;

V-      incentivar  o  estudo  e  a  pesquisa  de  tecnologias  orientadas  para  o  uso  racional  e  a

prote¢ao dos recursos ambientais;

VI -    proteger areas ameagadas de degradaeao e recuperar areas degradadas;

Vll -   promover a  educaeao  ambiental  em  todos  os  niveis  de  ensino,  inclusive  a  educaeao

da  comunidade,  objetivando  capacita-Ia  para  participagao  ativa  na  defesa  do  meio

ambiente,   em   consonancia   com   as   diretrizes   tracadas   na   Politica   Naciona[   de

Educagao Ambiental definida pela Lei  Federal  N° 9.795, de 27 de abril de 1999;

Vlll-exigir   a   realizaeao   de   estudo   de   impacto   ambiental   das   atividades,   obras   ou

empreendimentos causadores de significativa degradacao ou poluieao ambiental;
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|X _     estabelecer   padr6es   de   qualidade   ambiental,   aplicando-se,   subsidiariamente,   as

normas  gerais   pertinentes   expedidas   pelo   Conselho   Nacional   do   Meio   Ambiente,

CONAMA;

X-      criar    instrumentos    de    auto-sustentabilidade    das    unidades    de    preservaeao    e

conservagao ambiental instituidas pelo Poder Pi]blico;

Xl -     oferecer  o  necessario  suporte  ao  pleno  funcionamento  do  Conselho   Municipal  de

Defesa do Meio Ambiente,  COMDEMA;

Xll -preservar  os   ambientes   naturais   sensiveis,   evitando   urbanizag6es   inadequadas   e

mantendo as drenagens naturais, e ainda promover a proteeao do patrim6nio cultural;

Xlll -  remover os usos inadequados nas areas naturais as margens do Riacho da Palha, dos

Agudes  Fenelon,  Lessa, do  Sabonete,  da Comissao,  dos  Barrosos e da  Fazenda dos

Bainha;

XIV -  criar vias  paisagisticas  para  delimitar  os  Parques  Urbanos,  com  vistas  a  melhorar  a

`  acessibilidade e o uso seguro das areas por parte da populagao; e

XV -   evitar urbanizae6es inadequadas nas  margens dos Agudes  Betania,  Nen6m  Parente

e   dos   demais   recursos   hidricos   existentes   no   perimetro   urbano,    atraves   da

implantagao da  malha  cicloviaria  e  de  calead6es  paisagisticos,  que  delimitarao  suas

faixas de preservagao.

`    § 5° -    Constituem diretrizes basicas de infra-estrutura e servigos pdblicos:

I -       assegurarque todas as areas da cidade sejam servidas por infra-estrutura de servieos,

de  forma  a  garantir  uma  melhor  qualidade  de  vida  as   Unidades  de  Vizinhanca  ja

exjstentes e as futuras;

11 -      criar urn conjunto  de  servigos  recreacionais  e  oportunidades  para  promover servigos

igualitariamente acessiveis a todos os residentes;

Ill -     proceder  a   integra9ao   rodoviaria   interdistrital   e   operacionalizagao   de   sistema   de

transporte  coletivo  regular  por  6njbus  ou  similar,  articulando  a  rede  de  distritos  do

municipio entre si;

`   lv -    fomentar a integracao das politicas de drenagem urbana e meio ambiente;
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V- estimular a implantaeao gradual de rede hierarquizada de equipamentos de educagao,

sadde, cultura, seguranca e lazer nas  Unidades de Vizinhanga;

Vl -     criar altemativa adeqi!ada para destinacao final do lixo,  atraves  de  sistemas  mistos de

aterros   sanitarios   controlados    e    implantagao   gradativa   de    coleta    seletiva    com

reciclagem de materiais;

Vll -   ajustar os programas de expansao das redes de abastecimento d'agua ,  esgotamento

sanifario,  energia  el6trica  e telefonia  com  os  de  desenvolvimento  e  consolidacao  das

Unidades de Vizinhanca; e

Vlll -  estruturar programas e ambientes propicios a  capacitaeao para o  trabalho,  educaeao

profissionalizante   e    desenvolvimento   de   atividades    produtivas    e   turisticas    nao

predatorias nas Unidades de Vizinhanga e nos distritos.

§ 6° -    Constituem politicas basicas de consolidaeao e integraeao da rede de distritos:

I -        consolidar a  centro de distrito  como  ponto  focal  da  convergencia  da  comunidade  e  a

elemento de conexao com o circuito de transporte e acessibilidade ao  Distrito-sede e

aos demais distritos;

11 -      expandir as redes  de  infra-estrutura  basica,  com  enfase especial  para os  sistemas  de

abastecimento d'agua e esgotamento sanitario;

Ill -     proceder  o  ordenamento   urbanistico   basico   das   sedes   distritais,   objetivando   sua

requalificaeao para futuras expans6es;

lv -    apoiar a configuracao dos  limites fisicos da area urbana dos distritos  ,  para que o raio

de caminhabilidade seja de. no maximo,  1.000,00m (mil metros) a partir de seu centro;

V-      garantir   condig6es   para   que   dentro   do   distrito   possa   ocorrer   a   coexistencia   de

atividades   de   moradia,   trabalho,   comercio,   lazer  e   a   acessibilidade   aos   servi?os

pdblicos, alem dos equipamentos de seguranga, sadde e educagao;

VI -    estruturar programas de atendimento a sadde, educaeao,  praticas  de esportes e lazer

comunitario e de preservagao das raizes populares das comunidades distritais;  e

lx-     implantar  equipamentos  comunitarios  de  cafater  multifuncional  e   estimuladores  da

organizagao comunifaria.
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TITULO  „

DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CApiTULO  I

Das Definic6es e dos Objetivos

Art.14-    0   Plano   Diretor   de   Desenvolvimento   Urbano,    instrumento   basico   da   politica

municipal   de  desenvolvimento   e  ordenamento   da   expansao   urbana,   tern   como   objetivos

especificos:

I-       distribuir  as  locac6es  de  services  e  equipamentos  com  eqdjdade  e  alto  grau  de

acessibilidade;

11-       promover   a   qualificagao   urbana   pela   busca   de   estabilizacao   das   Unidades   de

Vizinhanca e suas contigt]idades;

in -     considerar a  compactacao  das  Unidades  de Vizinhanqa  e  o  usa  mdltiplo  como  forma

mais   econ6mica   de   melhor  utilizar  a   infra-estrutura,   relacjonando  densidade   com

custos;

lv-    preservar,   conservar  e   recuperar   o   patrim6nio   ambiental   natural   do   municipio,

respeitando as areas verdes,  e,  sempre que possivel,  viabilizando a convivencia de

areas   urbanizadas   com   areas   naturais   acessiveis   dentro   de   toda   a    regiao

urbanizada;

V -     preservar,  conservar e  recuperar  as  areas  e  edificag6es  de  valor  hjst6rico,  oultural,

paisagistico e natural;

VI -    disciplinar a ocupagao e o uso do  solo,  compatibilizando-os com  o  meio ambiente  e a

infra-estrutura disponivel;

Vll -estabelecer  estrategias   de  acao   que   integrem   os   esforgos   jnstitucionais,   visando

assegurar uma melhor qualidade de vi.da a populagao;

VIll -  promover  uma  gestao  urbana  integrada  com  a  gestao  ambiental,  buscando  sempre

modelos  institucionais  que  articulem  o  poder  ptlblico  com  os  segmentos  organizados

da sociedade civil;
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|X -    garantir  a  participagao  de  deficientes,  atrav6s  de  seus  movimentos  representativos,

nas atividades pertjnentes ao acompanhamento e execueao do Plano Diretor; e

X- exigir,  quando da liberaeao de toda e qualquer obra pdblica ou  privada,  a observancia

das   necessidades   e   dos   direitos   das   pessoas   deficientes   ao   acesso   e   uso   de

ambientes e equipamentos adaptados as suas limitag6es.

CAPITULO  H

Dos lnstrumentos de Operacionalizacao

Art.15 -    Constituem  instrumentos de operacionalizagao do  Plano  Diretor de  Desenvolvimento

Urbano,    sem   prejuizo   de   outros   previstos   na   legislacao   municipal,    estadual   e   federal

pertinentes:

I  -         lNSTRUMENTOS  INSTITUCIONAIS

a)     Conselho Municipal do plano Diretor;

b)     Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,  COMDEMA;  e

c)     Sistema lntegrado de planejamento Municipal.

11 -       lNSTRUMENTOS  URBANisTICOS /AMBIENTAIS

a)     Estudo    Pfevio    de    lmpacto   Ambiental,    composto    pelo    Estudo    de    lmpacto

Ambiental,  EIA, e respectivo Relat6rio de lmpacto Ambiental,  RIMA;

b)     Programa de Formaeao de Estoque de Terras;

c)     Desapropriacao,  nos termos do art.  182,  Pafagrafo 4°,  Ill,  da Constituigao  Federal,

c/c  art.  296  da  Constituicao  do  Estado  do  Ceafa,  art.   148  da  Lei  Organica  do

Municipio e legislacao correlata pertinente; e

d)     Tombamento.

Ill -      INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS / FINANCEIROS

a)     lncentivos  Fiscais;

b)     Imposto progressivo;  e

C)     Fundo Municipal de Desenvolvimento urbano.
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Secao I

Dos lnstrumentos lnstitucionais

Subseeao I

Do Conselho Municipal do Plano Diretor

Art.16-    0  Conselho  Municipal  do  Plano   Diretor  e  o  6rgao  de  deliberacao  superior  e  de

assessoramento  ao  Poder Executive,  com  atribuieao  basica  de analisar e  propor medidas  de

efetivagao  da  politica  urbana,  bern como  verificar o cumprimento  das  diretrizes  expressas  no

Plano Diretor.

Art.17-A   composicao,   organizacao  e  as   normas  de  funcionamento  do  Conselho  serao

regulamentadas  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  ap6s  a  edicao  desta  Lei,  observando-se  como

regra  basica  que  de  sua  composicao  deverao  integrar  representantes  de  6rgaos  / entidades

govemamentais e nao govemamentais, observada a necessaria paridade.

§ 1° -   As decis6es do Conselho,  no ambito de sua competencia, terao cafater deliberativo,
devendo    ser    formalizadas    mediante    Resolue6es,    o    que    devefa    ser    objeto    de

regulamentaeao especifica.

§ 2° -    Consideram-se organizag6es nao-govemamentais para os efeitos desta Lei:

I-       as   associag6es   de   bairros   ou   moradores   que   tenham   por   finalidade   estatutaria

promover ou defender os interesses comunjfarios locais;

11 -       as entidades que tenham sido declaradas de utilidade pdblica municipal; e

Ill -     as  entidades  cujos  estatutos  estejam  devidamente  registrados  na forma  da  lei  civil  e

com atas da eleigao das djretorias devidamente autenticadas.

Art.18 -    Compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor:

I

I-

promover a  aplicagao e fiscalizar o  cumprimento  da  legislacao  municipal  referente  ao

Plano  Diretor,  estabelecendo,  quando solicitado,  a interpretacao  uniforme  e adequada

dos dispositivos legais pertinentes;

emitir  parecer  sobre   os   projetos   de   lei,   decretos   e   demais   atos   regulamentares

necessarios    a    atualjzagao   e    complementagao   da    presente    Lei,    observado    o

competente processo legiferativo;
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Ill -     deliberar sobre propostas de alterag6es dos padr6es urbanisticos;

lv -     opinar  sabre  a  programaeao  anual  e  plurianual  de  investimentos  das  ae6es  voltadas

para o desenvolvimento urbano;

V -      promover a  integragao das atividades de  planejamento urbano  municipal  atinentes  ao

desenvolvimento estadual e regional;

Vl-     promover     as     atividades     de     planejamento     urbano,     acompanhando     a     sua

implementagao,  em  especial  quando  do  estabelecimento,  atualizagao  permanente  e

revisao peri6dica:

a)     da ordenaeao do parcelamento, do uso e da ocupagao do solo urbano; e

b)     de definigao das prioridades governamentais.

VIl -   promover  urn  canal  de  comunicaeao  efetivo  entre  o  poder  executivo  e  os  cidadaos

quixeramobinenses, no que tange a execueao da politica urbana;

Vlll -  baixar  normas  de  sua  competencia,  necessarias  a  execueao  e  implementacao  da

poli'tica urbana do municipio;

lx-determinar,     quando    julgar    necessario,     a     realizacao     de     estudos     sabre

alternativas    e    possiveis    consequencias    urbanistico-ambientajs,    de    projetos

pdblicos   ou   privados,   com   vistas   a   adequacao   dos   mesmos   as   diretrizes

constantes nesta Lei;

X- submeter,    por   intermedio   do   Secretario   de   lnfra-estrutura   do   milnicipio   ,   a

apreciagao do Chefe do  Poder Executivo,  as propostas referentes a concessao de

incentivos   e   beneficios  fiscajs   e  financeiros,   visando   a   melhorja   da   qualidade

urbana;

•   Xl -    apreciar os projetos de urbanizacao e de equipamentos urbanos que venham a causar

significativo  impacto  ambiental  em  estreita  articulaeao  com  o  Conselho  Municipal  de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  COMDEMA,  e  respectivos  6rgaos  executivos  da  gestao

ambiental e urbana no municipio; e

Xll -   exercer outras atividades que lhe venham a ser conferidas por lei.
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Subsecao  11

Do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Art.19-    0  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  COMDEMA,   constjtui  6rgao

consultivo  e  deliberativo,  no  ambito  de  sua  competencia,  integrante  dos  Sistemas  Nacional  e

Estadual do Meio Ambiente,  competindo-Ihe, especialmente:

I -        propordiretrizes para a politica municipal de meio ambiente;

11 -       estimular  e   acompanhar   o   invenfario   dos   bens   que   deverao   constituir   patrim6nio

ambiental  (natural,  etnico e cultural)  do  municipio;

Ill-      proper o  mapeaiTfro  das  areas  crfGcas  e  a  idenffica9fo  de  cnde  se  errmfam  obras  ou

atvidbeutilizadorasdeicalrsosambientais,consideradasefehaoupotereelmentepoluidoras;

lv -    estudar, definir e estabelecer, mediante Resolucao, padr6es de qualidade ambjental;

V -     promover e colaborar na execu9ao de programas intersetoriais de protegao ambiental

do municipio;

Vl -propor e acompanharos programas de educacao ambiental;

VH -   manter intercambio com as entidades pdblicas e privadas de pesquisa com atuaeao na

area ambiental;

Vlll -  identificar  e   represenfar  junto   aos   6rgaos   competentes   as   agress6es   ambientais

ocorridas  no  municipio;

lx -convocar audiencias ptiblicas,  quando necessario; e

X -      exigjr, para instafaeao de obra ou atividade potencialmente causadora de sisnifcativa degredagfo

dornetoambiente,oEsfudoPieviodelmpactoAmhiental,aquesedafapublicl.dads.

Subsegao Ill

Do Sistema lntegrado de Planejamento Municipal

Art. 20 -     Fica  instituido  o Sistema  lntegrado  de  Planejamento  Municipal,  consrfuido  par 6rgaos e

entidades da administraeao munieipal, direta,  indireta e fundacjonal, bern como pelo 6rgao colegiado

ePelascomiss6esinstituidasnoambitodomunicipio,comasegujnteestruturabasica:
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I -        Orgao superior-o conselho Municipal do plano Diretor;

|| -      Orgao central -a secretaria de lnfra-estrutura; e

Ill -     Orgaos/Entidades   Seccionais  -os   6rgaos,   entidades   ou   comiss6es   especificas

instituidas  no  ambito  da  Administraeao  Pl]blica  Municipal,.  cujas  atividades  estejam

associadas,   direta  `ou   indiretamente,   a   implementacao   da   politica   urbana   e   das

diretrizes expressas no Plano Diretor.

Pafagrafo  dnico -  Fica  autorizado o  Chefe do  Poder Executivo  Municipal  a  criar e  implantar

na estrutura  organizacional da  Secretaria de  lnfra-estrutura  uma  unidade  responsavel  pelo

acompanhamento e gerencia do Plano Diretor.

Art. 21  -    0  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor,  como  6rgao  superior do  Sistema  lntegrado

de  Planejamento  Municipal,  podefa  constituir  Comiss6es  permanentes  ou  tempofarias,  para

acompanhar a execueao do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.

.   §  1°-    Fica,  de  logo,  instituida,  a  Comissao  Permanente  de  Avaliagao  do  Plano  Djretor,  a

qual compete, em especial, acompanhar a execueao do Plano e avaliar, sistematicamente, a
legislaeao pertinente, no sentido de propor as alterae6es e revis6es necessarias.

§ 2° -   A estrutura,  composigao e normas de funcionamento da Comissao a que se refere o
"caput"   deste   artigo   sera   objeto   de   regulamenfaeao   no   prazo   de   30   (trinta)   dias,

competindo-lhe,  especialmente,  elaborar  cronogramas  de  desenvolvimento  dos  seguintes

planos diretores setoriais:

I-        saneamentobasico;

11-        drenagem;

Ill-      transporte;

lv-     habitaGao:

V-      meioambiente;

Vl -     ciencia e teonologia;

VIl -   educa9ao e oultura;

Vlll -  sadde;  e

lx-desporto,  lazere turismo.
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Art. 22-A   operacionalizagao   do   Sistema   lntegrado   de   Planejamento   Municipal   far-se-a

atraves da articulagao com os 6rgaos federais,  estaduais e  municipios  limitrofes,  no  sentido de

compatibilizar os planos, programas e projetos de interesse comum.

Pafagrafo  dnico  -  Os  programas,   projetos  e  ag6es  de   iniciativa  dos  governos  federal  e

estadual,  no  ambito  do  territ6rio  do  Municipio  de  Quixeramobim,  deverao  compatibilizar-se

com as diretrizes do Plano  Estrategico e Plano de Estruturagao  Urbana,  ambos  integrantes

do Plano Diretor de Desenvolvimento urbano.

Art. 23 -    Os dados e informag6es necessarios a avaliagao e adequacao das diretrizes e metas

do plano de desenvolvimento do  municipio serao agrupados  em  urn Sistema  de  lnformag6es,

devendo  todos  os  6rgaos  que   integram   o  Sistema   lntegrado   d_e   Planejamento   Municipal

alimentarem a formagao de urn banco de dados,  que  subsidiafa  uma constante e  pemanente

avaliaeao   das   ae6es   empreendidas,   funcionando,   ainda,   como   relevante   instrumento   de

democratizaeao e transpafencia da gestao urbana.

Se9ao  11

Dos lnstrumentos Urbanisticos / Ambientais

Subsecao I

Do Estudo Prfevio de lmpacto Ambiental

Art. 24 -    Dependefa  de   Estudo   Pfevio   de   lmpacto  Ambiental,   elaborado   por  profissionais

habilitados, a implantagao de atividades,  obras ou empreendimentos,  pdblicos ou privados,  que

possam vir a representar uma excepcional sobrecarga na capacidade de infra-estrutura urbana
em  nivel  dos  Centros  de  Vizinhanca,  ou  ainda  possam  vir  a  provocar  danos  ao  ambiente

natural ou construido.

§ 1° -    a estudo a que se refere o ''capur' deste artigo 6 exjgivel nos temos das Constituig6es
Federal,   do   Estado   do   Ceafa   e   da   Lei   Organica   do   Municipio   (art.    127,    §    1°,    lv),

observandcLse,   subsidian.amente,  as  diretrizes  gerais   insertas  nas   Resoluc6es  baixadas

Pelo CONAMA, em especial a Resolucao N° 001, de 23 de janeiro de 1986.

§ 2° -   A sobrecarga na capactdade da infra-estrutura, a que se  refere o "caput" deste artigo,

devefa ser analisada pelas concessionan.as dos services pllblicos,  no caso de abastecimento

d'agua,   esgotamento  sanitario,  energia  eletrica  e  telefonia,  e  pelas  secretarias  municipais

setoriais,  no caso de drenagem,  limpeza publica,  sistema viario e transporfes.
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Art. 25-0   Estudo   Pr6vio   de   lmpacto   Ambiental   devefa   conter   a   analise   dos   impactos

causados pelo obra ou empreendimento, considerando, dentre outros, os seguintes aspectos:

I -       as diretrizes e metas tracadas no plano Estrat6gjco e plano de Estruturagao urbana;

11 -      os padr6es de uso e ocupagao do solo nos centros de vizinhanca;  e

lH -     a  compatibiljzacao  da  obra  ou  empreendimento  com as  propostas de  interveng6es  e

projetos estruturantes que integram o PDDU.

Art. 26 -    0  Estudo  Previo  de  lmpacto Ambiental  sera  apreciado  pelos  Conselhos  Municipais

do Plano Diretor e de Defesa do Meio Ambiente, que poderao recomendar ou nao a aprovagao

da  obra,  atividade  ou  empreendimento,  e  ainda  exigir do  empreendedor,  as  suas  expensas,

todas as obras e medidas atenuantes e compensat6rias dos impactos previsiveis.

§  1°-    0   Conselho   Municipal   de   Defesa   do   Meio   Ambiente,   COMDEMA,   normatizafa

mediante resolueao, a partir de proposta tecnica do Conselho Municipal do Plano Diretor,  os

crit6rios basicos e diretrizes especificas para uso e implementagao da avaljagao do impacto

ambiental urbano.

§ 2° -    Compete  ao  6rgao  ambiental  municipal,  ouvidos  os  6rgaos  competentes  da  Unjao,
do Estado,  quando couber,  o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de

impacto  ambiental  local  e  daquelas  que  lhe  forem  delegadas  pelo  Estado  por  jnstrumento

legal  ou  convenio,  observado  o  disposto  nas  legislac6es  federal  e  estadual  vigentes,  em

especial nas Resolug6es N° 001, de 23 de janeiro de 1986, e N° 237, de  19 de dezembro de

1997,  do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA.

subseeao 11

Do Programa de Formagao de Estoque de Terras

Art. 27-    Fica  instituido  o  Programa  de  Formacao  de  Estoque  de  Terras,  de  acordo  com  o

disposto nesta Lei.

Art. 28 -    Cabefa ao  Poder Executivo  implementar urn programa de municipalizagao  de terras,

que  objetivafa  a  aquisicao  progressiva  de  areas  da  Cidade  de  Quixeramobim,  atrav6s  de

Permutas, transfefencias, compras e desapropriae6es.

Art. 29 -    0  Programa  sera  operacjonalizado  com  recursos  do  Fundo de  Terras  Ptlblicas,  na

formaquevieraserregulamentado,edestinar-se-a,preferencialmente:
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I: a  implementacao  da  politica  municipal  de  desenvolvimento  urbano,  principalmente  a

implantagao de programas habitacionais e equipamentos de carater social;

H -      a implementagao de projetos referentes ao programa de municipalizagao de terras; e

Ill -     a  outros programas  e projetos  que atendam  a  funeao  social  d.a  cidade,  a  exemplo  de

assentamentos populares.

Art. 30-Anualmente,   a   Chefe   do   Poder   Executivo   Municipal   elaborafa   a   p[oposta   de

investimentos do Programa de Formaeao de Estoque de Terras, observando o seguinte:

I -       sera  dado  amplo  conhecimento  a  sociedade  civil  da  proposta  mencionada  no  "caput"

deste artigo, atraves de publicaeao especifica para esse fim; e

11 -      o   programa   de   investimento   devefa   ser   previamente   aprovado   pelo   Conselho

Municipal  do  Plano Diretor.

§  1° -    0 direito real de uso sera individualizado, preservando formas coletivas de titulaeao e

organizaeao do espago territorial.

§ 2° -    A urbanizaeao do espape coletivo ficara a cargo da Municipalidade.

§ 3° -   A  concessao  de  di,reito  real  de  uso  resolver-se-a  antes  de  seu  termo,  em  favor da1
Administragao,   se   o   beneficiario   transferir,   transmitir  ou   ceder  o   im6vel   a   terceiros,   a

qualquer titulo, ou tornar-se proprietario de outro jm6vel.

Art.  31  -    0  Poder Pdblico Municipal,  par deliberagao do  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor,

podefa ceder areas para fins especificos de proj.etos de habjtagao coletiva,  para:

I -        cooperativas habitacionajs; e

11 -       sindicatos de trabalhadores.

subsecao Ill

Do Tombamento

Art.  32-    0   Tombamento   constitui   limitacao   adminjstrativa   a   que   estao   sujeitos   os   bens

integrantes   do   patrim6nio   ambiental,   hist6rico,   paisagistico   e   cultural   do   municipio,   cuja

conservaeao e proteeao seja de interesse ptlblico.
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Art.  33 -    Constitui objeto de tombamento na forma prescrita no "capur' deste artigo,  o conjunto

de  bens  existentes  no  territ6rio  do  municipio  e  que,   por  sua  vinculaeao  a  fatos  preteritos

memofaveis e a fatos atuais  signjficativos,  ou  por seu  valor s6cio-cultural,  ambiental,  hjst6rico,

cientifico,  est6tico,  paisagistico  ou  turistico,  seja  de  interesse  pi]blico  proteger,  preservar  e

conservar.

§  1° -    Os bens referidos no "caput" deste artigo passarao a integrar a patrim6nio hist6rico e

s6cio-cultural mediante a sua inscrigao,  isolada ou agrupada, no Livro de Tombo.

§ 2° -    Equiparam-se aos bens referidos neste artjgo e sao fambem  sujeitos  a tombamento
os monumentos naturais,  bern como os sitios e paisagens naturais que importem conservar

e proteger pela feieao nofavel com que tenham sido dotadas pela natureza.

Art. 34-Consideram-se    edificac6es,    obras    e    monumentos    naturais    de    interesse    de

preservagao   aquelas   que   se   constituirem   em   elementos   representativos   do   patrim6nio
ambiental  urbano  do  municipio  pelo  seu  valor  hist6rico,  cultural,  social,  funcional,  tecnico  ou

afetivo.

I   § 1° -A  identificacao  das  edificag6es,  obras  e  dos  monumentos  naturais  de  interesse  de

preservacao  sera  feifa  pelo  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor,  mediante  os  seguintes

criterios:

I -        historicidade-relaeao da edificagao com a hist6ria social local;

11 -      caracterizagao arquitet6nica -estilo arquitet6nico de determinado periodo hist6rico;

Ill -     situagao em que se encontra a edificagao -necessidade ou nao de reparos;

lv -     representatividade  -exemplares  sjgnificativos  dos  diversos  estilos  arquitet6nicos  e

periodos de urbanizaeao;

a    V -      raridade  arquitet6nica - apresentaeao  de formas  valorizadas,  pofem  com  ocorfencia

rara;

Vl -    valor cultural - qualidade que confere a edificagao permanencia na mem6ria coletiva;

VII -   valor  ecol6gico  -  relaeao  exjstente  entre  os  diversos  elementos  naturais  bi6ticos  e

abi6ticos e sua significancia;

VIM -  Valor Paisagistico -qualidade visual de elemento natural de caracteristicas impales.
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§ 2o -    Os  projetos  arquitet6nicos  de  restauracao  ou  reforma  das  edificag6es  identificadas

de interesse de preservagao deverao ser submetidos,  previamente,  ao exame da Secretaria

de  lnfra-estrutura  para  parecer  t6cnico,   ouvidas  as  Secretarias  de  Educagao,   Turismo,

Cultura   e   Desporto,    a   de   Aeao   Social,    a   de   Sailde   e   de   Agricultura,    e   posterior

encaminhamento  ao  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor,  para  fins  de  deliberagao,  sem

prejuizo das normas federais atinentes a materia.

§ 3° -    Nao sera permitida a utiljzaqao de perfis metalicos ou placas simjlares que encubram

quaisquer  elementos  das  fachadas  das  edificaedes  identificadas  como  de  interesse  de

preservagao.

.  Art. 35 -    Os  bens tombados  deverao  ser conservados  e  em  nenhuma  hip6tese  poderao  ser

demolidos, destruidos ou mutilados.

§ 1° -   As  obras  de  restauracao  s6  poderao  ser  iniciadas  mediante  pfevia  comunicaeao  e

aprovagao do  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor e  comunicagao / autorizagao  obrigat6ria

do lnstjtuto do Patrim6nio Hist6n.co e Arti'stico  Nacional,  IPHAN;

§ 2° -    Dependendo do grau de  interesse, o projeto arquitet6nico ou  urbanistico devefa  ser
submetido a analise pelo 6rgao estadual ou federal competente.

§ 3° -   A  requerimento  do  proprietario,  possuidor ou  detentor,  que  comprovar  insuficiencia

de recursos para realizar as obras de conservaeao ou restauracao do bern, a Poder Pdblico

Municipal podera assumir esse Onus.

§4°-Sem   pfevia   consulta   ao   Conselho   Municipal   do   Plano   Diretor,   nao'podefa   ser

executada  qualquer  obra  nas  proximidades  do  im6vel  tombado,  que  lhe  possa  impedir  ou

reduzir  a  visibilidade  ou  que  nao  se  harmonize  com  o  aspecto  estetico,  arquitet6nico  ou

paisagistico do bern tombado.

§ 5°-A   vedaeao  supra  estende-se  a   colocagao  de   cartazes,   painejs  de  propaganda,
anuncios, tapumes ou qualquer outro objeto de empachamento.

Art.  36 -    Ficam,  desde logo,  identificados e declarados coma edificag5es,  obras e  monumentos

naturais  de   interesse  de  preservacao,   pelo  s6  efeito  desfa   Lei,   os  im6veis  constantes  do

Tombamento   Federal,   aprovado  pelo   lnstituto  do   Patrim6nio   Hist6rico  e   Artistico   Nacional,

lpHAN,SemprejuizodeoutrosquevenhamasertombadospeloEstadoouMunicipio.
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Se9ao  Ill

Dos lnstrumentos Tributarios / Financeiros

Subsegao I

Dos lncentivos Fiscais

Art.  37 -    0  municipio  podefa  conceder incentivos fiscais  sob a forma  de  isencao  ou  redueao

de tributes municipais, com vistas a protegao do ambiente natural, das edificag6es de interesse

de preservaeao e dos programas de valorizacao do ambiente urbano.

Pafagrafo dnico - Os propriefarios de im6veis tombados ou que estiverem sujeitos as restrie6es

impostas  pelo  tombamento  vizinho  poderao  gozar  de  reducao  ou  isengao,  nos  temos  da

legislaeao tributaria  municipal,  desde  que  as  edificag6es  sejam  mantidas  em  born estado  de

conservacao, comprovado atraves de vistorias realizadas pelos 6rgaos municipais competentes.

Subseeao  11

Do lmposto Progressivo

Art.  38 -    0 imposto progressivo de que trata o art.182,  § 4°,  lnciso 11,  da Constituieao Federal,

c/c o art. 296 da  Constituigao  Estadual,  incidifa sobre terrenos  nao edificados ou subutilizados

ou nao utilizados.

Art. 39-    a  imposto  progressivo  nao  jncidifa  sobre  terrenos  de  ate  250,00m2  (duzentos  e

cinqtlenta metros quadrados), cujos proprietarios nao possuam outro im6vel.

Art. 40 -    Lei de iniciativa do  Poder Executive regulamentafa o  imposto progressivo,  dispondo,

dentre outros aspectos, sobre:

I -    identificagao  dos  terrenos  nas  Unidades  de  Vizinhanpe  que  nao  cumprem  a  funcao

social  da  propriedade  e  que  estao  em  desacordo  com  a  proposta  de  estruturagao  e

adensamento do Plano Diretor;

11 -   aliquotas;  e

Ill -formas de aplicagao, contendo:

a)     calculodovalora serpago;

b)    formadepagamento; e

c)     penalidades.
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Art. 41  -    Os  im6veis  notificados  terao  o  prazo  de  2  (dois)  anos  para  edificar  ou  parcelar,  a

contar da notificagao.

Art. 42 -0   nao  cumprimento   do  disposto   no   artigo   anterior  implicara   em   pagamento   do

lmposto Territorial Progressivo no tempo.

Subseeao Ill

Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Art. 43 -    Fica instituido o Fundo Municipal de Desenvolvimento  Urbano, vinculado a Secretaria

de  lnfra-estrutura  do  Municipio  de  Quixeramobim,  destinado  a  aplicaeao  de  recursos  para  o

desenvolvimento econ6mico,  social e cultural do municfpio,  mediante a exeougao de  Programa

de Financiamento aos setores produtivos,  em  consonancia com  as linhas do  Plano  Estrat6gico

e diretrizes gerais e setoriais do Plano de Estruturagao  Urbana, que integram esta Lei.

Art. 44 -    Os  reoursos  do  Fundo  destinam-se  a  oferecer suporte  financeiro  a  implementacao

dos   objetivos,   programas   e   projetos   estruturantes   definidos   por   esta   Lei,   devendo   sua

destinaeao estar especificada na proposta  ongamenfaria  do  municipio,  e  sua aplicagao devera

ser  feita,   prioritariamente,   na   execueao   dos   programas   de   urbanizacao   e   de   obras   de

infra-estrutura basica nos Centros de Vizinhangas com maior carencia desses servigos.

Art. 45 -    Constituem receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano:

I -   dotae6es orcamentarias do municipio;

11 -  recursos  resultantes  de  doag6es,  contribuig6es  em  dinhejro,  valores,  bens  m6veis  e

im6veis que venha a receber de pessoas fisicas ou juridicas;

`   Ill -rendimentos  de  qualquer natureza  que  venha  a  auferir coma  remuneragao  decorrente

de aplicac6es de seu patrim6nio;

lv -recursos negociados junta ao poder pllblico federal e estadual; e

V -  outros,  destinados por lei.

Art. 46-    Dentro  de  30  (trinta)  dias,   a  contar  da  publicacao  desta   Lei,   o   Poder  Executivo

regulamentafa   o   Fundo   Municipal   de   Desenvolvimento   Urbano,   fixando   as   normas   para

obteneao e distribuieao de recursos, assim como as diretrizes e os criterios para sua aplicagao.
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T'TULO  Ill

DAS ZONAS DE PLANEJAMENTO

Art. 47 -    0 Zoneamento  Urbanistico  compreende  a divisao  do espaap territorial  do  municipio,

objetivando  possibilitar a  vinculagao  da  politica  urbana  as  normas de  uso  e  ocupacao  do  solo,

visando  uma  distribuigao  social  mais  eqtlitativa  dos  custos  e  beneficios  da  urbanizacao,  na

forma a ser definida na Lei de Parcelamento,  Uso e Ocupaeao do Solo do municipio.

Art. 48-    Na  definigao  das  Zonas  de  Planejamento  deverao  ser  respeitados  os  seguintes

principios:

I -    atendimento da funeao social da propriedade e da cidade,  assim entendida coma o uso

socialmente justo e ecologicamente equilibrado do espaap urbano; e

11 -       do direito a  ci.dadania,  entendido  como aquele garantidor da  parfu.cipaeao  dos  habitantes

da cidade na ordenaeao do seu tern.t6rio, assim como o direito de acesso as condig6es de

vida urbana digna e ao usufruto de urn espaap culturalmente rico e diversificado.

§ 1° -    Para fins desta Lei,  zoneamento e a divisao da Cidade de  Quixeramobim  em zonas
de  usos  diferentes,   com   o  objetivo  de  ordenar  o  desenvolvimento  da  cidade,  fazendo

cumprir a funcao social da propriedade, visando proteger os interesses da coletividade.

§ 2° -   As zonas  serao delimitadas  por vias,  logradouros  pdblicos,  acidentes topogfaficos  e

divisao de lotes, sempre que possivel.

Art. 49 -    Nas  diferentes zonas,  o  uso e a  ocupagao do solo  urbano  respeitarao  os  seguintes

Principios:

I-::::::r,:t:::s¥e°cSo::::;o:aPr°Pr'edade.C0maSubordlnacaodousoeocupagaodo//

11 -      proteger o  meio ambiente e o patrim6nio cultural como condicjonamento da  ocupaeao

do solo;

Ill -     Conter o espraiamento do desenvolvimento urbano, evitando que a cidade dilate o seu ~

raio de area urbana;

lv -    incrementar a acessibilidade da  populagao em suas atividades cotidianas com  relaeao

ao trabalho, aos servigos sociais, as infra-estruturas, ao lazer e ao com6rcio;
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V- preservar e  realgar o patrim6nio  arquitet6nico de  importancia hist6rica,  articulado  com

o processo de tombamento, com a redesenho dos espaaps pdblicos circundantes;

Vl -     reordenar os espaeos ptiblicos naturais e urbanizados,  com varios raios de alcance,  no

sentido de favorecer a  convivencia  da  populacao,  desde  as  Unidades  de  Vizjnhanca

perif6ricas ate os espaaps centrais;

Vll -   preservar os espaaps de natureza sensivel e drenagem natural;

Vlll -  facilitar o fluxo de pedestres e ciclistas,  satisfazendo as necessjdades de circulacao da

maioria da populaeao, configurando a perfil da cidade saudavel;  e

lx -    criar uma forma de desenvolvimento  urbano para  a cidade,  no sentido de controlar o

seu   crescimento,   baseado   numa   espacialidade   organica,   atraves   de   urn   sistema

articulado    e    gradativo    de    Unidades    de    Vjzinhanpe    que    poderao    acomodar

comunidades de ate 12.000 (doze mil) habitantes.

TiTULO  IV

DO PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO

CApiTULO  I

Das Disposic6es Gerais

Art.  50-    0  parcelamento   do   solo   para  fins   urbanos   sera   procedido   na   forma   desta   Lei,

observados os principios,  normas e diretrizes gerais insertas na  Lei  Federal  N° 6.766,  de  19 de

dezembro de  1979, alterada pela Lei  Federal  N° 9.785,  de 29 de janeiro de  1999,  na legislagao

estadual   pertinente,   bern  como   nas   politicas   basicas  definidas   no   Plano   de   Estruturacao

Urbana do Municipjo de Quixeramobim.

Art. 51  -    0 parcelamento do solo e a subdivisao de glebas em lotes,  com ou sem abertura de

novas  vias,   logradouros  pdblicos  ou  seus  prolongamentos,  podendo  apresentar-se  sob  as

formas de loteamento e desmembramento.

§  1°-    Loteamento  e  a  subdivisao  de  glebas  em  lotes,  destinados  as  edificac6es,  com  a
abertura   de   novas   vias   de    circulagao,    de    logradouros    ptiblicos    ou    prolongamento,

modificaeao ou ampliagao das vias ja exjstentes.

§ 2° -    Desmembramento  e  a  subdivisao  de  glebas  em  lotes,  destinados  as  edificag6es,
Com  aproveitamento  do  sistema  viario  existente,  desde  que  nao  jmplique  em  abertura  de
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logradouros publicos,  nem no prolongamento,  modificagao ou ampliagao das ja

Art. 52 -    Para  efeito  desfa  Lei,  entende-se  como  gleba  o terreno que  ainda  nao  foi  objeto  de

parcelamento, sob a forma de desmembramento.

Art. 53 -    Para  efeito  desta  Lei,  entende-se  como  lote  o  terreno  servido  de  infra-estrutura

basjca,  contido em uma quadra,  com  pelo menos  uma divisa  lindeira a via oficial de  circulagao

de   veiculos,   cujas   dimens6es   atendam   aos   indices   urbanisticos   definidos   p6Ia   Lei   de

Parcelamento,  Uso e Ocupagao do Solo do municipio.

Art. 54 -    Consideram-se infra€strutura basica os  equipamentos  urbanos  de  escoamento  das

aguas   pluviais,   iluminagao  ptiblica,   redes   de   esgoto  sanitario,   de   abastecimento  de   agua

potavel e de energia eletn.ca pdblica e domiciliar,  e as vias de circulagao,  pavimentadas ou nao.

Art. 55-Os    parametros   de   parcelamento    de    solo    no    municipio    serao    estabelecidos

levando-se em consideracao, dentre outros, os seguintes fatores:

I -     a  Lei  Federal  N° 6.76679,  com as alterag6es advindas da  Lei  N° 9.785fe9,  que disp6e

sobre o parcelamento'do solo urbano;

11 -    padr6es ambientais e sanifarios de ocupagao urbana;

ln -   respeito as dimens6es dos lotes existent6s nas areas urbanizadas; e

lv -  as projeg6es de adensamentos populacionais propostos.

Art. 56 -    Para prevencao de possiveis causas de degradagao ambiental, ficam os loteamentos

sujeitos  ao  pfevio  licenciamento  do  6rgao  Ambiental  do  Estado  do  Ceafa,  nos  termos  do

art.11  da Lei Estadual N° 11.411, de 20 de dezembro de  1987.

Art. 57 -    Os loteamentos para urbanizacao especifica,  realizados com o objetivo de atender a

implantagao  de  Programas  de  lnteresse  Social,  para  su`prir  as  necessidades  priorltarlas  de

Populag6es   de   baixa   renda,   devem   ser   previamente   aprovados   pelos   6rgaos   pdblicos
Competentes,  e  serao  enquadrados  como   Unidades   Planejadas,   de  acordo  com  a   Lei  de

Parcelamento,  Uso e Ocupagao do Solo.

Art.58-A    percentagern   de   areas   publicas    destinadas   ao    sistema    de   circulaeao,    a

implanfacao de  equipamentos  urbanos e  comunitarios,  bern como  aos  espaaps  ljvres  de  usa
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pi|blico, nao podera ser inferior a 40%  (quarenta  por cento)  da gleba,  observados  os requisitos

urbanisticos definidos  no art.  4°,  da  Lei  Federal  N° 6.766,  de  19 de dezembro de  1979,  com a

nova redaeao dada pela Lei Federal N° 9.785,  de 29 de j.aneiro de  1999.

§ 1° -   As areas destinadas ao sistema de circulaeao, a implantagao de equipamento urbano

e   comunifario,   bern   como   aos   espagos   livres   de   uso   publich,   serao   proporcjonais   a

densidade  de  ocupaeao  prevista  nesta  Lei  ou  aprovada  por  lei  municipal  para  a  zona

especifica em que se situa,  em conformidade com a Lei do Sistema Viario Basico.

§ 2° -   A lei de usa e ocupaeao do solo definifa,  para cada zona em que se divide o territ6rio
do  municipio,  os usos  permitjdos  e os  indices  urbanisticos de  parcelamento e ocupagao  do

solo, que incluirao, obrigatoriamente,  as areas minimas e maximas de lotes e os coeficientes

maximos de aproveitamento.

Art.59-Ao Iongo  das  aguas  correntes  e  dormentes das  faixas  de  dominio  pdblico  das
rodovias,  linhas  de  alta  tensao  el6trica,  ferrovias  e  dutos,  sera  obrigat6n.a  a  reserva  de  uma

fajxa  `±9|±sLdificandi"  de  20,00m  (vinte  mctosLds_ cada  I±9g,  salvo  maiores  exigencias  da

legislaeao especifica.

Pafagrafo dnico - A faixa "non aedificandi" referida neste artigo nao sera computada para a

calculo de areas pdblicas destinadas aos espaaps livres de uso pdblico.

Art. 60 -    Para  efeito  desta  Lei,  os  lndicadores  Urbanos  de  Ooupag5o  a  serem  utilizados  na

Cidade de Quixeramobim sao definidos na forma seguinte:

I -      afastamento ou recuo de frente;

11 -     afastamento ou recuo de fundos;

Ill -    afastamento ou recuo lateral;

lv -   altura maxima da edificaGao;

V-areaetestada minima delote;

VI -   indice de aproveitamento;

Vll -  taxa de ocupaeao;  e

VllI -taxa de permeabilidade.
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paragrafo dnico - A altura  maxlma  permitida  para  as edificag6es,  em qualquar zona  de uso,

fica  sujeita  as  normas  estabelecidas  na  Lei  de  Parcelamento,  uso  e  Ocupaqao  do  Solo  e

legislac6es correlatas.

Art. 61 -    A Lei de Parcelamento,  Usa e Ocupagao do Solo definifa,  para cada zona em que se

divide o territ6rio da  sede  municipal,  os  usos  permitidos  e  os  respec.tivos  indices  urbanisticos,

que   incluirao,   obrigatoriamente,   as   areas   minimas   e   maximas   de   lote   e  os   coeficientes
maximos de aproveitamento.

Art.62-A   execu9ao   do   amuamento,   pela   abertura   das   vias   de   circulagao   e   demais

logradouros publicos,  vinoulados a circulagao urbana e rede viaria do  municipio,  obedecefa ao

tracado e as caracteristicas funcionais, geometricas,  infra-estruturais e paisagisticas constantes

da Lei do Sistema Vian.o Basico.

Art. 63 -    Nao cabefa a  Prefeitura responsabmdade par qualquer divergencia  relacionada com

dimens6es,   areas  e  outras  caracteristicas  dos  lotes  de  terrenos,  constantes  da  planta  de

loteamento, verificadas em confronto com a situacao real da gleba parcelada.

Art.64-      0   Plano   de   EstruturaQao   Urbana   contempla   a   definigao   de   polfti.Gas   basjcas   de

parcelamento,usoecxmpacaodosolo,demodoaon.entaropnocessodeurbanizagao,aintegraeaoda
malhaviariaeodirecionamentodosinvestimentospublicoseminfraestrufuraeequipamentosurbanos.

TiTULO V

DO SISTEMA VIARIO BASICO

Art. 65 -    Os planos, programas, normas e projetos referentes ao sistema viario e de circulagao

de veiculos e de pedestres observarao as diretrizes tragadas no Plano de Estruturagao Urbana,

integrante desta Lei, em especial:

I -    considerar a uso e a ocupagao do solo estabelecjdo para a regiao;

H -   priorizar a seguranga e o conforto da populagao, e a defesa do meio ambiente;

I  Ill -  estabelecer criterios de  hierarquizagao da  rede  viaria  basica,  priorizando  sua  utilizacao

pelo transporte pt]blico de passageiros;

lv-criarumsistemadecomunicagaovisual,atravesdesinalizagaogfaficaesemaf6rica,de

forma   a   atender   as   necessidades   do   sistema   viario,    considerando   a   interesse

paisagistico; e
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V-crlar  junto  ao   subsistema   viario   troncal   uma  trilha   de  ciclovias   e   camlnhos   para~

pedestres, conectando as Unidades de Vizinhanga entre si e estas aos espagos centrais

da cidade e seus equipamentos.

Art. 66 -    A  definigao  do  Sistema  Viario  Basico  da  Cidade  de  Quixeramobim  contemplara  a

hierarquizacao  das  vias,   suas  diretrizes  e  a  garantia  de  espacos' destinados  a  pedestres,

atraves da  regulamenfagao  do  uso  dos  passeios,  articulando  os  Centros  Focais  de  Unidades

de Vizjnhanca.

Pafagrafo  dnico -  Os  detalhes  de  alinhamento  para  efeito  de  alargamento  ou  abertura  de

novas  vias  que  irao  configurar o  Sistema  Viario  Basico  e  as  solug6es  de  drenagem  serao

identificados quando da elaboraeao dos respectivos projetos de engenharia.

Art. 67 -    As  vias  devem  ser confortaveis  e  funcionais  para  os  pedestres,  de  modo  a  garantir

boas  condic6es  de  locomocao,  inclusive  para  portadores  de  deficiencia  fisica,  melhorando  as
L

condig5es paisagisticas, contribuindo para a amenizaeao climatica e regulamentando o uso das

faces dos lotes adjacentes com placas e anuncios.

TiTULO VI

DAS DEFINIC6ES

Art. 68 -    Para  efeito  desta  Lei,  al6m  das  definie6es  constantes  nos  artigos  anteriores,   sao

adotadas como referenciais ao fiel cumprimento de suas disposig6es normativas:

-7
11

Ill-

Acessibilidade    -    Consiste    em    sistemas    que    permitam    e    favoreeam    o

deslocamento  de  pessoas  e bens dentro  da  estrutura  urbana,  visando garantir de

forma  eficiente  o  encontro  entre  pessoas,  a  relaeao  entre  atividades,  o  acesso  a

informae6es e lugares dentro do espaeo urbano.

Centro  Focal  de  Unidade  de  Vizinhanca  -  Constituj-se  em  uma  area  situada,

aprordmadamente,   no  centre   geom6trico  da  unidade  de  Vizinhanga,   como  seu

elemento   aglutinador,    estando   materialmente   representada    pelo   conjunto   de

equipamento    de   apoio   a    vida    cotidjana,    incluindo    lazer,    sal]de,    educacao,

segurancae?_.eL¥ de transporte dblico.

Centro  Hist6rico ou Zona  Central - Refere-se  a  area  urbana  situada  no entorno

das Pracas Comendador Garcia e da Matriz,  ndcleo original da cidade.
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IV-

V-

V'-

VII-

Vlll  -

'X-

X-

Xl-

Xl'-

Xl„-

XIV-
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Crescimento  Contiguo  -  Crescimento  urbano  compacto,  evitando  deixar  vazios

urbanos,  a  nao  ser  nos  casos  justificados  de  zonas  de  interesse  ambiental  ou

espagos abertos de uso pdblico.

Desenho  Urbano -Aspecto global dos volumes construidos nas zonas  urbanas e

suas relag6es,  incluindo os espagos pdblicos.

Densidade  ou  Adensamento  -  indice  qiie  traduz  a  relaGao  entre  quantidade  de

habitantes   de   grande   importancia   para   a   definigao   e   dimensiona.mento   das

infra-estruturas, equipamentos e serviaps ptibljcos, das zonas de uma cidade.

Diretrizes   -   Expressao   de   contei]do   que   define   o   curso   da   aeao   para   a

materializagao dos conceitos.

Edificagao  -  E  a  construcao  de  estruturas  fisicas  acima,  no  nivel  ou  abaixo  da

superficie de urn terreno, que possibilitem a instalaeao e o exercicio de atMdades.

Empachamento  -  Expressao  utilizada  para  definir  a  ato  de  empachar,  ou  seja,

encobrir algo impedindo sua visualizagao.

Equipamentos  Urbanos  -  Sao  aqueles  destinados  a  prestacao  dos  servigos  de

abastecimento d'agua,  esgotamento  sanitario e pluvial,  energia  el6trica,  telefonia e

gas canalizado.

Espraiamento -dispersao, expansao desordenada.

Estudo  de  lmpacto  Ambiental  -  E  o  instrumento  t6cnico-juridico  para  a  correta

t::::act:od::uCs°andsoer::ednec:i;n:fT:`t:vn:a::gdraasd::I::d::eb:::tbar,aseempreendlmentos,

Evolueao Urbana - E a compreensao do processo gradativo pelo qual a cjdade se

desenvolveu   espacialmente,   desde   a   sua   fundacao  ate   a   configuraeao   atual,

entendendo o ciclo e fatos que os determinaram.

F6rum Visivel -  E  o  conjunto  formado  por espa?os  pdblicos,  edificjos  comerciais,

civicos,  sociais  e educacionais,  situados no nucleo da  Unidade de Vizinhan9a,  com

cafater de espaeo civico.
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lmagem  da  Cidade -  lmagem  memofavel  da  cidade,  cuja  silhueta  se forma  pela

juncao  dos  remanescentes  de  recursos  hjst6ricos  e  cultHrai<   r^ml'`;n-J^-  + ----
e  culturais,  combinados  com  os

cidade.
aspectos naturajs,+ definindo o carater especifjco da

Xvl -       lndicadores urbanos ou indices urbanisticos -Sao taxas,  quocientes,  indices e

outros  indlcadores  com  o  objetivo  de  disclplinar  a   implantacao  de  atlvldades  e

empreendjmentos no municl.pio.

XVH      lnfraestruturas  -  Sao  as  jnstalag6es  de  equipamentos  urbanos  destlnados  a

prestagao  de  servigos  de  abastecimento  de  agua,  esgotamento  sanifarjo,  energia
eletrica,colefadeaguasp'uviajs,telefonia,coletaedestinofinaldelixo,transporte

e vias de circulagao, pavimentadas ou nao.

XVHI -     Licenciamento  Ambjental  -  E  o  procedimento  administrativo  pelo  qual  o  6rgao

ambientalcompetentelicenciaalocalizagao,instala9ao,ampllagaoeaoperagaode

empreendjmentos   e  atividades   que   utilizam   recursos  ambientajs,   considerados

efetiva   ou   potencialmente   poluldores,   ou   daqueles   que,   sob   qualquer   forma,

possam   causar   degrada9ao   ambiental,   considerando   as   disposig6es   legais   e
regulamentares e as normas tecnicas aplicaveis ao caso.

XIX -       Licenca  Ambiental  -Ato Administrativo  pelo  qual  o  6rgao  ambiental  competente

estabelece as condie6es,  restrig6es e  medidas de controle ambiental  que deverao

ser   obedecidas   pelo   empreendedor,   pessoa   fisjca   ou  iuridjca,   para   localizar,

Instalar,   ampljar  e  operar  empreendjmentos  ou  ativldades  que  utillzam  recursos

ambientais,   considerados  efetiva  ou  potenclalmente  poluldores,  ou  aqueles  que,

sobqualquerforma,possamcausardegradacaoambjenfal.

XX

Xxl-

Xxll -

Logradouro  pdbHco - E o espago HVIe,  assim  reconhecido  pela  Mumcipahdade,   /

destjnado ao transito, trafego, comunicacao ou lazer pthlicos.
a

Meta  -Condigao  ou  estado  relacionado  com  a,satjsfacao  ptiblica  ou  bern-estar

geral,  para os quais o planejamento deve ser dirigido.

Ordenamento  do  Usa  e  Ocupacao  do  Solo -  E  a  processo  de  intervengao  do

Poder   Pdblico,   visando   orjentar   e   djsciplinar   a   implantagao   de   atividades   e

empreendimentos  no  territ6rio  do  munici.pio,  com  vistas  a  objetivos  de  natureza

socioecon6mica, cultural e administrativa.
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Xxlll-     Plano   Diretor  -E   o   instrumento   que   constitui   uma   politica   de   afirmagao   de

macrodjretrizes,  diretrizes  setoriais  nos aspectos  estruturantes  e  condicionantes do

desenvolvimento,ordenamentodasfung6essociaisdascidadesedeseusdistritos,

de acordo com as necessidades  da  comunidade  local,  nos aspectos fisico,  social,

econ6mico,  ambiental e humano.

XXIV -    Recursos  Naturais - Sao  elementos  relacionados a  terra,  agua,  ar,  plantas,  vida

animal e as inter-relag6es desses elementos.

XXV-     Subsistema  Troncal  -E  o  conjunto  das  vias  destinadas   a   absorver  grandes

volumes  de  trafego,  interligando  os  Centros  Focais  das  Unidades  de  Vizinhanga,

constituindo a base fisica do sistema de transporte coletivo.

Xxvl -    Unidade  de  Vizinhanca  ou  Vizinhan§a  -Unidade  fisica  de  planejamento  para

subdividir  a  zona  urbana  em  nt]cleos  de  ate  12.000  habitantes,  com  urn  raio  de

caminhabilidade medio de 600,00m (seiscentos metros), onde o foco central de cada

uma  delas,  tambem  denominado  de  Centro  Focal  de  Vizinhan¢a,  agrega  func6es

civjcas,  comerciais,  sociais,  de  lazer e estagao de transporte  publico  conectada  as

demais  por urn  sistema  de  transporte  coletivo,  promovendo  a  descentralizagao  do

trabalho e reduzindo os custos de transporte para seus habitantes.

XXVIl -   Urbanizagao  -  E  o  processo  de  incorporacao  de  areas  ao  tecido  urbano,   seja

atraves  da  implantacao  de  unidades  imobilian.as,  seja  atrav6s  da  implantacao  de

sistemas e instalacao de jnfra-estrutura.

XXVIH -  usa Adequado - E o uso compativel  com  as caracteristicas  estabelecidas para a

zona de planejamento.

XXIX-    Uso  do  Solo  -E  a  resultado  de  toda  e  qualquer  atlvldade,   que  lmpllque  em giv/

dominaeao ou apropriaeao de urn espago ou terreno.

XXX -     Uso lnadequado - E o uso incompativel com as caracteristicas estabelecjdas para

a zona de planejamento.

Xxxl -    Vazios Urbanos -Espagos nao construidos entre areas urbanizadas.

XXXII-Via   de   Circula§ao   -E   o   espaap   organizado   para   a   circulagao   de   veiculos,

motorizados ou  nao,  pedestres e animals,  compreendendo a pista de  rolamento,  o

Passeio, o acostamento e canteiro central,  subdividindo-se em:
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a)     via   oficjal   -  aquela   que   se   destina   ao   uso   pdbljco,   sendo   reconhecida

oficia`mentecomobemmunjcipaldeusocomumdopovo;

b)     via  particular -  aquela  que  se  constitui  em  propriedade  prjvada,  ainda  que

aberta ao uso pdblico.

XXXW-Vjtalidade-Eacapacidadedaestruturaurbanadesuportarasfung6eshumanas

e os requisitos bjol6gicos.

TITULO Vll

DAS DISPoslcoES FINAIS

Art69-0PlanoDlretordeDesenvolvI.mentoUrbano,PDDU,doMunicipiodeQuixeramobim

define  as   macrodjretn.zes   e   diretrizes   setonais   a   serem   atendidas   na   promocao   de   seu

desenvolvimentoeplanejamentourbanisticon.ospr6xjmos20(vinte)anos,semprejuizodas

revis6esdecorrentesdesuaafualjzacaopermanente.

Art70-0PlanoDiretordeDesenvolvlmentoUrbanopodefaseralterado,medianterevTsao,

semprequesefizernecessan.o,porpropostadoConselhoMunjcipaldoPlanoDiretor,dos

Poderes   Executivo   ou    Leglslativo,    observando-se,    para   tanto,    o   competente   processo

'egjslatjvo.

`Art71-Asrevis6esdoPlanoDlretornaoseaplicamaosprocessosadminlstrativosemcurso

nos6rgaost6cnicosmunjcipais,salvodisposj9aoemcontrarionotextodarevisao.

§10-E

pelo

assegurada  a  partjcipacao da  comunjdade  em  todo o
__..._...u.u.  c„I  iutlo  o  processo  de  planejamento,

as   informs.Fd.    A   _:_._e   ajnda   por   sua   representagao   em   entjdades   e
_ _ _ ,.... u„,ui iiidlias,  em grupos de trabalho,  comjss6es,  provis6nas ou  permanentes

e 6rgaos colegiados.

§2°-Agestaointegradadoplane/amentourbanoeapromocaododesenvolvimentodo

municipiodependerao,basjcamente,dacapacidadedemobilizacaodasvariasinstancias

govemamentaisesuapermeabiljdadeaparticipagaodiretadosagentessociais,inclusiveda
iniciatjva privada.

Art72-CabefaaoPoderPdblicoMunicipalprocederaldentificagaodasareasurbanaspara

oatendimentododispostonoart182,§4°,daConstjtujcaoFederal,combinadocomoart.290

daConstitujgaodoEstadodoCeara.
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Art.73-0  Poder

visando o acesso da
Executivo divulgara,   de  forma

populaeao aos
organjzagao do espaco habitado.

instrumentos
ampla  e  didatica,

de politjca urbana que

Le-`Lir)Lirt|u`

o  contei]do  desta

orientam a

Art74-0ChefedoPoderExecutivoMunicipalencaminhafa,noprazode90(noventa)dias,

acontardapublicagaodestaLei,projetodeleidispondosobrearegulamentacao,naqujloque

couber,    dos    lnstrumentos    de    operacionaljzagao    do    PDDU,    de    natureza    institucional,

urbanistico/ambjentaletributario/financeiro.

Art  75-   Consideram-se   comoL±s   jntegrantes   desta   L¢
ei,   todos   os textos,

de Quixeramobim,
mapas   edesenhos do Plano de Estrutura

_   .,..  uL„^glaHiuoim,  apresentado sob a forma
do-ANEXO1,bemcomotodosostextosemapasconstantesdoPlanoEstrategico,PE,de

Qujxeramobjm,apresentadosobaformadoANEXOH

Pafagrafo  dnico  -  As  informag6es  tecnicas  contidas  ncis  documentos  supra  deverao  ser

utilizadas  por  todos  os  6rgaos  da  Administracao  Municipal,  ob|etivando  a  implementagao

das  diretrizes  de  desenvolvimento  socioecon6mico  do  municipio,  envolvendo  sua  sede  e

distritos, bern como as diretrizes da politjca urbana.

Art76-EstaLeientrafaemVIgornadatadesuapublica9ao,revogadasasdisposig6esem

contfan.o.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL,agiv-de2ooo
PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIXERAMOE"
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PROJETODELEI    015/shoo

lnstitui  o C6digo de Obras  e  Posturas do  Municipio

de Quixeramobim e da outras providencias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM,  do

Estado do Ceafa, faap saber que a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° -  Fica instituido o C6digo de Obras e  Posturas do Municipio de Quixeramobim,  o qual

disp6e sobre a execueao de obras pt]blicas e partioulares, e ainda sobre as medidas inerentes

ao  poder  de  policia  administrativa  de  competencia  municipal,  pertinentes  a  ordem  ptlblica,

higiene,  instalacao e funcionamento de equipamentos e atividades, estabeleeendo-se,  assim,

a integracao entre o Poder Pdblico e os Municipes.

Art. 2° -  As disposig6es desta Lei complementam, reciprocamente, as exigencias definidas pela

legislaeao  municipal  que  disciplina o parcelamento,  o uso e ocupapao  do  solo e as posturas

municipais, orienfando e normatizando a elaboragao de prqjetos e a ereouqao de edificagbes

na cirounscricao territorial do Municipio.

CApiTULO I

Dos Objetivos

Art. 3° -  A Prefeitura Municipal, visando a observancia das prescrig6es deste C6digo, do Plano

Diretor de  Desenvolvimento  Urbano e legislacao correlafa pertinente,  licenciara e fiscalizafa a

exeoueao, a utilizacao e a manutengao das condig6es de estabilidade, seguranea e salubridade

das obras, edificag6es e equipamentos.

Pafagrafo dnico - Constituem ainda objetivos especificos desta Lei, em consonancia com as

diretrizes trapedas no Planejamento Estrategico e Plano de Estrutura Urbana:

I -       assegurar urn alto nivel  de acessibilidade social  aos  bens  e  serviaps,  preservando  o

ambiente natural e construido, com vistas a garantir a melhoiia da qualidade de vida a

populacao local;
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11 -      atingir  a  qualificacao  urbana  pela  busca  de  configuraeao  das  vizinhancas  e  suas

contigtlidades;

111 -     configurar as vizinhaneas de populacao de baixa renda, transformando-as em bairros

populares com equipamentos urbanos, trabalho e servieos pdblicos; e

lv -    possibilitar a avaliagao dos impactos ambientais decorrentes da implantapao de obras,

atividades  ou  empreendimentos tjdos  como efetiva  ou  potencialmente  poluidores  ou

degradadores do ambiente.

Art. 4° -  Toda  construgao,  reforma,  ampliaeao  de  edificios,  hem  como  demolicao  parcial  ou

total, efetuadas por particulares ou entidade pdblica, a qualquer titulo, e regulada pela presente

Lei,  obedecidas,  no que couber,  as disposig6es federais e estaduais  relativas a  materia  e as

normas vigentes da Associagao Brasileira de Normas T6cnicas.

§ 1° -   Visando  exclusivamente  a  observancia  das  prescric6es  urbanisticas  e  edilicias  do
Municipio, e legislaeao correlata pertinente, o Poder Ptlblico Municipal, atraves de seu 6rgao

competente,  Iicenciara e fiscalizafa a execucao,  utilizacao e manutencao das condic6es de

estabilidade, seguranga e salubridade das obras, ed.rficag6es e equipamentos.

§ 2° -   Constitui responsabilidade do possuidor ou proprietario do im6vel, ou seu sucessor a

qualquer titulo,  a  manutengao  das  condigaes de estabilidade,  seguranca  e  salubridade  do
im6vel,  suas  edificae6es  e  equipamentos,  ben  coma  pela  observancia  das  prescric6es

de;ta Lei e legislagao correlata.

§ 3°-Constitui,   igualmente,   responsabilidade   do   autor   e/ou   executor   do   projeto,   a
observancia das nomas que garantam a solidez e seguranca da construeao ou instalaeao,

al6m do oumprimento na execueao, da legislaeao pertinente e do projeto aprovado.

CApiTULO  11

Das IREni€des

Art. 5° -  Para efeito da presente Lei, sao adotadas as seguintes definie6es de conteedo teenico:

I:

lE

ABNT -Sigla da Associaeao Brasileira de Normas Tecnicas.

Acessibilidade  -  Sistemas  que  permitem  e  favorecem  o  deslocamento  de

pessoas  e  bens  dentro  da  infra-estrutura  urbana,  visando  garantir  de  foma

10
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eficiente,  o  encontro  entre  pessoas,  a  relacao  entre  atividades,  o  acesso  a

informagao e lugares dentro do espaap urbano.

Acesso - lnterligaeao para veiculos ou pedestres, entre:

a)     Iogradouro pdblico e espaaps de uso comum em condominio;

b)     Iogradouro pdblico e propriedade privada; ou

c)     propriedade privada e areas de uso comum em condominio.

Acostamento - Parcela da area adjacente a pista de rolamento que permite aos

veiculos  em  inicio  de  desgovemo  retome  a  direcao  correta  e  proporciona  urn

local seguro para estacionamento em caso de acidentes ou defeitos no veioulo.

Acfescimo ou Amplia9ao -Obra que resulta no aumento do volume ou da area

construida tctal da edificacao existente.

Afastamento Lateral - Distancia minima entre a edificapao e as divisas laterais

do lote de sua acessao.

Alicerce - Elemento da construcao que transmite a carga da ed.rficaeao ao solo.

Alinhamento - Linha divis6ria existente entre a terreno de propriedade particular

ou ptlblica e o logradouro ptlblico.

Altura Maxima da Edificacao - Distancja vertical tomada do meio da fachada e

o  panto  mais  alto  da  cobertura,  incluindo  as  construg6es  auxiliares,  situadas

acima  do teto  do  tlltimo  pavimento  (caixa  d'agua,  casa  de  maquina,  '.hall"  de

escada, platibanda e frontao).

Alvafa - Documento que licencia a execu¢ao de obras relativas a loteamentos,

urbanizacao de areas,  projetos de infra-estrutura,  projetos de edificae6es,  ben

como a localizaeao e o funcionamento de atividades,

Andaime  -   Plataforma   provis6ria,   elevada,   destinada   a   suster   opefarios,

equipamentos  e  materials  quando  da  execugao  de  servigos  de  construgao,

reconstrugao, reforma ou demoli9ao,

Anota¢ao de Responsab)lidade T6cnica, ART - Silmula de urn contrato fimado

entre  o  profissional  de  engenrlaria,  arquitetLira  ou  agronomia  e  o  clierrfe,  para  a

il
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XV-

Xvl-

Xvll -

XV'll -

XIX-

XX-

XXI-
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execugao de uma obra ou presta¢ao de urn servieo, que fica registrada no CREA.

Apartamento -Unidade autonoma de moradia em predio de habitaeao mdltipla.

Aprovacao   -  Ato   administrativo   que   precede   ao   licenciamento   da   obra,

construgao ou implantacao de atividade sujeita a fiscalizaeao municipal.

Aprovacao  do  Projeto - AIo administrativo que precede ao  licenciamento  da

construcao.

Area  '.nan   aedificandi..  -  Area   situada   ao   longo   das  aguas   correntes  e

dormentes,  das  faixas  de ferovias,  rodovias  e  autos,  bern como  ao  longo  de

equipamentos urbanos, definida em lei federal, estadual ou municipal, onde nao

e permitida qualquer edificacao.

Area  Coberta  -  Medida  da  superficie  da  projecao.  em  plano  horizontal,  de

qualquer  coberfa  da  edificaeao,   nela  incluida  superficies  das  projeedes  de

paredes, pilares, marquises, beirais e demais componentes das fachadas.

Area   Comljim  -  Medida   da   superficie   constituida   dos   locais   destinados   a

estacionamento   em   qualquer  pavimento,   lazer,   pilotis,   rampas   de   acesso,

elevadores,   circulac6es   e   dep6sitos   comunitarios,   apartamento   de   zelador,

dep6sito   de   lixo,   casa   de   gas,   guarita   e   subsolo   quando   destinado   a

estacionamento.

Area   Construida  -  Totalidade   das   areas   de   piso   cobertas   de   todas   as

ed-rficaedes principais e complementares, inclusive areas comuns.

Areas de "Tfafego Calmo" - Areas que se situam entre quatro vias coletoras

ou   troncais   que   definifao   quadrilateros   com   faces   medias   de   4cO,com

(quatrocentos  metros).  As vias  intemas  a  essa  area  sao  locais.  Nesse  tipo  de
area e privilegiada a circulaeao de pedestres.

Area  e  Testada  Minima  de  Late  -  Medidas  que  estabelecem  as  dimens6es

minimas   quanto   a   superficie   e   ao   comprimento   da  frente   do   lote   para   o

parcelamento do solo.

Area Livre do Lots - Superf icie do lote nao ocupada pela projecao horizontal da

edificaeao.    .
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XXIll  -

XXIV -

XXV-

XXVI -

Xxvl' -

Xxvlll -

XXIX -

XXX-

Xxxl -

XXXII  -

XXXIll -

XXXIV -

Area  Ocupada  -  Superficie  do  lote  ocupada  pela  projeeao  da  edificagao  em

plano horizontal,  nao  sendo  computadas  as areas dos elementos de fachadas,
como jardineiras, "brise-soleil",  marquises, pergolas e beirais.

Area Parcial da  Unidade - Area construida da unidade.  inclusive as ocupadas

por paredes e pilares, excluindo-se jardineiras e sacadas de ate 0,90m (noventa
centimetres) de largura.

Area Pareial da Edifica§ao - Soma das areas parciais de todos os pavimentos

de uma edificaeao.

Area  Parcial  do  Pavimento  -  Area  construida,   inclusive  as  ocupadas  por

paredes e pilares e excluindo-se jardineiras e  sacadas de  ate 0,90m  (noventa
centimetres) de largura.

Area Total da Edifica¢ao - Soma das areas de piso de todos os pavimentos de

uma edifica9ao.

Area util - Superficie utilizavel de area construida de uma edifjcaeao, excluidas

as partes correspondentes as paredes, pilares e jardjneiras.

Area   Verde   -   Percentual   da   area   objeto   de   parcelamento   e   destinada

exclusivamente a pragas,  parques e jardins, faixas de preservaeao e outros fins

da mesma natureza, visando assegurar boas condic6es urbanisticcLambientais e

paisagisticas,     podendo     ser     parcialmente     utilizada     para    equipamentos
comunitarios.

Areas  lnstitucionais  -  Areas  de   loteamento  destinadas  a  implantagao  de

equipamentos comunitarios.

Atividades  Especiais  -  Empreendimentos  pdblicos  ou  privados  qiie,  por  sua

natureza ou porte, demandam analise especifica quanto a sua implantaeao.

Balan§o -Avanap da edificaeao ou de elementos da edificaeao sem apoio.

Banca ou Barraca - Equipamento de pequeno porte, m6vel e de facil remoeao,

para o exercicio de atividades comerciais ou de servieos.

Beiral - Prolongamento da coberta alem das paredes extemas da edificaeao.
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XXXV-        Biciclecario   -Estacionamento   dotado   de   equipamento   para   manter   uma

bicicleta em posigao vertical e acorrentada,

VI -      Calcada ou passeio -Parte do logradouro destinado ao tfansito de pedestres.

VIl -     Calcadao - Parte do  logradouro pdblico  destinado  ao  pedestre e  equipado de

forma  a  impedir  o  estacionamento  e  a  transito  de  veioulos,  exceto  quando

dotado  de  ciclofaixa,   tendo  por  prop6sito  oferecer  condig6es   adequadas  a

ciroulacao e lazer da coletividade.

XXxvlll -    '.Camping'' -Empreendimento destinado a atividade coletiva, tun'sticocsportiva,

provido   dos   equipamentos   necessarios   ao    exercicto    das    atividades    de
acampamento.

XXXIX -      Canteiro central -Espago compreendido entre os bordos intemos das pistas de

rolamento, objetivando sepafa-las fisicamente.

XL-

XLl-

XLll -

XLlll  -

Canteiro  de Obra - Area  em que  se  realiza  a  construeao,  se amazenam  os

materiais  a  serem  empregados  ou  com  eles  se  trabalha  ou,  ainda,  onde  se

efetua a montagem dos elementos que sefao utilizados na obra.

Cases Conjugadas - Edificag6es destinadas a atividade residencial, com paredes

extemas total ou parcialmente contiguas ou comuns, em urn ou mais lotes e cada

uma das quais dispondo de acessos individualizados para o logradouro.

Casas Geminadas - Edificag6es destinadas a atividade residencial, com paredes

extemas tctal ou paTcialmente contiguas  ou  comuns,  em  urn ou  mais  totes,  cada

uma das quais dispondo de acessos indMdualizados  para a logradouro  e  no seu

aspecto extemo se apresenta coma uma unidade arquitetonica homogchea.

Centro de Unidade de Vizinhan§a -Area situada, aproxjmadamente, no centre

geom6trico  da  Unidade  de  Vizinhanga,  coma  seu  elemento  aglutinador.  Sera
materialmente  representado  pelo  conjunto  de  equipamentos  de  apoio  a  vida

cotidiana, incluindo o lazer, a sadde,  a educacao, a seguranca,  e a estagao de

transporte pdblico. Sere o espaeo pdblico convergente na escala da comunidade

e se estabiljzara atraves da  construeao do i6rum  visivel"  da  comunidade,  cuja

representa¢ao  fisica  sera  a  de  uma  praca,  com  natureza  acessivel  em  suas

prondmidades, e tendo como elemento focal a estaeao de transporte pdblico.
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XLIV -

XLV-

XLvl -

XLvll -

XLvlll  -

XLIX -

L-

LI-

Lll-

LllI  -

LIV-

LV-

Ciclofaixa - Faixa exclusiva para bicicletas nas calcadas,  passeios e calcad6es

ou contiguas as vias de circulaeao.

Ciclovia - Via  destinada,  dnica  e  exclusivamente,  a  circulaeao  de  biciclos  ou

seus equivalentes, nao motorizados.

Circula§ao   Horizontal   -   Espapes   de   circulagao   horizontal   tais   como   os

coITedores e os vestibulos.

Circula§ao Vertical - Elementos de circulacao vertical,  tais  como  as  escadas,

as rampas e os elevadores.

Classe da Via - ldentifica9ao da via pela sua funcao no sistema viario urbaro do

Municipio.

Coeficiente  de  Aproveitamento  -  Relagao  entre   a   area   parcial   de  uma

edificacao e a area total da gleba ou tote.

Construeao - Obra  de edificacao nova,  autonoma,  sem  vinculo funcional  com

outras edificae6es existentes no lote.

Cota - lndicaqao ou registro num6rico de dimens6es.

Crescimento Contiguo - Crescimento urbano compacto, evitando deixar vazios

urbanos,  a  nao  ser nos casos justificados de zonas  de  interesse  ambiental  ou

espagos abertos de uso pdblico.

Delimita9ao  -  Processo  atraves  do  qual  o  Executivo  Municipal  estabelece  a

pen'metro  de  areas do  territorio  para  fins  administrativos,  de  planejamento  ou
estabelecimento de normas.

Demoli§ao - Execugao de obra que  resulta em destruicao,  total ou parcial,  de

uma edificaeao.

Densidade ou Adensamento - indice que traduz a relacao entre quantidade de

habitantes  por  superficie  (exemplo:  hab/km2,  habtha,  hab/m2,  etc.),  de  grande

importancia     para     definicao     e     dimensionamento     das      infraestruturas,

equipamentos e servigos ptlblicos das zonas de uma cidade,
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Lvl-

Lvll -

Lvlll -

LIX-

LX-

LX'-

LXIl  -

LXIll  -

LXIV -

LXV-

LXVI  -

LXV'l -

LXvlll -

Desenho urt)ano -Aspecto global dos volumes construidos nas zonas urbanas

e suas rela96es, incluindo os espaaps pdblicos.

Desmembramento   -   Subdivisao   de   uma   gleba   em   lotes   destinados   a

edificacao,  com  aproveitamento  do  sistema  viario  existente,  desde  que  nao

implique    na    aberfura    de    novas    vias    e    logradouros    ptiblicos,    nem    no

prolongamento, modificaeao ou ampliagao dos ja existentes.

Diretrizes  -  Expressao  de  conteddo  que  define  o  curso  da  acao  para   a

materializapao dos conceitos.

Divisa - Linha limitrofe de urn teneno.

Dt)plex - Unidade residencjal constituida de dois pavimentos.

Edificacao - Construeao acima, no nivel ou abaixo da superficie de urn terreno,

de estruturas fisicas que possibilitem a instalagao e a exercicio de atividades.

Eixo da Via - Linha imaginaria que, passando pelo centro da via, e eqaidistante

aos alinhamentos.

Embargo - Ate  administrative  inerente  ao  poder de  policia  do  Poder  Pdblico,

que  detemina  a  paralisacao  de  uma  obra,  atividade  ou  empreendjmento  em
desacordo com as exigencias municipais.

Equipamentos  Comunitarios  -  Espagos   pdblicos   destinados   a  educapao,

cultura, sadde, lazer, assistencia social e similares.

Equipamentos  Urbanos - Equipamentos destinados a prestagao dos servigos

de abastecimento d'agua, esgofamento sanitario e pluvial, enengia eletrica,  rode

telefonica e gas canalizado.

Escala  -  Relaeao  entre  as  dimens6es  do  desenho  arquitetonico  e  o  que  ele

representa.

ESpecifica96es -  Descrigao  das  qualidades  dos  materiais  a  empregar  numa

obra e da sua aplicagao, completando as indicac8es do projeto e dos detalhes.

Estacionamento -Area coberta ou descoberta, destinada a guarda de veiculos,

de uso privado ou coletivo e constituido pelas areas de vagas e circulaeao.
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Evolueao Urbana - Compreensao do processo gradativo pelo qual a cidade se

desenvolveu  espacialmente,  desde  a  sua  fundaeao  ate  a  configuracao  atual,

entendendo o ciclo e fatos que os determinaram.

Faixa   de   Dominio   Ptlblico  -  Area  de  terreno  necessaria  a   construcao  e

operaeao de rodovias ou ferrovias e que se incorpora ao dominio pdblico.

Faixa de Protecao - Area de terreno necessaria para a  implantagao de areas

verdes no entomo  das  inddstrias que possa garantir uma  boa  qualidade visual

do desenho urbano e seguranpe a comunidade.

LXXII -         Fiscaliza9ao -Atividade  desempenhada  pelo  Poder Pt]blico,  em  obra,  servigo

ou  qualquer  outra  atividade,  com  o  objetivo  de  oumprir  ou  fazer  oumprir  as

deteminae6es estabelecidas em lei.

LXXIll -        F6rum  Visivel  ou  Forum  da  Comunidade  -Conjunto  formado  por  espapes

ptiblicos. edificios comerciais, civicos, socjais e educactonais, situados no ndcleo

da Unidade de Vizinhanca, com cafater de espa¢o civico.

LXXIV -       Fra9ao do Lofe -indice utilizado para a calculo do ntimero maximo de unidades

destinadas a habitagao ou ao com6rcio e serviap no lote,

LXXV-        Frente  do  Lote -Divisa  lindeira  a  via  oficial  de  circulaeao  de  veiculos  ou  ao

logradouro pdblico,

LXxvl -       Funda§bes -Conjunto dos elementos da construcao que transmitem ao solo as

cargas das edifica9des.

LXxvll -      Fundo do Lote-Divisa oposta a frente.

LXXVIII -     Gabarito  -  Medida  que  limifa  ou  determina  a  altura  das  edificag6es  e/ou  o

ndmero de seus pavimentos.

D(XIX -       Gleba -Pongao de tema uibana que ainda nao foi objeto de parcelamento do solo.

LXXX-        Greide  -Cotas   correspondentes  aos  diversos  pantos  da  via   urbana,   que

definem a altura da via em relagao ao terreno natural.

LXxxl -       Habita9ao  Multifamiliar -Edificaeao  projetada  para  habitacao pemanente de

mais de uma familia.
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LXxxll -      Habita€ao  Unifamiliar -  Edificagao  projetada  para  habitaeao  pemanente  de

uma familia.

LXXXIll -     "Habite¢e" - Documento fomecido  pelo  Poder  Pdblico  Municipal  que  certifica

ter sido a obra concluida de acordo com o projeto aprovado,  auton.zando o uso

da edifjcagao,

LXXXIV -    ''Ha[l", Vestibulo ou Saguao - Compartimento de acesso a edificagao.

LXXXV -     llumina§ao  Direta  -Iluminacao  feita  atraves  de  aberturas  voltadas  para  o

exterior da edificaeao.

LXXXVI -    lluminacao lndireta - lluminacao feita atraves de domus, clarab6ias e similares.

LXXXVII -   lluminaeao Natural -llumina9ao que utiliza exclusivamente a luz solar.

LXXXVIII -  Imagem da Cidade -Imagem memofavel da cidade ouja silhueta se forma pela

juneao dos  remanescentes  de  recursos  hist6ricos  e  culturais,  combinados  com
os aspectos naturais, definindo o cafater especifico da cidade.

LXXXIX -    lndicadores   urbanos   -Taxas,   quocientes,   indices   e   outros   indicadores

estabelecidos   com   o  objetivo   de  disciplinar  a   implantaeao   de   atividades   e

empreendimentos no Municipio.

XC-

Xcl-

Xcll -

Xclll -

XCIV -

indice  de  Aproveitamento  -  Quociente  entre  a  area  parcial  de  todos  os

pavimentos do edificio e a area total do terreno.

Infraestnltura  Basica  -  Equipamentos  urbanos  destinados  a  prestaeao  de

servigos   de   abastecimento   d'agua   potavel,   esgotamento   sanifario,   energia

el6trica pdblica e domiciliar,  escoamento de aguas pluviais,  rede telefonica,  gas

canalizado e vias de ciroulaeao pavimentadas ou nao.

Langura da Via -Distancia entre os alinhamentos da via.

Lindeiro - Que se limita ou e limitrofe.

Logradouro  Pdblico  -  Espago  livre,  assim  reconhecido  pela  Municipalidade,

destinado ao tfansito, trafego, comunicacao ou lazer pdblicos.
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XCV- Late - Terreno servido de infra-estrutura  basica  cujas dimens6es atendam  aos

indices  urbanisticos  definidos  pelo  Plano  Diretor  ou  Lei  Municipal  para  a  zona

em que se situe.

Xcvl -         Loteamento  -Subdivisao  de  glebas  em  lotes  destinados  a  edificaeao,  com

abertura    de     novas    vias     de     circulagao.     de     logradouros     pdblicos     ou

prolongamentos, modificacao ou ampliacao das vias exjstentes.

XCVIl -        Lotes Edificiveis -Parcelas de terreno agrupadas em quadras,  resultantes de

loteamentos   ou    desmembramentos,    destinados    a    ocupaeao,    que    deve,

necessariamente, fazer frente a urn logradouro pdblico.

XCVIIl -       Marquise -Coberfa em balanap aplicada as fachadas de urn ediffcio.

XCIX -         Meioiio  -Linha  composta  de  blocos  de  cantaria  ou  concreto  que  separa  o

passeio da faixa de rolamento ou do acostamento.

C-

Cl-

Cll-

CIll  -

CIV-

Meta - Condicao ou estado  relacionado com a  satisfaeao pdblica ou bern-estar

geral, para os quais a planejamento deve ser dirigido.

Mobiliario Urbano - Equipamento localizado em  logradouros pt)blicos que visa

proporcionar  maior  nivel  de  conforto,   seguranga  e  urbanidade  a  populacao
usuaria,  a  exemplo  de  abrigos,  paradas  de  6nibus,  lixeiras,  bancos,  cabines

telefonicas, caixas de coleta de correspondencia e equipamentos de lazer.

Nivelamento   -    Fixacao    da    cota    correspondente    aos    diversos    pontos

caracteristicos  da  via  urbana,  a  ser observada  por todas  as  construg6es  nos

seus limites com o dominio publico (alinhamento).

Ordenacao  do  Uso  e  da  Ocupacao  do  Solo  -  Processo  de  interveneao  do

Poder  Pdblico  visando  orientar  e  disciplinar  a   implantaeao  de  atividades  e

empreendimentos no territ6rio do Municipio,  com vistas a objetivos de  natureza

s6cio-econ6mico-ambientais, cultural e administrativa.

Parcelamento do Solo Urbano - Subdivisao de gleba em  lote,  com ou sem a

abertura de novas vias, logradouros pdblicos ou seus prolongamentos,  mediante

loteamento ou desmembramento.
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Cvl-

Cvll -

CVIII  -

CIX-

CX-

Cxl-

Cxll -
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Pavimeuto -  Espaap da  edifjcaeao  compreendido  entre  dois  pisos  sucessivos

ou entre urn piso e a cobertura.

Pavimento T6rreo - Aquele cujo piso se situa ate  1.com  (urn metro)  acima  do

nivel medio do trecho da via para a qual a lote ten frente.

Pedireito - Distancia vertlcal entre o piso e a teto de urn compartimento.

Plano   Diretor   -   Principal   instrumento   da   politica   de   desenvolvimento   e

ordenamento  da  expansao  urbana,  com  a  finalidade  precipua  de  orientar  a

atuagao da administraeao pdblica e da iniciativa privada.

Platibanda - Elemento de fachada  utilizado  para  encobrir a  coberta  ou  outros

elementos situados acima desta.

''Playqround"  - Area  destinada  para  fins  recreacionais,  nao  podendo  estar

localizada em subsolo.

Praca   -   Logradouro   pdblico   delimitado   par   vias   de   circulacao   e/ou   pelo

alinhamento  dos  im6veis,   sendo  criado   com   o  intuito  de   propiciar  espaaps

abertos em  regiao  urbana,  preferencialmente ajardinados e destinados ao lazer

e a recreaeao comunifaria,

Primeiro Pavimento - Pavimento sfuado imediatamente acima do pavimento terreo.

CXIIl -          Profundjdade do Lote -Distancia media entre a frente e o fundo do lote.

CXIV-         Projeto   -Plane   geral   das   edificae5es,   de   parcelamentos   ou   de   outras

construe6es quaisquer.

CXV-

Cxvl -

Projeto  Complete - Projeto  contendo  todos os  elementos  necessarios a  sua

exeoucao, inclusive detalhes construtivos e memoriais.

Projeto  Urbanistico  -  Projeto  desenvolvido  para  determinada  area  urbana,

mediante  a  pfevia   aprovagao  do  Municipio,   considerando,   entre  outros,   os

segu intes aspectos:

a)    criacao de areas e equipamentos de uso pdblico;

b)    definieao dos sistemas de circulagao;
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c)     definiedes dos usos;

d)     preservacao de edificae6es e espagos de valor hist6rico;

e)    reserva de areas para alargamento do sistema viario;

f)      reserva de areas para estacionamento e terminais de transporte pdblico; e

g)     revitalizagao do espaap urbano.

CXVII -        Quadra -Area resultants da execuq5o de urn loteamento, delimitada por vias de

ciroulagao de veioulos e logradouros pdblicos.

CXVIll -       Recuo ou Afastamento -  Distancia  medida  entre  a  limite  extemo  da  projecao

horizontal    da    edificacao,    excluidos    os    beirais,    marquises    e    elementos

componentes  da fachada,  e  a  divisa  do  lote,  sendo  que  o  recuo  de  frente  e

medido com relacao ao alinhamento ou, quando se tratar de lote lindeiro a mais

de urn logradouro pdblico, a todos os alinhamentos.

CXIX -

CXX-

Recursos  Naturais -  Elementos  relacionados  a  terra,  agua,  ar,  plantas,  vida

animal e as inter-relae6es desses elementos.

Reentrancia - Area  para  a  qual  o  mesmo  edificio  tern  tres  faces,  ou  quando

limitado par duas faces de urn mesmo edificio,  possa vir a tor uma terceira face

formada peLa parede do edificio vizinho.

CXXI -         ReforTna -Exeoueao de servieos ou obras que  impliquem  em  modifica96es na

estrutura  da construeao,  nos compartimentos ou  no  numero  de  pavimentos  da

edifjcaeao, podendo haver ou nao alteraeao da area edificada.

Cxxll -        Reurbanizar  -Reconstruir,  total  ou  pardalmente,  sistemas  fisicos  de  areas

urbanas, atribuindo-lhes novas caracteristicas.

Cxxlll -       Sacada  -  Saliencia,  sem  vedacao  em  pelo  menos  uma  das  faces  extemas,

utilizada principalmente como varanda.

\  CXXIV - Servi¢os pesados - Servigos vinculados a reparos e  manuteneao de veiculos

automotores de grande porte, como tratores, caminh6es e outros.

CXXV-       Sistema  Viario  de  Lcteameuto  -Conjunto  de  vias  imprescindiveis  a  sua

implantacao, de foma a garantir:
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a)    a  fluidez  do  trafego  de  veioulos  e  o  acesso  aos  lotes,  areas  verdes  e

institucionais; e

b)    a integraeao da gleba loteada com o sistema viario existente e projetado.

CXXVI -      Subsistema coletor -Aquele fomado pelas vias destinadas a coletar o tfafego

das areas de lrafego calmo".

CXxvll -     Subsistema  Local  -Aquele  formado  pelas  vias  locais,   vias  paisagisticas,

ciclovias, vias de pedestres e calcad6es.

CXXVIII -    Subsistema Tronca] -Aquele formado pelas vias destinadas a absorver grande

volume  de  tfafego,  fazendo-se  a  ligagao  entre  os  centros  das  unidades  de

vizinhanea, consttuindo a base fisica do sistema de transportes coletivos.

CXXIX -       Subsolo -Pavimento abaixo do piso terreo, com teto em nivel igual ou jnferiora

1,00m (urn metro) de altura com relacao ao nivel mais alto do passeio por onde

exjste acesso.

CXXX -       Sutamento -Recorte feito nos lotes de esquina,  utilizado nos cruzamentos dos

logradouros para garantr a boa visibilidade por parte dos motoristas e facilitar as

curvas nas esquinas executadas pelos veiculos automotores.

CXXXI -      Tabique -Parede leve que serve para subdividir compartimentos,  sem atingir a

forro ou coberta da edificacao.

a  CXxxll -     Tapume  -Veda9ao   provis6ria   usada   durante  a   construgao,   reconstrugao,

reforma ou demolicao.

CXXXIII -    Taxa de Ocupa¢ao - Percentual expresso pela rela9ao entre area da  projeeao

da   edifica9ao   e   a   area   do   lote,   nao   sendo   computados   os   elementos

componentes das fachadas, tais como p6rgulas, jardineiras, marquises e beirais.

CXXXIV -   Taxa  de  permeabilidade  -  Percentual  expresso  pela  relagao  entre  a  area  do

lote ou gleba sem pavimentagao impermeavel, permitindo a infiltracao de agua e

sem construgao no subsolo, e a area total do terreno.

CXXXV -     Testada - Distancia horizontal entre as duas divisas laterais do lote.

22



CODIGO DE OBRAS E POSTURAS
PET)Er)UJ
©uDXERArm©BORE

CXXxvl -   Unidade  de Vizinhanea  ou  Vizinhanga  -  Unidade fisica de  planejamento  para

subdividir a zona urbana em nacleos de, no maximo,  12.000 (doze mil) habitantes,

com urn raio de caminhabilidade de 600,cO metros,  onde  o foco central de cada

uma  delas,   tambem  denominada  de  Centro  de  Vizinhanea,   agrega  fune6es

civicas, comeroiais, sociais, de lazer e estagao de transporte conectada as demais

par urn sistema de transporte pdblico, promovendo a descentralizagao do trabalho
e reduzindo os oustos de transporte para seus habitantes.

CXXXVII -  Unidade Planejada -Forma de ooupagao de areas urbanas, com a utilizacao de

padr6es   (indicadores   de   ooupagao   ilrbana,   parcelamento   e   uso   do   solo)
diferentes dos propostos por esfa Lei para a zona em que a area esfa localizada.

CXXXVIll - Urbanizaeao  -  Prooesso  de  incorporagao  de  areas  ao  tecido  urbano,   sei.a

atrav6s da implantaeao de unidades imobiliarias, seja atraves da implantagao de

sistemas e instalacao de infracstrutura.

CXXXIX -    Urbanizar  -Transformar  areas  naturais  em   paisagem  construida,   incluindo

i nfra-estruturas e edificac6es.

CXL-

CXLl -

Uso  Adequado  -  Uso  compativel  Com  as  caracten.sticas  estabelecldas  para

uma determinada zona.

Uso  do  Solo  -  Resultado  de  toda  e  qualquer  atividade,   que  implique  em

dominacao ou apropriaeao de urn espago ou terreno.

CXLll -         Uso lnadequado -Uso incompativel com as caracten.sticas estabelecidas para

uma determinada zona.

CXLIIl-        Uso  misto -Situaeao  em  que,  numa  mesma  edificagao,  ocorrem  mais  de  urn

tipo  de  uso,  como  por  exemplo:  residencia  associada  a  atividade  comercial;

oficina associada a uma mercearia.

CXLIV-      Ventjla¢ao  Direta  -Ventila9ao  feita  atraves  de  aberturas  voltadas  para  o

exten.or da edifjca¢o.

CXLV -        Ventila§ao lndireta -Ventilaeao feita atraves de domus, clarab6jas e similares.

CXLVI -      Ventila9ao   Natural   -Ventilaeao   que   utiliza   exclusivamente   os   elementos

naturais (vento).
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CXLvll -     Via  de  Circula§ao -  Espaco  destinado  a circulaeao  de  veiculos ou  pedestres,

subdividjndcLse em:

a)    via  oficial  -  aquela  que  se  destina  ao  usa  ptlblico,  sendo  reconhecida,

oficialmente como bern municipal de usa comum do povo: e

b)    via pailicular - aquela que se constitui em propriedade privada,  ainda que

aberta ao uso pdblico.

CXLVIIl -     Vistoria  -  lnspegao  efetuada  pelo  Poder  Pdblico  com  objctivo  de  verificar  as

condie6es exigidas em lei para uma obra, edificagao, arruamento ou atividade.

CXLIX -       Vitalidade -Capacidade da estrutura urbana de supoffar as fung6es humanas e

os requisitos biol6gicos.

TITULO  11

DAS LICENCAS

Art. 6° -  Para atender aos objetivos desta Lei, nenhuma obra, servigo ou instalacao podefa ser

iniciada sem a respectiva licence do 6rgao competente da  Prefeitura e mediante o pagamento

da taxa respectiva, exceto as hip6teses previstas nesta Lei.

Art. 7° -  0 licenciamento sera concedido mediante requerimento instruido com os dooumentos

necessarios, tendo em vista a especificidade da obra ou serviap, alem da ART do responsavel

tecnico.

§ 1° -    lndependem de licence ou comunicacao os servigos de:

I-       reparos   e   substituieao   de   revestimentos   em   geral,   inclusive   extemos,   ate   dois

pavimentos, desde que nao haja alteraeao na fachada;

11 -      limpeza e pintura de edificios que nao dependam de andaimes ou tapumes;

Ill -     reparos e pavimentagao de passeios em geral;

IV -    reparos e substituie6es de telhas partidas, calhas e condutores;

V -     reparos e manutencao de instala¢6es que nao impliquem aumento de capacidade;
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VI -    construgao  de  muros  e  de  gradis,   nas  divisas  nao  confinantes  com   logradoiiros

pablicos, sem funeao de conteneao; e

Vll -modificae6es   em   muros   ou   gradis   erdstentes,   inclusive   alteamento,   ate   a   altura

maxima de 3,com (ties metros), com anuencia do vizinho, quando divis6rio;

§ 2° -   0 Municipio expedifa licence para execucao de serviaps  em obra de pequeno porte
e reparos, nos casos de:

I -       limpeza e ou pjntura de edificaeao que impliquem necessidade de andaime ou tapume;

11 -      obras emergenciais que interfiram em estrutura;

Ill -     substituigao de coberfura em geral; e

lv -    impermeabilizaeao em geral.

§3°-E   obrigat6rio   a   licenciamento   de   qualquer   obra   ou   servieo   que   implique   em

interferencia a logradouro pdblico ou a edificjo tombado.

Art. 8° -  A  Iicenca pare edificar tefa prazo de validade proporcional ao volume da  construgao,

nao podendo exceder a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 1° -    Nao iniciada a obra nesse periodo, a licence perdefa a validade.

§ 2°-   lniciada  e  nao  concluida  a  obra,  a  licenga  podefa  ser  revalidada  pela  metade  do

prazo que lhe tenha sido concedido,

§ 3° -   Nao concluida a obra durante o periodo da revalidagao, novas revalidae6es poderao
ser concedidas por igual pen'odo, mediante pagamento de novas taxas.

-rty9O.E±==.--_H:I_--±_-:±_-_.®c-€=-*
Prefeitura.

§ 1° -    Em  qualquer  demolieao,  o  profissional  responsavel  ou  o  propriefario,  confome  o
caso, pofa em pfatica todas as medidas necessarias e possiveis para garantir a seguranga

dos  opefarios  e  do  ptiblico,  das  benfeitorias  do  logradouro  e  das  propriedades  vizinhas,

obedecendo o que disp6e a presente Lei.

§2°-No  caso  de -nova  =construeaoi   a   licence  para  demdica6 -podera  set  expedite    1
conjunfamente corn-a I icenga para construir.i
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TITULO  Ill

DOS PROFISSIONAIS E DOS PROJETOS

CApiTULO I

Das Disposic6es Gerais

Art.10 -As  obras  ptiblicas  ou   particulares,   de   construeao  ou   reconstrugao  de   qualquer

especie,  acfescimos,  reformas,  demolie6es,  obras ou services nos logradouros pdblicos - em

sua  superficie,  subterraneos ou aereos,  rebaixamento de meios-fios,  execueao de quaisquer

obras as  margens  de  reoursos  hidricos,  somente  poderao  ser executados  em  conformidade

com as disposig6es desta Lei e legislagao correlata.

Se9ao I

Dos Profissionais

Art.11 -    Os  serviaps,  obras  ou  empreendimentos  a  que  se  refere  o  artjgo  anterior,  estarao

sujeitos  ao  pfevio  licenciamento  do  Poder  PL]blico  Municipal,  e  sob  a  responsabilidade  de

profissional, pessoa fisica ou jun'dica, legalmente habilitado.

§ 1° -Somente  serao  admitidos  como  responsaveis  tecnicos  em  projetos  objeto  de

pedidos  de   licenea   de   construgao,   os   profissionais   legalmente   habilitados,   de   nivel

superior,  assim  considerados  aqueles  que  satisfagam  as  condig6es  legais  vigentes,  e

forem   regularmente   inscritos   no   Conselho   Regional   de   Engenharia,   Arquitetura   e

Agronomia,  CREA.

§ 2° -   Em qualquer fase de tramitacao do pedido de licence,  podefa a  Prefeitura,  par seus
6rgaos  competentes,   exigir  a  erdbicao  dos  dooumentos  comprobat6rios  da  habilitapao

profissional  do  responsavel  tecnico,  inclusive  no  tocante as  obrigae6es  de  natureza  fiscal
decorrentes do exercicio da profissao.

§ 3° -   A  responsabilidade  pelos  projetos,  caloulos,  conclus6es,  memoriais  e  execueao  de
obras e instalac6es, cabers  aos profissionais que hajam assinado os respectivos projetos.

§ 4° -   Sera solidariamente responsavel, nos termos da lei civil, a empresa a que pertenea o

profissional que haja firmado os projetos.

•  § 5° -   Sera  de  inteira  responsabilidade    do  autor do  projeto,  a  exatidao  da  indicaeao  de

todos os elementos apresentados como exjstentes.
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Art.12-Os   profissionais   construtores   sao   responsaveis,    civil   e   penalmente,   pela   fiel

exeougao dos  projetos,  pelo  eventual  emprego de  material  inadequado  ou  de  rna  qualidade,

por inc6modos ou  prejuizos as edificag6es vizinhas,  pela  deficiente  instalagao  de canteiro de
servieos,   pe[a  falta  de  precaugao  e   consequentes   acidentes   que   envolvam  opefarios   e

terceiros, por impen'cia,  negligencia ou imprudencia.

Art.13 -    No local da obra,  em posiqao bern visivel,  devefa ser afixada, enquanto perdurarem

os  serviaps,   placa   indicando  em  forma   legivel,   o  name  par  extenso  e  endereap  do (s)

responsavel (eis)  pelos  projetos,  calculos  e  constru9ao,  categoria  profissional  e  ndmero  da

respectiva inscrieao junto ao 6rgao de classe e, ainda, a prazo para conclusao da obra,

Pafagrafo  dnico  -  Na  placa  mencionada  no  "caput"  deste  artigo,  devefa  constar  ainda  a

indicaeao  dos  ndmeros  do  processo  de  aprovaeao  e  do  respectivo  alvafa  de  construeao,

assim como as siglas da Prefeitura e do 6rgao expedidor.

Seeao 11

Dos Projetos

Art.14-a    projeto    completo    de    uma    edificaeao    devefa    ser   elaborado    segundo    a

representacao  gfafica  estabelecida  pelas  normas  e  diretrizes  da  ABNT,  e  comp6e-se  dos

seguintes elementos basicos:

I -        projeto arquitetonico;

11 -      projetos complementares; e

Ill -     especificag6es.

Art.15 -    0 projeto arquitetonico do edificio compreende, no minima:

I -       planta de  situaeao do terreno  na  quadra,  contendo  a  orienta¢ao  (indicaqao  do  norte

magnetico) e a distancia para a esquina mais pr6xima;

11 -       implantapao da edificapao no tenreno, rna escala adequada, devidamente cotada, com todos

os  elementos  que  caracterizam  o  terrerro,  suas  dimens6es,  ieouos  de  todos  elementos

salientes, reentrantes, areas e papos, alem de todo demento existente rro passeie frorteirigo;

Ill -     planta baixa de todos os pavimentos,  na  escala adequada,  devidamente cotada,  com

as dimens6es dos ambientes, sua destina9ao e area, vaos de iluminacao e ventilaeao,

al6m da indicagao dos niveis dos pisos;
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lv -    cortes ou perfis longitudinais e transversais, que contenham a posigao da edificaeao a

ser   construida,   sua   altura   e   todos   os   elementos   salientes   ou   reentrantes,   a

identificaqao  precisa  do  ntimero  de  pavimentos,  com  a  indicagao  dos  respectivos

niveis e da escada, quando houver; e

V- todas  as  fachadas  distintas  do  edificio  com  a  respectiva  indicagao  dos  materiais  a

serem utilizados.

Art.16 -    Por ocasiao  da  aprovagao  do  projeto  arquitetonico,  o  interessado  sera  cientificado

pelo 6rgao competente, dos projetos complementares que devam ser apresentados a partir do

pedido de licence para edificar.

Paragrafo L]nico - Ate normativo do 6rgao competente definifa os projetos complementares

necessarios para cada tipo de edificacao, quando houver.

Art.17 -   A  padronizagao do quadro de  legenda do  projeto e as  conveng6es serao objeto de

ato normative do 6rgao competente da Prefeitura.

Art.18 -    A  Prefeitura  devefa  dispor  em  seu  acervo  teenico  de  projetos-padr6es  completos

para   construcao   de   casas   populares   de   ate   60,00m2   (sessenfa   metros   quadrados),

pfe-aprovados, que poderao ser adotados e utilizados per qualquer pessoa interessada, desde

que autorizada formalmente pelo setor competente municipal.

§ 1°-   Os  projetos  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo  sao  de  propriedade  da  Prefeitura,
inclusive os direitos autorais,  e serao compostos pelos mesmos elementos basicos de que

trata o artigo 14.

§ 2° -   Para ter direito a utilizagao desses projetos-padr6es,  o interessado devefa dirigir-se
ao setor competente da Prefeitura, munido da certidao de matn'cu[a do Cart6rio de Regjstro

de lm6veis ou do compromisso de compra e venda do terreno,  e,  atraves de requerimento

padrao, solicitar a autorizaeao.

§ 3° -   A Prefeitura tefa prazo de 10 (dez) dias para proceder a analise da documentacao,  a
vistoria  do  terreno  e  a  fomecimento  do  material  teonico  e  do  alvafa  de  construcao  ao

interessado, caso a solicitaeao seja aprovada.

§ 4° -   A  Prefeitura elaborafa  o croquis de locaeao da edificagao no terreno, a qual devefa
estar consoante com a Lei de Parcelamento,  Uso e Ocupagao do Solo,  e o fomecefa junto

com o material tecnico a ser entregue ao interessado.
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§ 5° -   Na exeougao das obras decorrentes desses  projetos-padr6es o  interessado devefa
observar rigorosamente o endereap da construcao e as  indicae6es das pegas gfaficas que

conformam  o  projeto,   bern  como   as  especificaedes  basicas  fomecidas,   sob  pena  de

aplicaeao das sanc6es legais.

Art.19-    No  caso  de  reforma  sem  acfescimo  de  area,  mudanpe  de  usa  ou  alteraeao  da

compartimentacao em edificae6es, fica dispensada a apresentaeao do projeto completo.

§ 1° -   E obrigat6ria a apresentag5o das ARTs do projeto arquitetonico do responsavel pela
obra, alem do desenho, em escala adequada, demonstrando as modificag5es pretendidas.

§ 2° -   E obrigat6rio a apresentacao de projetos complementares,  quando ocoiTer aumento
de capacidade de atendimento.

Art. 20 -   A analise do projeto arquitetonico sera efetuada  mediante apresentacao da certidao

de  matn'cula do Cart6rio de  Registro de  lm6veis ou do  compromisso  de  compra e  venda,  da

ART do autor do projeto, e ainda de 2 (duas) c6pias do projeto e do memorial descritivo, onde

serao registradas todas as observac6es e correeees necessarias a aprovacao.

§ 1° -   0 interessado sera ctentificado para eventuais coTTegives, quando constatados erros,
omiss6es ou insuficiencias de dados durante a analise do projeto.

§ 2° -   Realizadas  as  alterag6es  determinadas  pelo  6rgao  competente,  e  estando  apto  a

projeto para aprovacao,  o original devefa ser corrigido,  extraindo-se as  c6pias  necessarias

para fins de analise e posterior licenciamento.

§ 3° -   Aprovado a projeto arquitetonico, o 6rgao competente da Prefeitura entregafa c6pias
visedas do mesmo, acompanhadas do respective aivafa,  mediante o pagamento das taxas

qrfespondentes.

Art. 21 -    Decorridos 12  (doze) meses e nao sendo requerida a licenca para edificar,  o Alvafa

de Aprovaeao do projeto perdefa a validade e o processo sera arquivado.

Pafagrafo dnico - Decorrido a prazo assinalado no "caput" deste artigo, o interessado devera

requerer urn nova Alvafa de Aprovaeao do projeto.

Art. 22 -    Sefao  permitidas  modificag6es  no  projeto  aprovado,  com  licenea  ainda  em  vigor,

desde  que  nao  impliquem  em  mudanea  da  e;trutura  ou  area  da  construcao,  devendo  ser

instruido com os dooumentos necessarios ao atendimento da legislaeao munictpal.

29



C6DIGO DE OBRAS E POSTURAS

i-._

©UOXERARE©BURE

Art. 23 -    Alterac6es  em  projeto  aprovado,  com  ljcenca  ainda  em  vigor,  que  impliquem  em

mudanga   da   estrutura   ou   area   da   construgao,   poderao   ser   efetuadas   mediante   pfevia

comunicacao ao 6rgao municipal competente.

§ 1°-A  aprovaeao  de    modificaeao  de  projeto,   parcial  ou  total,     podefa     ser    obtida
mediante apresentaeao de requerimento acompanhado de:

I -       projeto anteriormente aprovado;

11 -       projeto modificativo; e

Ill -     ART da modificaeao pretendida.

§ 2° -    Aceito a projeto modificativo, sefao aditadas ao Ahafa expedido as novas modificae6es.

Art. 24 -   A  execucao  de  modificag6es  em  projeto ja  aprovado,  com  licenqa  ainda  em  vigor,

somente podefa ser iniciada ap6s sua aprovagao.

Art. 25 -   Antes da elaboracao do projeto da edificacao,  6 faoultado  ao  interessado solicitar a

Prefeitura, coma consulta pfevia, a definieao de diretrizes quanto ao uso e ocupaeao do solo da

area de abrangencia da obra ou empreendimento, devendo, ainda, instruir a pedido com pepes

gfaficas,    devidamente    assinadas   por   profissjonal    habilitado,    contendo   elementos   que

possibilitem a analise da implantacao, tais como movimento de terra, vagas de estacionamento,
indices urbanisticos e area de edificaeao a ser projetada.

Art, 26-Os   elementos   que   integrarem   os   processos   para   aprovagao   de   projetos   de

licenciamento de obras,  requerimentos,  normas de apresentaeao, pecas gfaficas e indicac6es

t6cnicas,   ndmero  de  c6pjas  e  escalas  utilizadas,  formato  e  dimensao   das  pranchas   de

desenhos  e  legendas,  conveng6es  e  quadros  inforTnativos  de  dados,  deverao  obedecer  as

normas expedidas pelo 6rgao municipal competente.

TiTUL0 IV

DA PIREPARACAO E DA EXECuC^O DAS 0BRAS

CApiTULO  I

Das Disposicdes Gerais

Art. 27 -    A  execugao  de  obras,  incluindo  os  servigos  preparat6rios e  complementares,  suas

instalag6es  e  equipamentos,  sera  procedida  de  forma  a  obedecer ao  projeto  aprovado,  as

nomas  tecnicas  oficiais  e  ao  direito  de  vizinhan9a,   a  fin   de  garantir  a  seguranga  dos
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trabalhadores, da comunidade e dos logradouros pdblicos, observada em especial a legislagao

trabalhista pertinente.

Se9ao I

Do Canteiro de Obras

Art.28-0    canteiro    de    obras    compreendera    a    area    destinada    a    execueao    e

desenvolvimento   das   obras   e   services   complementares,   inclusive   a   implantagao   de

instalag6es  temporarias  necessarias  a  sua  execueao,  tais  coma  alojamento,  escrit6rio  de

campo, dep6sitos e outros.

Art.29-Durante   a   execueao   das   obras   sera   obrigat6ria   a   manutengao   da   calgada

desobstruida  e em  perfeitas  condig6es,  sendo  vedada  sua  utilizagao,  ainda  que tempofaria,

como canteiro de obras, ou para carga e descarga de materiais de construcao,  salvo   no lado

interior dos  tapumes  que  avanparem  sobre  logradouro ou  em  outras  hip6teses  devidamente

autorizadas pelo Poder Ptiblico Municipal.

Art. 30 -    Nenhum  elemento  do  canteiro  de  obras  podera  prejudicar a  arborizagao  da  rua,  a

iluminagao pdblica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outras instalag6es de

interesse pdblico.

Art. 31 -    Fica definida a altura de 2,00m (dais metros), para a fechamento do alinhamento do

canteiro de obras, em alvenaria ou tapume, em todas as construq6es, excetuando-se as de uso

unifamiliares.

Art. 32-Durante   o   desenvolvimento   de   serviaps   de   fachada,   nas   obras   situadas   no

alinhamento  ou  dele  afasfadas  ate  1,20m  (urn  metro  e  vinte  centimetros).  sera  obrigatorio,

mediante  emissao  de  Alvara  de  Autorizacao,  o  avango  do  tapume  sobre  a  caleada  ate,  no

maxjmo, metade de sua largura, de forma a proteger o pedestre.

§ 1° -   Em casos de comprovada necessidade teonica, a criterio do Poder Pdblico Municipal,
sera permitido o avanap do tapume ate metade da calgada.

§ 2° -   Quando a  largura  livre da  calcada  resultar inferior a 0,90m  (noventa centimetros) e
se tratar de obra em logradouro sujeito a intenso tfafego de veiculos,  devefa ser solicitada

autorizagao para, em cafater excepcional e a criferio do Poder Pt]blico Municipal, desviar-se

a transito de pedestres para parfe protegida do leito carroeavel.

31



PDDU
©unxERAffl©Boma

§ 3° -   Enquanto os  servigos da  obra  se  desenvolverem  a  altura  superior a 4,00m  (quatro
metros)  da  caleada,  a tapume  sera  obrigatoriamente  mantido  no  alinhamento,  permitida  a

ocupaeao  da  calgada  apenas  para  apoio  de  cobertura  para  proteeao  de  pedestres,  com

pe-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinqtlenta centimetros).

§ 4° -   Concluidos  os  serviaps  de  fachada  ou  paralisada  a  obra  par  periodo  superior  a
30 (trinta) dias, o tapume sera obrigatoriamente reouado para o alinhamento.

Art. 33-    Durante  a  exeougao  das  obras,   o  licenciado  e  a   responsavel  teenico  deverao

preservar a seguranea e a tranqt]ilidade dos opefarios,  das propriedades vizinhas,  do ptlblico,
atraves, especjalmente, das seguintes providencias:

I -       manter os trechos de logradouros adjaoentes a obra permanentemente desobstruidos

e limpos;

a   11 -      instalar tapumes e andaimes segundo as normas tecnicas de seguranca exigidas; e

Ill -     evitar o ruido excessivo ou desnecessario,  principalmente na vizinhanga de hospitais,

escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes,  ben como nos  setores  residenciais

cirounvizinhos.

Paragrafo   dnico  -   Nos   casos   especificados   no   inciso   Ill   deste   artigo,   ficam   vedados

quaisquer tTabalhos de execugao de obras durante a pen'odo das 19:Oohs (dezenove horas)
as ce:00hs (seis horas) do dia imediato.

Seeao 11

Das Plataformas de Seguranca

Art. 34 -    Em todo o pen'metro de constru¢ao de edificios com  mais de 4 (quatro)  pavimentos

ou  altura  a  esses  equivalentes,  e  obrigat6ria  a  instalaeao  de  uma  plataforma  de  protecao

especial,  em  balanap,  na altura  da  segunda laje,  cuja  contagem  sera considerada  a partir do

nivel do terreno.

Art. 35 -    A  plataforma de  proteeao especial  deve ter,  no  minimo,  2,20m  (dois  metros  e vinte

centimetros) de balanap e urn complemento de 0,80m (oitenfa centimetres) de extensao,  com

inclinagao de 45° (quarenta e cinco graus), aproxjmadamente, a partir de suas bordas.

Art. 36 -   A  plafafoma  deve  ser  instalada  logo  ap6s  a  concretagem  da  laje  imediatamente

Superior e retirada somente ap6s o temino do revestimento extemo acima dessa plataforma.
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§ 1° -   Cada  plataforma  deve  ser  instalada  logo  ap6s  a  concretagem  de  laje  superior  e
retirada  somente  quando  a  vedagao  da  periferia  ate  a  plataforma  imediatamente  superior

estiver concluida.

§ 20 -As   plataformas  de   proteeao  especial   podem   ser  substituidas   por  vedagao  fixa
extema, em toda a altura da construgao, com andaimes do tipo iachadeiros".

Art. 37 -    Todo o perimetro de  construgao de edificio deve ser fechado com tela ou  protecao

similar, a partir da 3® (terceira) laje.

CApiTULO  11

Das Reformas, Regulariza96es e Reconstruc6es

Art. 38 -   As  edificae6es  regulares  exjstentes  podefao  ser  reformadas  desde  que  a  reforma

nao crie, nem agrave eventual desconformidade com as diretrizes desta Lei e do Plano Diretor

de Desenvolvimento Urbano do Municipio.

.   Art. 39 -    Consideram-se reformas todos os servigos ou obras que impliquem em modificag6es

na estrutura da construeao, nos compartimentos ou no ndmero de pavimentos da edificaeao.

Art. 40 -   As reformas podem ser classificadas em:

I -       reformas  sem  alteragao  da  area  construida,  sem  modificag6es  nos  perimetros  dos

compardmentos e sem mudanpe de uso;

11 -      reformas  sem  alteracao  da  area  construida,  sem  modificae6es  nos  perimetros  dos

compartimentos e com mudanpe de uso;

Ill -     reformas  sem  alteraeao  da  area  construida,  com  modificac6es  nos  perimetros  dos

compartimentos e sem mudanea de uso;

lv -    reformas  sem  alteraeao  da  area  construida,  com  modificag6es  nos  perimetros  dos

compartimentos e com mudanpe de uso; e

V -     reformas com alteraeao da area construida e com ou sem mudanca de uso.

Art. 41 -    Na  hip6tese de ampliacao de edificaeao,  esfa nao devefa ultrapassar a  30%  (trinta

par cento) da area construida.

33



PDDU
cc,D,GO OE OBRAS E pOsTURAs                                                                                                                                                                                                                          ©en nxBRARE ©©O RE

Pafagrafo L]nico - ultrapassado o limite previsto neste andgo, a reforma sera considerada como

obra nova, ficando toda a edificagao sujeita ao integral atendimento da legislacao pertinente.

Art. 42 -    Nas edificac6es sujeitas a demolicao parcial, decorrente de retificag6es, abertura ou

alargamento  de  vias,  previstos  na  Lei  do  Sistema  Viario  Basico,  somente  sefao  permitidas

obras de reparos e consertos na area sujeita a demolicao.

Art. 43 -   A edificacao podefa ser reconstruida, no todo ou em parte, desde que observados os

padr6es urbanisticos definidos par esta Lei,  pelo  Plano  Diretor de  Desenvolvimento  Urbano e
legislagao complemenfar,

Art. 44 -   A  reconstrugao  de  qualquer edificagao,  caso  se  pretenda  introduzir  alterac6es  em

relaeao a anteriormente existente, sera enquadrada como roforma.

CApiTULO  111

Dos Componeofes

Se9ao I

Das Disposic6es Gerais

Se9ao 1'

Dos Componentes Basicos

Art. 45 -Os   componentes   basicos   da   edificagao   compreendendo   fundae6es,   estruturas,

paredes e coberfura, deverao apresentar resistencia ao togo,  isolamento temico,  isolamento e
condicionamento  aedsticos,  estabilidade  e  impermeabilidade  adequados  a funcao  e  porte  do

edificjo,   de   acordo   com   a   Norma   T6onica   Oricial   registrada   na  AB`NT,   especificados   e

dimensionados por profissional habilitado.

§ 1° -   As funda96es e estruturas deverao ficar situadas  inteiramente dentro dos  limites do
lote   e   considerar   as   interfefencias   para   com   as   edificae6es   vizinhas,   logradouros   e

instalae6es de servieos pdblicos.

§ 2° -   Os andares acima do solo, que nao forem vedados par paredes perimetrais, devefao
dispor de guardarcorpo de protegao contra queda, com altura minima de 1,10m (urn metro e

dez centimetros) resistente a impactos e pressao.

§3°-As   paredes   edificadas   no   limite   do   tenreno   vizinho   devefao   ser   devidamente
acabadas, tratadas e pintadas em ambos os lados.
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Se9ao Ill

Das lnstalacdes Prediais

Art. 46 -    A  execucao  de  instalag6es prediais,  tais  como  as  de  agua  pofavel,  aguas  pluviais,

esgoto,  energia el6trica,  para-raios, telefone, gas e dep6sito de lixo observarao as disposic6es

desta Lei, diretrizes do PDDU e, em especial, as normas tecnicas oficiais.

Art. 47 -    Nao  sera  permitido  o  despejo  de  aguas  pluviais  ou  servidas,   inclusive  daquelas

provenientes  do  funcionamento  de  equipamentos,  sobre  as  calcadas  e  os  im6veis  vizinhos,
devendo as mesmas serem conduzjdas par canalizaeao a rode coletora pr6pria, de acordo com

as normas emanadas do 6rgao competente`

Art. 48 -    Os ambientes ou compartimentos que contiverem equipamentos ou instalag6es com

funcionamento a  gas,  deverao ter  ventilaeao  permanente,  assegurada  par aberturas  diretas

para o exterior, atendendo as normas tecnicas oficjais.

Art, 49 -    Visando o controle da  proliferaeao de zoonoses,  os abrigos destinados ao dep6sito

provis6rio de  I-Lxo deverao ser executados de acordo com as normas tecnicas oficiais, ficando

proibida a instalagao de tubos de quedas de lixo.

Art. 50 -   As edificapees situadas em areas desprovidas de rede coletora pt]blica, deverao ser

providas  de  instalae6es destinadas  ao  armazenamento,  tratamento  e  destinaeao  de  esgoto,
situadas inteiramente dentro dos limites do lote, de acordo com as normas tecnicas oficiais.

Segao lv

Das Obras Complementares

Art. 51 -    Consideram-se  obras  complementares  aquelas  exeeutadas  como  decorfencia  ou

parte das edificag6es e compreendem, entre outras similares, as seguintes:

I-       abrigosecabines;

11 -      balc6es ou terraaps abertos;

Ill -     chaminesetorres;

•   IV -    cobertura para tanques e pequenos telheiros;

V-      marquises;

VI -    passagens cobertas;
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Vll -   piscinas e caixas d'agua;

VllI -  portarias e bilheterias; e

lx-     saliencias.

Art. 52 -    As  obras  complementares    poderao  ocupar  as  faixas  do  terreno  decorrentes  dos

reouos  minimos obrigat6rios,  desde que  observadas  as  condig6es e  limitag6es  estabelecidas

nesta Lei.

`  Art. 53-As    edificac6es   situadas   em    logradouros   onde   for   permitida    construeao   no

alinhamento,   podendo   ter   saliencia   em   balanap,   desde   que   nao   ultrapassem   a   0,50m

(cinqdenta centimetros) em sua projecao horizontal em relacao ao alinhamento do logradouro,
estejam  situadas  a,  no  minimo,  altura  de  3,00m  (ties  metros)  acima  de  qualquer  panto  do

passeio,   formem   moldilras   ou   motivos   de   composicao   arquitetonica   da   fachada   e   nao
constituam area de piso.

Art. 54 -    Nos  logradouros  onde  for    pemitida  edificacao  no  alinhamento,  a  mesma  podefa

dispor de marquises, desde que a sua projegao sabre a passeio seja no maximo 70% (setenta

por canto) de sua largura, esteja situada a, no minimo,  3,00m (ties metros) acima de qualquer

ponto  do  passeio,  seja  dotada  de  calhas  e  condutores  de  aguas  pluviais  embutidos  ate
alcancar a sarieta, ficando vedada a colocaeao de colunas de apoio fora da edificaeao e, ainda,

grades, peitoris ou guarda-corpos.

Pafagrafo dnico -As marquises podem ser construidas sobre a recuo de frente, desde que a

sua projeeao sabre este reouo nao ultrapasse a 70% (setenta por cento) de sua distancia

entre  a  parede da edificaeao e a  divisa de frente,  forem  engastadas  na  edificacao e  nao

tiverem colunas de apoio na parte que avanga  sobre o reouo obrigat6rio,  nao podendo   se

repetir nos outros pavimentos, de forma a ficarem sobrepostas.

Art. 55-    As   obras   complementares,    saliencias,    marquises,    abrigos   e   cabines,    pergulas,

passagens cobertas, coberturas para tanques, cai>cas d'agua entemadas e pequenos telheiros, nao
serao consideradas para efeito de caloulo da ta>ca de ocilpaeao e indice de aproveitamento.

Art. 56 -    As piscinas,  caixas d'agua elevadas e torres serao consideradas para efeito da taxa

` de ooupagao, e desconsideradas  para efeito do indice de ooupaeao do late.

§ 1° -   Os espelhos d'agua com profundidade superior a 0,35m (trinta e cinco centimetros),
equiparam-se a piscjnas para efeitos desta Lei.
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§ 2° -As   piscinas   e   caixas  d'agua,   independentemente   do   recuo   minimo   obrigat6rio,
deverao  observar  urn  afastamento  minimo  de  0,50m  (cinqaenta  centimetros)  de  todas  as

divisas do terreno.

§ 3° -   A  agua  das  piscinas  sofrefa  controle quimico  e  bacteriol6gico  e  devera  atender as
exigencias de sadee e higiene pdblica de acordo com a legislaeao pertinente.

Art. 57 -As  obras  complementares  relacionadas  no  artigo  51,   poderao  coupar  as  faixas

decorrentes    dos    recuos    minimos    obrigat6rios,    desde    que    observadas    as    limitag6es

estabelecidas por esta Lei.

~   § 1° -   As piscinas, caixas d`agua e fanques, deverao sempre observar os recuos de frente e

de fundo minimos.

§ 2° -   As chamines e torres observarao sempre todos os recuos minimos.

§ 3° -   0 total da area ocupada por obras complementares nao podefa exceder a 25% (vinte
e  cinco  par cento)  da  area  total  do  lote.  Caso  a ta>ca  de  ocupacao  nao  atinja  ao  maximo

permitido  para  o  terreno,  a  diferenca  entre  a  taxa  de  ooupaeao  calculada  e  a  maxima

permitida podefa ser adicionada  aos 25% (vinte e cinco por cento).

§ 4° -   0  percentual  de  que trata o  pafagrafo anterior devefa  sempre  respeitar a taxa  de

permeabilidade estabelecido para o terTeno.

§ 5° -   As piscinas e caixas d'agua enterradas nao serao computadas no percentual definido
no pafagrafo terceiro,  pQElendo   ser computados como area impermeavel para o caloulo da

taxa de permeabilidade.

Art. 58-Os  abrigos  para  carros  terao  p6-direito   minimo  de  2,20m   (dois  metros  e  vinte

centimetros), devendo   ser abertos em pelo menos dois lados,   observado   o recuo   de frente

minimo  obrigat6rio  e  de  sua  area,  12,50m2  (doze  metros  quadrados  e  cinqoenta  decimetros

quadrados), nao sera computada na taxa de ooupaeao maxima do lote.

Paragrafo dnico - 0 que exceder a area fixada no "caput" deste artigo, sera computado na

taxa de ocupaeao ma3dma permitida para o lote.

Art. 59-    Os  abrigos  de  medidores  e  cabines  de  force  (casa  de  tonga)  e  outros  pare  fins

Similares, podefao ocupar as faixas decoiTentes dos recuos minimos obrigatorios.
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Art. 60-    Outros  tipos   de   abrigos   e   cabines   obedecerao   aos   recuos   de  frente   minimos

obrigat6rios.

Art. 61  -    As  p6rgulas nao  serao computadas  mos indicadores,  taxa  de ooupaeao e  indice de

aproveitamento, podendo  ser construidas nos recuos minimos obrigatorios, desde que a parte

vazada,  uniformemente  distribuida,    corresponda  a  no  minimo  50%  (cjnqdenfa  por cento)  de

sua projeeao horizontal.

Art. 62 -As  portarias,   guaritas,   abrigos  e  bilheterias  poderao  §er  localizados   nos  recuos

minimos obrigatorios, desde que atendam as condig6es estabelecidas nesta Lei.

§ 1° -   As portarias deverao ter pe-direito minimo de 2,20 (dois metros e vinte centimetros),
area maxima de 9,00m2 (nove metros quadrados) e  nenhuma das  suas dimens6es  podefa

ser superior a 3,00m2 (tres metros quadrados).

§ 2° -   As bilheterias deverao atender aos segujntes requisitos:

I -       Pe-direito minimo de 2,20 (dais metros e vinte centimetros);

11-      0   acesso   em   frente   a   cada   bilheteria   tefa   largura   minima   de   0,90m   (noventa

centimetres)  e  sera  dotado  de  corrimao  de,  pelo  menos,  2,com  (dois  metros)  de

extensao, para separagao das filas; e

Ill-     Os   acessos   e   respectivos   corrim6es   nao   poderao   estar   sobre   os   passeios   do

logradouro.

Art. 63 -    As  chamin6s deverao elevar-se,  pelo  menos,  5,00m  (cinco  metros) acima do  ponto

mais alto das coberturas das edificae6es existentes na data da aprovacao do projeto, dentro de

urn raio de  50,00m (cinquenta metros) a contar do centro da chamin6.

Pafagrafo   t]nico   -   As   chamines   nao   deverao   expelir  fagulhas,   fuligens   ou   outras

particulas  em  suspensao  nos  gases,  devendo  dispor,  de  camaras  para  lavagem  dos

gases de  combustao e  de  detentores  de fagulhas,  de  acordo  com  as  normas  tecnicas
Oficiais.

Art. 64 -   As tomes nao estao sujeitas aos indicadores de ocupaeao urbana definidos na Lei de

Parcelamento,  Uso e  Ocupagao  do  Solo,  devendo  guardar urn  afastamento  minimo  de  20%

(vinte por cento) de sua altura para todas as divisas do terreno onde estiver situada.
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Pafagrafo dnico - Nao se enquadram neste artigo as torres que tiverem aproveitamento para

fins  de habitabilidade ou  permanencia  humana,  devendo  obedecer a todos  os  indicadores

urbanos de ocupacao e as resthg6es de uso definidos para a terreno.

Art. 65 -    As  passagens  cobertas,  ligando  blocos,  deverao  obedecer  aos  reouos  minimos

obrigat6rios pare as divisas dos lotes.

Pafagrafo dnico - Para que essas passagens nao sejam computadas na taxa de ooupaeao

nao devefao ter vedae6es laterais.

Art. 66 -    Equiparam-se  as  passagens  coberfas,  os  acessos  cobertos  ligando  o  passeio  a

entrada do pfedio, os quais  poderao ocupar a recuo de frente, desde que nao ooupem mais de

1/3 (urn terse) da largura da fachada onde esfa previsto o acesso.

Art. 67 -   A cobertura para tanques e os pequenos telheiros podefao ooupar a area dos reouos

laterais e de fundos e nao sefao compufados  na taxa de ocupaeao,  desde que tenham  uma

area  maxima  de 4,00m2 (quatro  metros quadrados) e,  pelo menos,  duas faces  sem  qualquer

esp6cie de vedacao.

Art. 68 -    Sera permitida a colocacao de toldos engastados na edificaeao,  nao podendo haver

colunas na parte que avanea sobre o reouo ou passeio.

Pafagrafo  tlnico  -   Para  efeito  desta   Lei,   equiparam~se  os  toldos  as  marquises,   sendo

aplicaveis aos to[dos todas as exjgencias ora definidas.

Segao V

Dos Equipamentos Mecanicos

Art. 69 -    Todo equipamento mecanico, independentemente de sua posigao no im6vel,  devefa

ser instalado de forma  a nao transmitir ao  im6vel  vizinho  e  aos  logradouros  pt]blicos  ruidos,

vibrag6es e temperaturas em niveis supen-ores aos previstos nos regulamentos oficiais pr6prios.

Art. 70 -    Deverao  ser  servidas  por elevadores  de  passageiros  as  edificac6es  que  possuam

lajes de piso acima da cota de 13,00m (treze metros), contados a partir do nivel do passeio por

onde existir acesso, tomando como refefencia o meio da fachada.

§ 1° -   Quando a cota de que trata o "caput" deste artigo for superior a 23,00m  (vinte e tres
metros) sera obrigatorio o uso de, no minimo, dois elevadores de passageiros.
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§ 2° -    Em qualquer caso, o ntlmero de elevadores a serem instalados dependefa, ainda, do
calculo de tfafego, realizado conforme as normas tecnicas oficiais.

Art. 71  -    Objetivando  assegurar  o  acesso  e  o  uso  por  pessoas  portadoras  de  deficiencias

fisicas,   urn  dos  elevadores,   ou  em   se  tratando   de   dnico,   devefa  atender  as   seguintes

determinae6es t6cnicas :

I -       estaT situado em local acessivel;

11 -      estarsituado em nivel com o pavimento a que servirou estarinteriigado ao mesmo por

rampa;

Ill -     ter cabine com dimens6es  intemas minimas de  1,10m  (urn metro e dez centimetros)

por 1,40m (urn metro e quarenta centimetros);

lv -    ter porta com vao de O,80m (oitenta centimetros), no minimo;

V -     ter corrimao afixado nas paredes laterais e fundo da cabine; e

Vl -    ter todos os comandos instalados a  uma altura  maxima  de  1,20m  (urn  metro e vinte

centinetros).

Art. 72 -    0  ''hall"  de  acesso,  a  no  minima  urn elevador,  devefa  ser  interiigado  a  circulacao

vertical da edificaeao por espaap de circulacao coletiva.

Pafagrafo dnico - A jnterligaEao para os demais sera dispensada se o elevador,  que serve

ao "hall" considerado, for dotado de sistema de seguranpe que garanta sua movimentagao,

mesmo em caso de pane no sistema ou falta de energia eletrica.

CApiTUL0 lv

Dos Compartimentos

Se9ao I

Do Dimensionamento

Art. 73-Os   compartimentos   e   ambientes   nas   edificae6es   deverao   ser   posicionados   e

dimensionados de forma a proporcionar conforto ambiental, fermico, acdstico e protecao qgntra

a  umidade,  obtidos  pelo adequado  dimensionamento  e  emprego  dos  materiais  das  paredes,

cobertura, piso e aberturas, bern como das insfalag6es e equipamentos.
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Art.74-0    dimensionamento    minimo   dos   compartimentos   das   edificag6es,    e    a    sua

necessidade  de  ventilacao,  serao  determinados  de  acordo  com  o  Anexo  I,  parte  integrante

desta Lei.

Art. 75 -    Os compartimentos que necessitarem de cuidados higienicos e  sanifarios especiais

deverao ser dotados de revestimentos adequados a impermeabilidade e resistencia a freqdente

limpeza, de acordo com a legislagao especifica vigente.

Art. 76 -    Os compartimentos destinados a abrigar servigos de lavagem,  lubrificacao e pintura,

serao executados de modo a nao pemitir a dispersao do material em suspensao utilizado no

servi9o.

Secao 1'

Da Veutila9ao e llumina§ao

Art. 77 -    A  criterio  da  Prefeitura  Municipal,  as  condic6es  de  iluminacao  e  ventilagao  naturais

poderao ser substituidas par mejos artjficiais desde que apresentados em projetos especificos

que atendam as exigencias tecnicas oficiais,

Art. 78 -    Todo compartimento de edificio,  qualquer que  seja o  seu destino,  sera  iluminado e

ventilado  diretamente  para  o  logradouro  pdblico,  area,  saguao,  pogo,  ou  suas  reentrancias,

satisfazendo as prescrig6es legais.

Paragrafo  tlnico  -  As  caixas  de  escada,  em  edificios  que  nao  apresentem  mais  de  dais

pavimentos,  podefao ser iluminadas por meio de darab6ia com area  nao inferior a 0,64m2

(sessenta e quatro decimeti'os quadrados).

Art. 79 -    Nao sera permitido o envidraeamento de terragos de servigos ou passagens comuns

a  mais  de  uma  unidade  habitacional,   quando  pelos  mesmos  se  processar  iluminacao  ou

ventilaEao de outros compartimentos.

Seeao Ill

Da Abertura de Portas e Jarrelas

Art. 80 -   As portas ou janelas terao sua abertura dimensionada em funcao da destinaeao do

compartimento a que servirem, de acordo com o Anexo I, e deverao proporcionar resistencia ao

togo,   nos   casos   exigidos,   isolamento   termico,   isolamento   e   condicionamento   aedsticos,

estabilidade e imperTneabilidade.
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Paragrafo  t]njco -  Os  port6es,  portas  e janelas  situados  no  pavimento terreo  nao  poderao

abrir sobre as calcadas.

Art. 81 -    Objetivando as§egurar a circulagao de pessoa§ portadoras de deficiencias fisicas,  as

portas situadas nas areas comuns de circulaeao,  bern como,  as de ingresso a edificacao e as
unidades autonomas, terao largura livre minima de 0,80m (oitenta centimetros).

Art 82 -     Em observancta ao disposto ro C6digo CMI Brasileiro, nenhuma aberfura voltada para a

divisa do tote podefa tor quak]uer de seus pantos situados a menos de 1,50m (urn metro e cinqaema

centimetos) dessa, ressahadas as aberfuras veltadas para o alinhamento dos logradouros.

CApiTULO V

Da Circulacao e Seguran9a

Se9ao I

Das Djsposi§6es Gerais

Art. 83 -As   exigencias   constantes   nesta   Lei   relativas   as   disposig6es   construtivas   das

edificag6es e instalagao de equipamentos considerados essenciais a ciroulacao e a seguranea de

seus ocupantes visam, em especial, permitir a evaouaeao da populacao ali residents, em periodo

de tempo previsivel e com as garantias necessarias de seguranga, na hip6tese de risco.

Art. 84 -   As edificag6es exjstentes,  que nao atenderem aos requisitos minimos de segu[anpe

estabelecidos   nesta   Lei,   devefao   ser   adaptadas,    nas   condig5es   e   prazos   a   serem

estabelecidos por ato do Chefe do Poder Exeoutivo Municipal.

Seeao 11

Dos Espaeos de Circula9ao

Art. 85 -   Consideram-se espaaps de ciroulaeao as  escadas,  as  rampas,  os corredores  e os

vestibulos, que poderao ser de uso:

I -       coletivo -os que se destinarem ao uso pdblico ou coletivo, devendo observar a largura

minima de 1,10m (urn metro e dez centimetros); ou

11-      privativo   -os   que   se   destinarem   as   unidades   residenciais   e   ao   acesso   a

compartimentos de uso limitado das edificaeees em geral, devendo observar a largura

minima de O,80m (oitenta centimetros);
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Art. 86 -    De  acordo com  a  sua  utilizacao,  a  escada de  usa  privativo  podera  ser cJassificada

como   restrita,   servindo  de   acesso   secundario   nas   unidades   residenciais,   ou   de   acesso

destinado a dep6sito e instala9ao de equipamentos em geral, observando a largura minima de

0,60m  (sessenta centimetros)  e vencendo  desnivel  igual  ou  superior a  3,20m  (ties  metros  e

vinte centimetros).

Art. 87-    As   escadas  deverao  dispor  de   corrimao,   instalade   entre   0,75m   (setenta   e   cjnco

centimetres) e 0,85m (oitenta e cinco centimetres) de afura, conforme as seguintes especificae6es:

I-       apenas  de  urn  lado,  para  escada  com  largura  inferior  a  1,10m  (urn  metro  e  dez

centimetros):

11 -      de ambos os lados,  para escada com  largura igual ou superior a  1,10m  (urn metro e

dez centimetros); ou

Ill -     intermediario,  quando  a  largura  for  igual  ou  superior  a  2,20m  (dois  metros  e  vinte

centimetros),   9e  forma  a  garantir  largura  maxima  de   1,80m   (urn  metro  e  oitenta

centimetres) para cada lance.

Pafagrafo dnico -  Para auxilio aos deficientes visuais,  os  corrimaos  das  escadas  coletivas

deverao   ser  continuos,   sem   intemupgao   nos   patamares,   prolongando-se   pelo   menos

0,30m (trinta centimetros) do inicio e termino da escada.

Art. 88 -    As rampas terao inclinagao maxima de  10%  (dez por cento), quando forem meio de

escoamento vertical da edificaeao,  sendo que sempre que a inclinacao exceder a 6% (seis par

cento), o piso devefa ser revestido com material antidemapante.

Pafagrafo  dnico -  Nas  edificag6es  nao  residenciais  e  residenciais  multifamiliares,  deverao

ser implantadas rampas para pessoas portadoras de deficiencias fisicas.

Art. 89 -    A  lotacao  e  a  saida  de  uma  edificaeao  serao  calculadas  de  acordo  com  o  que

estabelece o Anexo 11, parte integrante desfa Lei, e com normas tecnicas oficiais,

Paragrafo dnico - Considera-se lotacao o ndmero de usuarios de uma edificagao,  caloulado

em fungao de sua area e utilizaeao.

Art. 90 -   Em  casos  especiais,  a  relagao  m2/pessoa  (metro  quadrado  por  pessoa)  podefa

Ser alterada,  desde que devidamente justificada atrav6s  de dados tecnicos  constantes do

projeto.
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implantados a partir da vigencia desta  Lei,  a construeao e

pavimentaeao   das   calcadas   que   integram   os   logradouros   sera   de   responsabilidade   do
eLPE±or conforme a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacao do Solo.

Art.92-Nas   areas  ja   parceladas,   ocupadas   ou   nao,   a   construcao   das   calcadas   dos

logradouros que possuam  meio-fio em toda a extensao das  testadas dos teITenos,  edificados

ounao,saoobrigat6riasecQHpeELaos_propriet±a±±g±±gispESI±s.

§ 1° -   Todas as caleadas deverao ser pavimentadas com  material que facilite o tfafego de

pessoas  e  nela  nao  devefa  exjstir  qualquer  elemento  que   impepe   ou   difioulte   a   liwe
circulagao de pedestres e deficientes fisicos, devendo atender os seguintes requisitos:

I -       A declividade minima sera de 2% (dois par cento) e, a maxima, de 3% (ties por cento),

do alinhamento ao meicLfio;

11 -      A  uniformidade  da  largura  devefa  ser mantida,  conforme tipologia  viaria,  em  toda  a

extensao da calgada;

Ill -     Salvo   especificag6es   em   contfario,    somente   poderao   ooupar   a   superficie   das

caleadas, na faixa pr6xima ao meio-fio, os postes de iluminaeao pdblica, as placas de

sinalizagao de transito,  a arborizagao pt]blica e equipamentos  de  utilidade  pt]blica  de

pequeno  porte,  coma caixas de coleta dos  Correios e recipientes de coleta de lixo,  e
desde que nao ocupem mais do que 1/3 (urn tengo) da largura da caleada.

IV -    Equipamentos  de  medjo  porte,   como  bancas  de   revistas,   telefones  ptlblicos  tipo
"orelh6es",  cabines,  dentre  outros,  nao  poderao  ser  instalados  ou  construidos  has

caleadas,   a   nao   ser  nos   casos  em  que  o  projeto  da   mesma   reserve   espagos

especificos para tal;

V- A  continuidade  da  caleada  devefa  ser  mantida  em  toda  a  sua  extensao,   sendo

permitida sua intemupeao somente nos acessos as garagens ou estacionamentos;

Vl -    Nos trechos onde os estacjonamentos pt]blicos  se  situam  ao  longo  dos  logradouros,

devem  ser  observadas  as  diretrizes  estabelecidas  na  Lei  de  Parcelamento,  usa  e

ooupaeao do Solo;
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Vll -   E  proibida  a construeao de degraus ou  batentes,  no  sentido  longitudinal  da  calcada,

em logradouros com declividade inferior a 20% (vinte por cento);

Vlll -  Nos logradouros com declividade superior a 20% (vinte por cento) a altura maxima do

degrau  ou  batente  sera  de  0,18m,  e  quando  for  necessario  mais  de  urn  degrau,  a

largura  minima  deste  sera  de  0,30m.   Nessa  hip6tese,  a(s)  degrau(s)  ou  batente

deverao se estender por toda a largura da calcada, do alinhamento ao meio-fio;

lx -    0  revestimento  devefa  ser feito  com  material  antjderrapante,  sendo expressamente

proibido o uso de materiais que tomem a superficie inteiramente lisa, como ceramicas

poljdas, marmores, granitos, ou materiais semelhantes;

X -     0 revestimento devefa formar uma superficie continua, e seu desenho e material nao

devefao proporcionar rebaixos ou saliencia que venham a difioultar o caminhamento;

Art. 93 -   A  reconstrucao e  reparos de  conservacao  das  calcadas,  quando  necessarias,  sao

obrigat6rias e competem aos proprietarios dos mesmos.

§ 1°-   0   propriefario   ou   possuidor,   intimados   para   fazer   reparos   de   conservaeao   ou
reconstrugao de calgadas,  devefa providenciar o serviap no  prazo estipulado,  sob  pena da

Prefeitura  executa-lo,  promovendo  o  ressarcimento  das  despesas  realizadas  pelas  vias

administrativas  ou  judiciais,   acrescido  de  multa  de  30%   (trinta   por  canto)   dos  custos

correspondentes.

§ 2° -   Quando  das  reformas  das  calcadas  que  impliquem  na  alteraeao  do  seu  tracado
original,  para  construg5o  de  estacionamentos  nos  logradouros,  deverao  ser  mantidas  as

caracteristicas da arborizagao existente na via em toda a extensao da caleada.

§ 3° -   Deverao ser mantidas, tambem, todas as caracteristicas fisicas originais da calgada,
definidas na Lei do Sistema Viario Basico.

Art. 94 -    Os espagos para acesso,  circulagao e estacionamento de veiculos sefao projetados,

dimensionados  e  exeoutados  livres  de  qualquer  interfefencia  estrutural  ou  fisica  que  possa

reduzi-los, e serao destinados as seguintes utilizae6es:

I -       coletjvo -aberto a utiljzacao da populaeao permanente e flutuante da edifica9ao;

11-      particular  -de   uso   exclusivo   e   reservado,   integrante   de   edificagao   residencial

unifamiliar;  ou
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Ill -     privativo -de utiliza9ao exclusiva da populagao permanente da edificagao.

Art. 95 -    0 acesso dos veiculos ao im6vel compreende o espaap situado entre o meio-fio e a

alinhamento do logradouro.

Art. 96 -    0 rebaixamento de meios-fios, para o acesso de veiculos,  sera obn.gatorio, continuo

e nao podefa exceder a 509/o (cinquenta por canto) da extensao da testada do im6vel.

§ 1° -   As rampas nos passeios destinadas ao acesso de veiculos nao podefao exceder a
0,60m (sessenta centimetres) de comprimento.

§ 2° -   Quando a capacidade do estacionamento for superior a 100 (cem) veiculos ou quando
o acesso se destinar a caminh6es e 6nibus, a pavimento da pista de rolamento do logradouro

devefa prosseguir ate o interior do lots e tor no maxima 9,00m (nove metros) de largura.

Art. 97 -    Dentro dos estacionamentos, as faixas de circulaeao de veiculos deverao apresentar

dimens6es minimas, para cada sentido de tfafego:

I -       2,75m (dais metros e setenta e cinco centimetros) de largura e 2,30m  (dois  metros e

trinta  centimetros)  de  altura  livre  de  passagem,  quando  destl.nadas  a  ctrculaeao  de

autom6veis e utilitan.os; e

T- 3,50m   (tres  metros  e  cinqtlenta   centimetros)   de   largura  e  3,50m   (ties   metros  e

cinqaenta  centimetros)  de altura  livre de  passagem,  quando  destinadas  a circulaeao

de caminh6es e 6nibus.

Art. 98 -    As rampas deverao apresentar:

I -       declividade  maxima  de  20%  (vinte  por  canto),  quando  destinada  a  circulagao  de

autom6veis e utilifarios; ou

lE declividade  maxima  de  12%  (doze  por  cento),  quando  destinada  a  circulagao  de

caminh6es e 6nibus.

Art. 99 -    Deverao  ser  previstos  espaeos  de  manobra  e  estacionamento  de  veiculos  nas

edificag6es,   de   foma   que   estas   operag6es   nao   sejam   exeoutadas   nos   espagos   dos

logradou ros pdblicos.

Art.100 -Deverao  ser  previstas  vagas  para  veiculos  de  pessoas  portadoras  de  deficiencias

fisicas, calculadas sobre o minima de vagas exjgidos no PDDU.
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CAPITUL0 Vll

Das lnstalae6es Sanitarias

Art.101 -Toda  edificagao  devefa  dispor  de  instalag6es  sanifarias  adequadas  em  fungao  de

sua lotacao e da atividade desenvolvida, de acordo com as definig6es constantes do Anexo Ill,

parfe integrante desta Lei.

Art.  102 -Quando o ntlmero de pessoas for superior a 50 (cinquenta) havera necessariamente,

instalae6es sanifarias separadas por sexo.

Art.103 -Toda   edificagao   nao   residencial   devefa   dispor,   no   minimo,   de   uma   instalaeao

sanifaria  distante  no  maximo  100,com  (cem  metros)-de  percurso  real  de  qualquer  ponto,

podendo se situar em andar contiguo ao considerado.

Art.104 -Sera obn.gatoria a previsao de, no minimo,  urn vaso e urn lavat6rio par sexo, junto a

todo  compartjmento   comercial   destinado   ao   consumo  de   alimentos,   exceto   nas   galerias

comerciais e "shopping centers".

Paragrafo  dnico  -  Serfo  providos  de  antecamara  ou  anteparo  as  instalap6es  sanitarias  que

derem acesso direto a compartjmentos destinados a preparaeao e/ou consumo de alimentos.

Art.105 -Serao  obrigat6rias  instala¢es  sanifarias  para  pessoas  portadoras  de  deficiencias

fisicas, observado o minimo de 1  (uma) unidade, nas seguintes hip6teses:

I -       Iocais de reuniao com mais de 50 (cinqdenta) pessoas; e

11 -      quaisquer outros uses com mais de 200 (duzentas) pessoas.

TITULO V

DA FISCALIZACAO E DO "HABITE-SE"

CApiTULO I

Das Disposic6es Gerais

Art.106 -A fiscalizagao de obra,  licenciada ou nao, desde a sua execugao ate a expedigao do
"Habite-se" regular, sera exercida pelo 6rgao municipal de urbanismo competente.

Art.107 -Compete  a  Prefeitura,  no  exercicio  do  poder  de  policia  administrativa,  quando  da

fiscalizaeao da obra:
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I -       verificar a obediencia do alinhamento determinado para o tipo de edificaeao;

11 -      realizar, sempre quejulgar necessario, vistorias e inspee6es para aferir o cumprimento

do projeto aprovado;

Ill -     proceder a aplicagao de sanc6es de ordem administrativa definidas em lei;

lv -    realizar vistoria  de  conclusao  de  obra,  requerida  polo  licencjado  para  concessao  do
"Habite-se";

V -      realizar vistoria e propor a demoljgao parcial ou total para as edificag6es que estejam

em precarias condie6es de estabilidade;

-   VI -    exigir a restauracao ou construcao de passejos das edificagdes em vias pavimentadas,

ben como a construeao ou restaurag5o de muros em terrenos baldios; e

Vll -   exereer outras atividades correlatas.

Art.108 -Nenhuma  edificaeao  pode  ser  ooupada  sem  que  seja  procedida  a  vistoria  pela

Prefeitura e expedido o "Habite-se".

Art.  109 -Podefa  ser concedido o  "Habite-se"  parcial  se  a  obra  tiver  partes  que  possam  ser

habitadas ou ocupadas,  independentemente das demais,  atendidas as normas de seguranca

em edificaapes.

§ 1° -   Para os edificios exeoutados em  condominio,  as  instalac6es prediais deverao estar
concluidas, alem de todas as partes de uso comum.

§ 2° -   A  ocupagao  parcial  pode  ser concedida  se  as  unidades  nao  estiverem  concluidas,
mas  seu  acabamento  for  de  competencia  do  propriefario  da  unidade,  de  acordo  com  a

especificaeao apresentada por  ocasiao do licenciamento.

Art.110 -a  "Habite-se"  devefa  ser  requerido  pelo  responsavel  teonico  da  obra  ou  par  seu

proprietario, mediante anuencia do primeiro, devendo ser acompanhado de:

I -       certificados de vistoria das concessionarias de services pdblicos quanto a regularidade

das insfalac6es;

11 -      carta de funcionamento dos elevadores;
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Ill -     certificado   de   vistoria   do   Corpo   de   Bombeiros,   quando   for   exjgido   sistema   de

preveneao contra incendio;

lv -    laudo do responsavel tecnico,  ou de quem ele indicar,  sobre a controle teonol6gico do

concreto e femagem, da sondagem, das fundag6es empregadas e do estaqueamento,

quando  se trafar de  edificacao  com  mais  de tres  pavimentos ou  qualquer edificagao
destinada ao uso ptlblico, atestando qualidade dos materiais utilizados; e

V-     alvafa  sanitario  emitido  pelo  6rgao  municipal  de  sat]de  competente,   no  case  de

edifica¢6es oujo uso nao seja habitacional.

§ 1°-0  "Habite-se"  sera  expedido  ap6s  a  constatacao,   pelo  6rgao  competente  da
Prefeitura, de que a sistema de esgoto esta ligado corretamente a rede pdblica coletora

ou,  na ausencia desta, ao sistema de deposi¢ao adotado de acordo com as normas da

ABNT.

§ 2°-Por  ocasiao  da  solicitacao  do  "Habite-se",   devem  estar  pagos  todos  os  d6bitos
existentes, inclusive taxas e multas relativas a obra.

Art.  111 - Toda construgao s6 pode ter o destino e a ooupagao indicada na licence papa edificar

e no "Habite-se".

Pafagrafo dnico - A  mudanga de destino sera autorizada,  obedecida a  legislagao de  uso e

ocupacao  do  solo,   mediante  requerimento  do  interessado  acompanhado  do  Laudo  de

Vistoria  de Seguranca,  elaborado  por profissional  legalmente  habilitado,  que  conclua  pela

possibilidade  de  ooupagao,  consideradas  eventuais  sobrecargas,  quanto  as  condie6es  de
seguranpe da edificaeao e dos que dela vierem a se servir.

Art.112-Por  ocasiao   da   vistoria,   constatando-se   que     a   edificacao   nao   foi   construida,

aumentada,   reconstruida  ou  reformada  de  acordo  com  o  projeto  aprovado  ou   legislagao

vigente,  o responsavel tecnico ou proprietario sera intimado a regularizar a  situagao no  prazo

de 30 (trinta) dias.

`  Art.  113 -  Nao sera reconhecida a conclusao da obra enquanto:

I -       nao for integralmente observado o projeto aprovado;

11 -      nao   estiver  adequadamente   pavimentado   todo   a   passeio   adjacente   ao   terreno

edificado, quando ja houver meios-fios assentados;
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Ill -     nao  houver  sido  feita  a  ligacao  de  esgotos  com  a  rede  do  logradouro,  ou  na  falta

dessa, a adequada fossa s6ptica; e/ou

lv-    nao   estiver  assegurado   a   perfeito   escoamento   das   aguas   pluviais   no   terreno

edificado.

Art.114 -Sempre  que  verificada  a  exjstencia  de  obra  nao  licerroiada  ou  licenciada  e  cuja

execueao se apresente em desacordo com projeto aprovado, podefa a Prefeitura determinar a

sua demo]igao as custas do infrator.

Paragrafo t]nico - Nenhuma demoli9ao de obra licenciada se prooessafa antes de satjsfeitas

as seguintes providencias:

a)    vistoria administrativa que constate estar a execucao da obra a  infringir as disposig6es

tecnicas desta Lei: e

b)    intimagao  ao  propriefario  da  obra,   para,  no  prazo  determinado,  promover  o  devido

licenciamento de acordo com o disposto nesta Lei.

Art.115 -Sempre  que  uma  edificacao  ameacar  ruir  ou  por  outro  qualquer  modo,  oferecer

perigo  a  seguranca  coletiva,  sera  seu  propriefario  intimado  a  demoli-Ia  no  prazo  assinalado

pelo 6rgao municipal competente.

Art.  116 -Nao atendida a intimaeao,  sera procedida a demolieao  pela  pr6pria  Prefeitura,  as

expensas  do  proprietario,   sem  prejuizo  da  aplicaeao  de  outras  sang6es  a  que  estiver

sujeito.

TiTULO VI

DAS EDIFICAC6ES

CApiTULO  I

Das Disposi§6es Gerais

Art.117 -Somente sera permitida edificagao em terrenos e lotes que satisfagam  as seguintes

condic6es:

I -       tratando-se de terreno -que tenha frente para logradouro pdblico constante da planta

cadastral da cjdade; e
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11 -      tratando-se  de  lote -  que  conste  do  plano  de  loteamento  aprovado  pela  Prefeitura,

respeitada  a  legislagao pertinente,  tenha frente  para  logradouro  reconheCi.do  por ato

do Exeoutivo Municipal.

Art.118 -Toda edificagao devefa observar, especificamente, as seguintes condig6es:

I -       ter  seu  sistema  de  esgoto  ligado  a  respectiva  rede  ptlblica,  onde  houver,  ou  fossa

septica adequada;

11 -      dispor de insfalaeees de agua tratada ligada a respectiva rede pdblica;

Ill -     dispor de instala9ao eletrica ligada a respectiva rede pdblica; e

lv -dispor de piso teITeo, constituido por laje impermeabilizadora.

Art.119-As   edificac6es   quanto   a  sua  altura,   obedecerao   ao  disposto   na   legislagao   de

parcelamento, uso e ocupaeao do solo.

§ 1°-   Considera-se  altura  de  uma  edificagao  a  distancia  vertical  tomada  em   meio  da
fachada,  entre  o  nivel  medio  do  meio-flo  e  o  ponto  mais  alto  da  cobertura,  incluindo  as

construe6es auxjljares, situadas acima do teto,  no dltjmo pavimento (caixa d'agua, casas de

maquinas, "hall" de escadas) e os elementos de composigao da referida facliada (platibanda

e frontoes).

§ 2° -   Nas  edificae6es  situadas  nos  terrenos  inclinados,  a  altura  sera  tomada  a  partir do

ponto  situado  ao  meio da fachada,  onde essa  encontra  o terreno ou  passeio  circundante,
indo igualmente a..O ponto mais alto da cobertura.

Art.120 -A destinacao e a area, consequentemente a locacao da edificacao, a altura do andar

mais  elevado,  bern  como  a  natureza  dos  materials  manipulados,  utilizados,  ou  depositados,

definem  os  riscos  de  usa  e  correspondentes  exigencias  de  circulagao  e  seguran9a  para  a

edificagao.

Art.121  -Nao    sera     licenciada    edificacao    cujo    projeto    preveja    fachada    visivelmente

incompativel com o consenso comum,  ou possa quebrar a harmonia do conjunto arquitetonico

do logradouro onde vi situar-se.

Art.122-Nao   sera   permitida   qualquer  saliencia   na   parts   da   fachada  frontal,   quando   a

edificagao se situar no alinhamento do greide.
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Paragrafo dnico - Havendo reouo da edificacao, admitir-se-ao saliencias nao excedentes de

0,20m (vinte centimetros) em relacao ao alinhamento aprovado.

Art.123 -As  casas de  maquinas  de elevadore§  ou  reservat6rios  ou  qualquer outro elemento

acess6rio  aparente  acima  das  coberturas,  deverao  incorporar-se  a  massa  arquitetonica  da

edificaeao, recebendo tratamento compativel com a estetica do conjunto.

Seeao I

Das Edifica§6es Residenciais

Art.  124 -As  edmca¢es  resjdenciais  destinam-se  a  habitagao  permanente  de  uma  ou  mais

familias e poderao enquadrar-se como:

I -       edificag6es residenciais unifamiliares, correspondendo a uma unidade por edificaeao; ou

11 -      edifica?6es  residenciais  multifamiliares,  correspondendo  a  mais  de  uma  unidade  por

edificaeao.

Art.  125 -Toda habitacao unifamiliar devefa contar,  pelo menos, com ambientes para repouso,

alimenta9ao, servieos e higiene.

Art.126 -As   edificae6es   para   habitae6es   multifamiliares  deverao  dispor,   pelo   menos,   de

compartimentos, ambientes ou locais para:

I -       acesso e circulagao de pessoas;

11 -      acesso e estacionamento de veiculos;

Ill -     instalag6es sanitarias e de serviaps; e

lv -    unidades residenciais unifamiliares.

Se9ao 11

Dos Conjuntos Habitacionais de lnteresse Social

Art.127 -Consideram-se  conjuntos  habitacionais  de  interesse  social,  os  projetos  destinados  a

urt)anizaeao  de  areas,   incluindo  a  infra-estrutura,  enquadrados  em  programas  de  entidades

govemamentais federais, estaduajs ou municipais para atendimento da populaeao de baixa renda.

Paragrafo tinico - 0 Chefe do Poder Executivo Municipal, a partir de proposta do Conselho

Municipal   do   Plano   Diretor,   definifa   os   cn.t6rio§   para   enquadramento   como   conjunto
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habitacional de interesse social,  quando se tratar de empreendimentos da inicjativa  privada

ou de comunidades atraves de suas entidades representativas.

Art.  128 -Os projetos para construeao dos conjuntos habitacionais de interesse social devefao

ser submetidos ao  6rgao  municipal  competente,  sendo  permitida  a  sua aprovaeao em  bloco,

compreendendo o parcelamento do solo, edifica§6es e infra-estrutura.

§ 1° -Consideram-se   obras   de   infraestrutura   basica:   os   equipamentos   urbanos   de
escoamento   das   aguas    pluviais,    iluminacao   pdblica,    redes   de   esgoto    sanitario   e

abastecimento  de  agua  potavel,  e  de  energia  eletrica  pt]blica  e  domiciliar  e  as  vias  de

ciroulagao pavimentadas ou nao.

§ 2° -A   infra-estrutura   basica   dos   parcelamentos   situados   nas   zonas   habitacionais
declaradas por lei coma de interesse social consistifa, no minimo de:

I-        viasdecirculagao;

11 -      escoamento das aguas pluviais;

Ill -     rede para o abastecimento de agua pofavel; e

lv -    solug6es para o esgotamento sanifario e para a energia eletrica domiciliar.

§ 3° -   0  parcelamento  do  solo  para  implantagao  de  conjuntos  habitacionais  de  interesse
social, obedecefa ao disposto na Lei Federal N° 6.766, de 19 de dezembro de 1979,  com a

nova redaeao dada pela Lei N° 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

Art.129 -Quando  da  aprovagao  de  cx)njuntos  habitacionais  com  mais  de  100  (com)  unidades,

deverao ser pTqjetados, concomitantemente, o conjunto de equipamentos comunitarios necessarios.

Pafagrafo unico -  Consideram-se  equipamentos  comunitarios,  para  os fins  previstos  nesta

Lei, os espacos destinados a:

I -       campos de esporte e "play-grounds" abertos a utilizagao pdblica gratuita e irrestrita; e

11 -      edificag6es  e  insfalag6es  destinadas  a  atividades  de  assistencia  medica  e  sanifaria.

promoeao  de  assistencja  social,  educaeao,  abastecimento,  oultura,  esporte  e  lazer,
administradas diretamente pelo Poder Pdblico ou com ela conveniada.

Art.130 -Os   empreendimentos   pdblicos   ou   privados   que   representem   uma   excepcional

Sobrecarga  na  capacidade da  infraestrutura  urbana  ou  ainda  que  provoquem  dano  ao  meio
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ambiente, natural e/ou construido, estafao sujeitos a estudo de impacto ambiental, inclusive no

que  se  refere ao estudo do  dimensionamento  compativel  com  a  densidade  projetada  para  a
respectiva Unidade de Vizinhanca na qual estafa inserido.

Art.131  -Os    projetos    de    conjuntos    habifacionais    de    interesse    social,    com    mais    de

300 (trezentas) unidades, serao analisados coma projetos especiais, e somente aprovados ap6s

a realizagao do competente Estudo de lmpacto Ambiental, na forma da legislapao em vigor.

Art.132 -a  fomecimento  do  "Habife-se"  para  as  edificac5es  nos  conjuntos  habitacionais  de

interesse social, fica condicionado a execucao de todas as obras referentes a implantaeao do

conjunto, por parte do interessado.

Seeao Ill

Das Edifica96es para Comeroio e Servi¢os

Art.  133 - As edificag5es para com6rcio e serviaps sao as que se destirram a armazenagem e venda

de mercadorias, a prestaqao de servigos profissionais,  servigos tecnicos,  servieos burocfaticos

ou servigos de manutengao e reparo, e a manufatura em escala artesanal ou semi-industrial,

Art.  134 - Conforme as caracteristicas e finalidades das atividades, as edificag6es de que trafa

esta Secao poderao se enquadrar como:

I -       dep6sitos e pequenas oficinas;

11  -       escritorios;

Ill -galerias comereiais ou centros comerciais;  ou

lv-     Iojas.

Art.135 -A  edificaeao  devefa  dispor de  insfalae6es sanitarias,  em  ndmero  correspondente a

area do andar, mais a dos eventuais andares contiguos atendidos pela instalagao.

Art.136 -As  edificac6es  para  escrit6rio,  com  area  total  de  construcao  superior  a  750,00m2

(setecentos e cinqtlenta  metros  quadrados)  deverao,  ainda,  ter,  com acesso pelas  areas  de
uso comum ou coletivo e independentemente da eventual residencia do zelador, pelo memos os

seguintes compartimentos, para uso dos encarregados do serviap da edificaeao:

I-       instalaeao   sanitaria,   com   area   minima   de   1,20m2   (urn   metro   quadrado   e   vinte

decimetros quad rados) ;
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11 -      dep6sito  ou  armario  para  guarda  de  material  de  limpeza,  de  conserto  e  outros  fins,

com area minima de 1,50m2 (urn metro quadrado e cjnquenta decimetos quadrados); e

Ill -     vestiario, com area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

Pafagrafo dnico - Nas demais edifica¢6es com area total de construcao igual ou superior a

750,00ri (setecentos e cinqaenta metros quadrados) serao obrigat6rios os compartimentos

mencionados nos itens I e 11 deste artigo.

Seeao lv

Dos Terminais Rodoviarios e Postos de Servieos

Art.137 -As   edificac6es   para  terminais   rodoviarios   e   postos   de   servigo   destinam-se   as

atividades relacionadas com transporte e movimentacao de veiculos.

Art.138 -Conforme as caracteristicas e finalidades das atividades, as edificacdes de que trata

a artigo anterior poderao ser:

I -       terminais rodoviarios (de passageiros e cargas); ou

11 -      postos  de  servieos  (de  abastecimento,   de  lavagem   e   lubrificagao   e  de   lavagem

automatica).

Art.139-As    edificae6es    para    terminais    rodoviarios    devefao    dispor,    pelo    menos,    de

compartimentos, ambientes ou locais para:

I -       acesso e circulagao de pessoas;

11 -       acesso e circulagao de veiculos;

111 -     acesso e estacionamento de carros;

'  lv -    recepcao, espera ou atendimento ao  pdblico;

V -      instalae6es sanifarias;

Vl-vestiarios: e

Vll -   administragao e servigos.

Art.  140 Os   postos   de   servieos,   abastecimento,    Iubrifica¢o   ou   lavagem   de   veioulos,

lnam-Se as atividades de abastectmento, de lavagem e lubrificaeao e de lavagem automatica.
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§ 1° -   Os terrenos  para  instalaeees de quaisquer dos postos de  que trata este artigo  nao

poderao  ter  area  inferior  a  900,00m2  (novecentos  metros  quadrados),  nem  testada  para
logradouro pdblico inferior a 30,00m (trinta metros).

§ 2° -   Os postos deverao dispor, pelo menos, de compartimentos, ambientes ou locais para:

I -       acessoecjrculagaodepessoas;

11 -      acesso e circulaeao de veiculos;

Ill -     abastectmento e servigos;

IV -     instalag6es sanifarias;

V-     vestiarios;e

Vl -    administraeao.

§ 3° -   A  edificagao devefa contar com  instalag6es ou  construe6es  de fal  natureza  que as

propriedades  vizinhas  ou  os  logradouros  pdblicos  nao  sejam  molestados  pelos  ruidos,
vapores,  jatos  e  aspers6es  de  agua  ou  6Ieo,  originados  dos  servigos  de  abastecimento,

Iubdicaeao ou lavagens.

CApiTULO  11

Da Localiza¢ao do Comercio e da lnddstria

Art.141  -Os  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  prestadores  de  servigos  e  entidades

associativas  somente  poderao  instalar-se  ou  iniciar  suas  atividades  com  pfevio  Alvafa  de

Funcionamento  expedido  pelo 6rgao  municipal  competente,  sem  prejuizo  de  outras  liceneas

exjgiveis nas esferas federal e/ou estadual.

Art.142  -A  instalagao,  localizacao  e  funcionamento  dos  diversos  estabelecimentos  de

que  trata  a   artigo   anterior,   deverao  atender  as   exigencias  da   legislacao  de  uso  e
ocupagao do  solo  e  as  macrodiretrizes  expressas  no  Plano  Diretor de  Desenvolvimento

Urbano,  PDDU.

Art.143 -As  atividades  cujo  exercicio  dependa  de  autorizaeao  exclusiva  da   Uniao  ou  do

Estado, nao estao isentas de licence para localizaeao, a vista das prescrie6es de zoneamento

estabelecidas pela Lei de Uso de Ocupagao do Solo do Municipio,
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Pafagrafo tlnico - A eventual iseneao de tributos municjpais ou implementaeao de incentivos

fiscais,  nao  jmplica  na  dispensa  da  licence  de  localizaeao,  com  avalia?ao  dos  impactos

ambienta i s decorrentes.

Art.  144 -Concedido  o Alvafa  de  Funcionamento,  o  proprietario,  arrendafario  ou  locafario  do

estabelecimento  a  afixafa  em   local  visivel   e  de  facil   acesso,   ou  a   exibifa   a   autoridade

competente sempre que esta o exjgir.

Art.  145 - 0  requerimento  para concessao de Alvafa  de  Funcionamento  devefa  ser instruido,

no minimo, com as seguintes infomae6es:

I -       nome do estabelecimento e sua razao social;

11 -       tipodeatividade;

Ill -     area de ocupacao e funcionamento da atividade;

lv -    croquis da edificacao, com as respectivas cotas e areas dos compartimentos;

v-      Iocalizaeao:

VI -     nome do proprietario, arrendafario ou locafario;

VII -indicagao   dos   produtos   ou   mercadorias   usados   na   fabricaeao,   estocagem   ou

comercializaeao;

VIll -  discriminagao dos equipamentos eletricos ou mecanicos existentes e, quando se tratar

de    indtlstria,    memorial    descritivo    do    tipo    de    equipamento    e    processo    de

industrializacao ou fabricagao de produtos; e

lx -    comprovante de quitacao de imposto predial e territorial urbano.

Art.146 -Quando  ocorrer  mudanca  do  estabelecimento,  mudanpe  da  atividade  principal  ou

modificagao da  area de  ooupacao e funcionamento da  atividade, far-se-a  nova  solicitagao  de

Alvafa a Prefeitura, que verificafa, antes de sua expedigao, se a localizaeao e o funcionamento

satisfazem as exigencias da legislaeao vigente.

Art.  147 - Qualquer  licence  de  localizacao  e funcionamento  devefa  sempre  ser precedida  de

vistoria   tecnica   ao   local,   com   avalia¢ao   dos   impactos   ambienfais   positivos   e   negativos

deconentes da implantacao da obra, atividade ou empreendimento,
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Art.  148 -A  concessao de  licencas  de  localizagao e funcjonamento para  inddstrias,  hospitais,

clinicas,   escolas,   supermercados,  dep6sitos,   mercearias,   agougues,   padarias,   confeitarias,

cafes, bares, restaurantes, hoteis e outros estabelecjmentos congeneres, dependefa de licenca

pfevia da autoridade sanitaria competente.

Pafagrafo dnico -  No que conceme especificamente a  localizaeao,  devefa a  Poder Pdblico

proceder a uma avaliaeao criteriosa a partir das  macrodiretrizes dos  Planos  Estrategico de
Desenvolvimento   e   de   Estruturaeao   Urbana,   no   sentido   de  forfalecer  os  Centros   de

Vizinhanea existentes e os projetados.

Art.  149 - 0 Alvafa de Funcionamento podefa ser cassado:

I -       quando se tratar de atividade contfaria aquela requerida e especificada na competente

licenea;

11 -      como  medida  preventiva,  a  bern da  higiene,  moral,  seguranca,  sossego e  bern-estar

pdblicos;

111 -     quando  constatado  dano  irreversivel  ao  patrim6nio  ambiental,  para  o  qual  tenha  a

pessoa  fisica  ou  juridica  responsavel  deixado  de  adotar  as  medidas  preventives
necessarias; ou

IV -    em  outras  hip6teses  identificaveis  pelo  Poder  Pdblico,  que  venham  a  se  configurar

como pfatica lesiva ao interesse pdblico.

Pafagrafo  tinico  -  Cassada  a  licenea,   a  estabelecimento  sera  imediatamente  fechado,

podendo ainda sofrer a mesma saneao aquele estabelecimento ou atividade caracterizada
como clandestina, que se configure em desacordo com as leis vigentes no ambito municipal

e com as exjgencias da legislagao federal e estadual pertinentes.

Art.150 -0  exercicio  do  comercio  ambulante,  caracterizado  atrav6s  da  comercializagao  ou

exposicao  de  produtos  como  cigarros,  livros,  revistas,  sorvetes,  roupas  e  outros  produtos

congeneres,  depende de  licence  pfevia,  a titulo  precario,  a  ser concedida,  de acordo com as

normas vigentes, pelo 6rgao municipal competente.

Pafagrafo  tlnico  -  A  localizacao  do  comercio  ambulante  de  que  trata  este  artigo,   sera

determinada pela  Prefeitura,  sem  prejuizo do tratego,  transito,  ciroulacao e  seguranca  dos

pedestres e conservacao e preservagao paisagistica dos logradouros pdblicos.
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Art.151  -As  feiras,  de  qualquer  natureza,  sefao  localizadas,  orientadas  e  fiscalizadas  pelo

6rgao competente da Prefeitura,  ao qual  cabe redimensiona-las,  remaneja-las,  interdita-las ou

proibir  o  seu  funcionamento  quando  em  desacordo  com  legislacao  vigente  no  ambito  do
Municipio.

Art.152 -A colocagao das bancas, que deverao ser padronizadas e devidamente numeradas,

obedecefa  ao  criterio  de  prioridade,  realizando-se  a  agrupamento  dos  feirantes  por  classes

similares de mercadon.as.

CApiTULOIH                I/`''J`

DasEdificag6esdecaraterEspecial             'J`  `  I            ,,/
E=--a+

±ts edificac6es  destinadas  a  postos  de  abastecimento,  lavagem  ou  servi§os  de
veiculos, al6m das disposie6es do presente C6digo que lhes forem aplicaveis, deverao:

I -       estar em recintos cobertos e fechados, quando os servigos de lavagem e  lubrifjcaeao

estiverem localizados a menos de 4,00m (quatro metros) das divisas;

11 -      ter indicaeao de acesso de tfafego de veiculos; e

Ill-     estar   devidamente   licenciadas   perante   o    Poder   Ptiblico    Municipal    e   junto   a

Superintendencia Estadual do Meio Ambiente, SEMACE.

Art.154 -As  demais  edificag6es  e  instalag6es  com  caracteristicas  especiais  ou  tempofarias

terao  seus  projetos  regulados,  no  que  se  refere  a  observancia  dos  padr6es  de  seguranea,

higiene,  salubridade  e  conforto,  por  6rgao  municipal  competente  que  firafa,  em  cada  caso,

diretrizes a serem obedecidas, sujeitas a regulamentagao por parte do Executivo Municipal.

Secao I

Dos Cemiterios, Vel6rios e Necroterios

Art.155 -A  construcao  de  novas  cemiterios  respeitafa  o  disposto  na  legislacao  municipal

VIgente,  devendo  ser precedido  da  elaboragao de  estudo  de  impacto  ambiental,  o qual  sera

submetido a aprovagao do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,  COMDEMA e do

Conselho Municipal do Plano Diretor.

Art.156 -Alem das exigencias contidas na legislagao municipal vigente, os cemiterios devenao

Ser construidos em  pontos elevados  na  contravertente das aguas  que  tenham  de  alimentar
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cistemas,  e  deverao ficar isolados  par  logradouros  pt]blicos,  com  largura  minima  de  14,00m

(quatorze metros) em zonas abastecidas  pela rede de agua,  ou de 30,00m  (trinta metros) em
zonas nao providas da mesma.

Pafagrafo dnico - Em cafater excepcional serao admitidos,  a juizo da autoridade sanitaria e

do Conselho Municipal do Plano Diretor, cemiterios em regi6es planas.

Art.157 -   0 lenpel de aguas nos cemiterios deve ficar a 2,00m (dois metros), pelo menos,  de

profundidade.

Pafagrafo  dnico  -  0  n'hel  dos  cemiferios  em  relapao  aos  oursos  de  agua  vizinhos  devefa  ser

suficientemente elevado, de modo que as aguas das enchentes nao atinjam o fundo das sepufuras.

Art.158 -As   edificae6es   para   vel6rios   devefao   canter   os   seguintes   compartjmentos   ou

instalae6es minimas:

I -       instalagao de bebedouro com filtro;

11 -      instalag6es  sanifarias  para  a  ptiblico,  pr6ximas  a  sala  de  vigilia,  em  compartimentos

separados  para  homens  e  mulheres,  cada  urn  dispondo,  pelo  menos,  de  1   (urn)

lavat6rio e 1  (urn) aparelho sanitario;

Ill -     local de descanso e espera, pr6ximo a sala de vigilia, coberto ou descoberto; e

lv-     saladevigilia.

Art. 159 -  As edificae6es para necrofehos deverao confer, no minimo, os seguintes compartimentos:

I -       sala de aut6psia, com area minima de 16,00m2 (dezesseis metros quadrados), dotada

de mesa de marmore, vidro ou material similar, e uma pia com agua corrente; e

11- insfalae6es  sanitarias  dispondo,  pelo  menos,  de  1   (urn)  lavatorio,   1   (urn)  aparelho

sanifario  e  1   (urn)  chuveiro,  com  area  minima  de  1,50m2  (urn  metro  quadrado  e

cinqt]enta decimetros quadrados).

Art.  160 -  E proibido nos cemit6rios:

I -       a  sepultamento  antes  das  6:00h  (seis  horas)  e  depois  das  18:00h  (dezoito  horas),

salvo situap6es excepcionais devidamente autorizadas pelo Poder Pdblico;
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11 -      a sepultamento sem apresentaeao do atesfado de 6bito:

Ill -     o  sepultamento  antes  de  decorrido  o  prazo  em  lei,   salvo  nos  casos  de  molestia

infecto-contagiosa ou sem atestado medico;

lv -     a reaberfura de sepufura, senao decorridos 02 (deis) ares completes do drtimo sepurtamento; e

V -     a sepultamento sem a presence do administrador do cemiterio.

Art.161  -As transfefencias de tdmulos,  sepulturas ou catacumbas,  somente  sefao efetuadas

mediante:

I -       declara9ao de venda do propriefario;

11 -       requerimento do adquirente; e

Ill -     comprovante de pagamento da taxa devida.

Art.162 -Os  propriefarios de  ttlmulos,  sepulturas  ou  catacumbas,  pagarao  taxa  anual  a  ser

fixada  pelo  Poder  Pdblico  Municipal,   para  cobrir  despesas  de   limpeza  e  conservacao  do

cemiterio.

Art.163 -Sao  isentos  da  taxa  prevista  neste  artigo,   mediante   requerimento,   as  pessoas

reconhecidamente pobres na forma da lei.

TiTULO Vll

DAS POSTURAS MUNICIPAIS

CApiTULO I

Da Propaganda e da Publicidade

Art.  164 -Sao considerados meios ou instrumentos de propaganda e publicidade os andncios,

Ietreiros, placas, "out-doors", tabuletas, faixas, cartazes, paineis, murals, sistema de altorfalante

ou  dispositivos  sonoros  falados  ou  nao,   transmitidos  ou  afiixados,   instalados  nas  vias  ou

logradouros  ptiblicos,  ben  como  nos  locais  de  acesso  comum  ao  pdblico  e  nos  im6veis

particulares, edificados ou nao.

Art.  165 - Toda  e  qualquer propaganda  ou  publicidade  de  que  trata  o  artigo  anterior,  requer

Pfevia licence da  Prefeitura e pagamento da  respediva taxa para propaganda e publicidade,
Cujo valor sera fixato par ate do Poder Exeoutivo Municipal.
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Art.  166 - 0  prazo de validade  da  licenea  de que  trata o artigo  anterior sera  de,  no  maximo,

360 (trezentos e sessenta) dias,  conforTne o caso e a  criterio  da  autoridade competente,  que

podefa renovar por igual periodo.

Art.167 -Os pedidos de licenpe para propaganda ou publicidade deverao especificar:

I-      dimens6es;

11  -      finalidade;

Ill -indicaqao do responsavel fecnico;

lv -   indicacao dos locais;

V -    natureza do material, equipamentos teonol6gicos ou sonoros;

Vl -   prazo de pemanencja; e

Vll -  texto e inscrig6es.

Art.  168 -As  propagandas  ou  publicidades  nao  poderao  obstruir  a  circulaeao  destinada  aos

pedestres,   veiculos,   semaforos,   iluminaeao,   ventilacao  de   compartimentos   de  edificac6es
vizinhas ou  nao,  bern como a estetica ou  beleza de obra  d'arte,  fachada de predios pdblicos,

escolas,  museus,  igrejas,  teatros  ou  de algum  modo,  prejudicar os  aspectos paisagisticos da

cidade, seus panoramas e monumentos.

Art.  169 - Sera faoultado as casas de divers6es,  teatros,  cinemas e similares,  a  coloca9ao de

programas  e  de  cartazes  artisticos,  na  sua  parfe  extema,  desde  que  colocados  em  local
apropriado   e    nao   prejudiquem    a   composigao   arquitetonica   do   edificio,    e   se   refiram

exclusivamente as divers6es neles exploradas.

Art.170-Toda   e   qualquer   propaganda   ou    publicidade   devera   oferecer   condi¢6es   de

seguranga  ao  ptlblico,  bern  coma  observar as  caracteristicas  e  fune6es  definidas  no  projeto

arquitetonico de constru¢des aprovadas pela Prefeitura, de forma a que nao as prejudiquem,

Art.171 -Nos  casos  de  propaganda  ou  publicidade  colocadas  ou  instaladas  sobre  im6veis

edificados  ou  nao,  que  requeiram  estruturas de sustenfacao,  serao exigidos projeto e  calculo

das instalae6es e memorial descritivo do material a ser usado.

Art.  172 -As  propagandas  e  anuncios  luminosos,  quando  atendidas  outras  exigencias,   nao

Podefao avanear mais de ire (urn terap) da largura do passeio dos logradouros pdblicos e devefa
estar a uma ahora minima de 2,80m (dois metros e oifenfa centimetres) do nivel do passeio.
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Paragrafo tinico - A Prefeitura estabelecefa, por ato do Poder Executivo,  prazo para retirada

de toda a propaganda e andncios luminosos que estejam em desacordo com o esfabelecido

no "caput" deste artigo.

Art.173 -Cessadas as atividades do anunciante ou a finalidade da propaganda ou publicidade,

estabelecida na licence da Prefeitura, devefa ser retirado pelo anunciante e as suas expensas,

todo e qualquer material  referente  a  propaganda ou  publicidade,  no prazo de  10  (dez)  dias a

contar da data do encerramento.

Pafagrafo  dnico  -  0  nao  oumprimento  do  disposto  no  ucaput"  deste  artigo,  implicafa  na

retirada do material por parte da Prefeitura, o qual s6 sera devolvido ao propriefario ap6s o

pagamento das mulfas devidas,  sem prejuizo do ressarcimento das despesas efetivamente
realizadas.

Art.  174 -No  case  de  andncios,   propagandas,   letreiros  e  publicidades  ja  exjstentes  e  em

desacordo  com esta  Lei,  o  6rgao competente fa fa  a  notificacao  necessaria,  deteminando  o

prazo  para   retirada,   reparacao,   limpeza  ou   regularizacao,   aplicando,   no  que  couber,   as
disposig6es do paragrafo t]nico do artigo anterior,

CApiTULO  11

Da Fiscaliza§ao Sanitiria e da Limpeza Pdblica

Art.175 -Compete ao Poder Publico Municipal, em estreita articulaeao com seus municipes, o

planejamento e exeoucao dos serviaps de limpeza pdblica,  mantendo limpa a area da sede do
Municipio  e  respectivos  distritos,  mediante  varricao,  capinagao  e  raspagem  de  vias  pdblicas,

ben como coleta, transporte e destinacao final do lixo.

Art.176 -A  fiscalizaeao   sanifaria  abrangefa  especialmente   a  higiene  e   limpeza  das   vias

pdblicas,   das   habitag6es   partioulares   e   coletivas,    da   alimentagao,    incluindo   todos   os
estabelecimentos  onde   se  fabricam  ou  vendem   bebidas   e   produtos   alimenticios,   e  dos

mercados pdblicos.

Art,177 -Em  cada  inspegao  em  que for verificada  irregularidade,  apresentafa  o  funcionario

Competente  urn relat6rio drcunsfanciado,  sugerindo  medidas ou determinando  providencias a

ben   da   higiene   pL]blica,   as   quais   serao   consubstanciadas   em   processo   administrativo

Competente,   com   vistas   a   apura9ao   de   responsabilidades   e   aplicaeao   das   penalidades

cabiveis, quando for o caso.
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Art.178 -Constitui  atribuieao do  Poder  Publico  Municipal  assegurar o  serviap  de  limpeza  das

ruas,   praeas   e   logradouros   pdblicos,   a   que   podefa   ser  feito   diretamente   ou   mediante

concessao.

Art.  179 - A ninguem e licito,  sob qualquer pretexto, impedir ou difioultar o livIe escoamento das

aguas pelos dutos, valas ou canals das vias pdblicas, danificando ou obstruindo tais servid6es.

Art. i80 -\No passeio ou leito das vias e-fo-grado-urosL pt]blieds,  em  pracas,  canteiros e jardins,

assim como ao longo ou no leito dos rios, canais, c6rregos,  Iagos e demais recursos hidricos, 6

proibid_o depositar lixo,  residuos,  detritos,  animais  mortos,  p]aten.al  de  construeao
material de podag6es, residuos de limpeza de fossas ou de poaps absorventes, 6leo, gordura,

graxas, tintas e qualquer outro material ou sabras.

Art.181 -Os residuos  provenientes de hospitais,  casa de  sadde e  sanat6rios,  ambulat6rios e

similares, que nao forem incinerados,  deverao obrigatoriamente ser acondicionados em  sacos

plasticos   apropriados,   visando   sua   adequada   destinaeao   final,   observada   a   legislaeao

pertinente.

Pafagrafo  t]nico - A  coleta dos  residuos  citados  neste artigo  devefa  ser feita  em  veiculos

com  carrocerias  fechadas,   nas  quajs,   de  forma  clara  e  visivel,   a   indica9ao  de  "LIXO

HOSPITALAR",  devendo  o  destino  final  dos  mesmos  ser  determinado  pela  Prefeitura,  a

partir da implantaeao e operaeao de aterros sanifarios.

Art.182 -0  Poder Pdblico Municipal  instalafa  recipientes destinados a coleta  seletiva do lixo,

especialmente nos locais de major aglomeraeao e  circulagao,  a exemplo de mercados,  feiras

livres,   parques,   jardins   e   outros   que   igualmente   favoregam   a   producao   de   uma   maior

quantidade de residiios s6lidos.

Art.183 -0  Poder  Executivo,  ap6s  estudo  de  avaliaeao  dos  impactos  ambientais  positivos  e

negatfros,  definifa os  locais para onde devefa  ser destinado o  lixo removido por partioulares,

nao  podendo  o  mesmo  ser depositado  em  local  nao  autorizado,  nem  em  desacordo  com  o

disposto nesta Lei e nas normas de protegao ambiental vigentes.

Art.  184 -Os  vendedores  ambulantes  e  os  feirantes  deverao  dispor  de  recipientes  para  o

acondicionamento do lixo resultante de suas vendas.

Pafagrafo  t}nico  -  0  Poder  Ptiblico  Municipal  mantefa  nos  mercados  pdblicos  e  locais

reservados a feiras, recipientes destinados a colocacao do lixo produzido nessas iinidades.
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Art.185 -Os  propriefarios  ou  possuidores  de  terrenos  nao  edificados  sao  obrigados  a  ze|ar

para que seus im6veis nao sejam usados como dep6sito de lixo, detritos e similares,  sob pena
da aplica¢ao de sane5es previstas em lei.

Art.186 -Os  animais  encontrados  nas  ruas,  praeas,  estradas  ou  caminhos  pdblicos  serao

recolhidos ao dep6sito da Municipalidade.

Art.187 -  Flea proibida a criaeao e comercializaeao  de bovinos,  suinos e caprinos  no  pen'meto

iirbano da Sede Municipal, salvo situac6es especiais devidamente licencjadas pelo Poder Ptiblico.

Art.188 -E proibida, na sede da zona urbana, a instalagao de cocheiras ou estabulos.

Art.189 -Nenhum  estabelecimento  comercial,  industrial,  de  prestacao  de  servieos,  inclusive

postos de venda de combustiveis e GLP,  podefa funcionar no Municipio sem pievia licence e
fiscalizaeao dos setores ambiental e sanitario.

Secao I

Da Higiene dos Passeios e Logradouros Piiblicos

Cfrt.190 Constitui ±9E±g§r   dia   populagao   colaborar   com   a   Prefeitura    nos   trabalhos   de

conservacao e limpeza da cidade, visando a melhoria das condig6es ambienfais,

bern-estar da coletividade.

de sadde e do

Pafagrafo  tinico  -  E  proibido  prejudicar,  de  qualquer  foma,  a  limpeza  dos  passeios  e

logradouros ptiblicos em geral ou perturbar a execueao dos serviaps de higienizacao destas

areas.

Art.  191 -  Para preservar a hisiene dos passeios e logradouros pablicos, 6 vedado:

I -       langar  quaisquer  residuos,  detritos,  caixas,  envolt6rios,  papeis,  andncios,  reclarnes,

boletins,  pontas de cigarro,  liquidos,  impurezas e objetos em geral,  para passeios ou

logradouros pdblicos;

11 -      realizar varredura do interior de pfedios, terrenos ou veiculos para vias e pragas;

Ill -     lavar roupas em chafarizes, fontes ou tanques situados nas vias pdblicas;

IV -    despejar  sobre  os  logradouros  pdblicos  as  aguas  de  lavagem  ou  quaisquer  outras

aguas servidas das residencias ou dos estabelecimentos em geral;
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V -     consentiro escoamento de aguas servidas das residencias para a rua; e

Vl -    queimar,  mesmo  nos  pr6prios  quintais,  inclusive  nos  de  entidades  pi]blicas,  lixo  ou

quaisquer corpos em quantidade caper de molestar a vizinhanca.

Art.192 -Constitui  clever  da  Prefeitura  nos  trabalhos  de  conservacao  e  limpeza  da  cidade,

providenciar cestos de lixo nos logradouros pdblicos, que nao interfiram no desenho  urbano e
estejam espacados a distancias adequadas.

Art.193 -Nao  existindo  no  logradouro  rede  de  esgotos,  as  aguas  de  lavagem  ou  quaisquer

outras  aguas  servidas,  deverao  ser  canalizadas  pelo  proprietario  ou  inquilino  para  a  fossa

septica existente no im6vel.

Art.  194 -Durante  a  execugao  de  edificaeao  de  qualquer  natureza,  o  construtor  responsavel

devefa providenciar para que o leito do logradouro,  no trecho compreendido pelas obras,  seja

mantido permanentemente em perfeito estado de limpeza.

Pafagrafo dnjco - No caso de entupimento da galeria de aguas pluviais, ocasionado par obra

particular de construcao, no prazo maximo de 48hs (quarenta e oito horas) ap6s detectada a
obstrugao,  a  Prefeitura providenciafa  a  ljmpeza da referida galeria,  correndo  as despesas,

acrescidas da multa de 20% (vinte por cento), por conta do proprietario da obra.

Art.195 -Quando da carga ou descarga de veioulos,  deverao ser adotadas pelo interessado

todas as precaug6es para evitar que o asseio do logradouro fique prejudicado.

Art.196-Ej2E9g±car,.colar DaDeis.  Dintar insc s ou abrir letreiros ou

pichagao nas obras, monumentos e locais ptlbljcos, em especial:

uer ato de

I -       nas arvores de logradouro ptiblico;

11 -      nas estatuas e monumentos;

Ill -     nos gradis, parapeitos, viadutos, pontes;

lv -    nos  postes  de  iluminaeao,  indicativos  de  transito,  caixas  de  correio,  de  alarme  de

incendio e de coleta de lixo, orelh6es (telefonia pdblica), etc.; e

V -     nas  colunas,  paredes,   muros,  tapumes  e  edificios  ptlblicos  e  particulares,   mesmo

quando de propriedade de pessoas ou entidades direta ou  indiretamente favorecidas

pela publjcidade ou inscrig5es.
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Art.197 -Fica  proibido  o  estacionamento  de  veiculos  sobre  passeios  e  calgadas,  estando  o

infrator sujeito as penalidades previstas na legislagao pertinente.

Secao 11

Da Higiene das Hal)ita§6es

Art.198 -As residencias do Municipio deverao ser mantidas em perfeito estado de asseio, bern

como   seus   quintais,   patos   e  terrenos,   cabendo   a   responsabilidade  aos   propriefarios  e

inquilinos.

Pafagrafo tlnico - Nao 6 permitida a exjstencia de terrenos pdblicos ou particulares cobertos

de mato, ou servindo de dep6sito de lixo dentro dos limites da cidade.

Art.  199 -  Nao  e  pemitido  conservar  agua  estagnada  nos  quintais  ou  patos  dos  pfedios

situados no Municipio.

Art. 200 - Alem do atendimento de outras exigencias de ordem sanitaria,  e vedado a qualquer

pessoa, em qualquer tipo de edificaeao:

I -       introduzir  nas  canalizag6es  gerais  e  nos  pogos  de  ventilaeao,  qualquer  objeto  ou

volume que possa danifica-Ios, provocar entupimentos ou produzir incendios;

`   11 -      langar  lixo,  residuos,  detritos,  caixas,  latas,  pontas  de  cigarro,  liquidos,  impurezas  e

objetos em geral, atrav6s de janelas, portas e aberturas para os poaps de ventilacao e

areas intemas,  oorredores e demais dependencias comuns,  bern como em qualquer

lugar que nao sejam os recipientes pr6prios,  sempre mantidos em boas condi96es de

utilizaeao e higiene; e

Ill -jogar lixo, senao nos locais apropriados.

Art. 201 - Em  todo  reservat6rio  de  agua  existente  em  edificio  ou  residencias,  deverao  ser

asseguradas, dentre outras, as seguintes condi96es sanitarias:

I -       existir absoluta  impossibilidade  de  acesso  ao  seu  interior de elementos  que  possam

poluir ou contaminar a agua;

11 -      existir absoluta facilidade de inspecao e limpeza;

Ill -     possuir tampa removivel ou abertura, para inspapao e limpeza; e

67



fili=tiERE
©unixERArm©BORE

lv-    ter  o  extravasor  dotado  de  canalizaeao  de  limpeza,  bern  como  de  telas  ou  outros

dispositivos contra a entrada de pequenos animais ou insetos no reservat6rio.

Seeao  Ill

Da Higiene da Alimentacao

Art. 202 - A   Prefeitura  exercefa,  em  artioulagao  com  as  autoridades  sanitarias  do  Estado,

fiscalizagao  sobre  producao,   comercio  e  consumo  de  generos  alimenticios  em  geral,   em

estreita observancia as disposic6es desta Lei e do C6digo de Defesa do Consumidor vigente.

Paragrafo  tlnico  -   Para  efeito  desta   Lei,   consideram-se  generos  alimenticios  todas  as

substancias    s6lidas    ou    liquidas    a    serem    ingeridas    pelo    homem,    excetuados    os

medicamentos.

Art. 203 -  E  proibido  vender  ou  expor  a  venda,  em  qualquer  epoca  do  ano,  frutas  verdes,

podres  ou  mal  amadurecidas,  ben  como  produtos  alterados,  deteriorados,  adulterados  ou
falsificados,  nocivos a satlde,  os quais deverao,  em  procedimento de fiscalizaeao regular,  ser

apreendidos e removidos para local destinado a inutilizacao dos mesmos.

§ |o -Entende-se por:

I -       adulteracao  -  a  modificaeao  decorrente  de  subtragao,  total  ou  parcial,  do  principal

constitutivo do produto, ou adicao de elemento estranho em qualquer quantidade.

11-      alteragao  -a  modificagao  parcial  e  superficial  do  produto  pela  agao  de  agentes

naturais coma a calor, a umidade, o ar.

Ill -     deterioragao - a  modificaeao que a  produto  sofre  quando  a  alteraeao alcanea  a sua

constituieao, da__ndo origem a corpos t6xicos nocivos a sadde; e

lv -    falsificaeao -a substituieao integral de urn produto por outro de constituigao diversa.

§ 2° -   E licito a Prefeitura apreender, onde quer que se encontrem,  produtos deteriorados,
adulterados  ou  falsificados,  pertencentes  ou  nao  aqueles  em  cujo  poder  ou  guarda  se

achem,   podendo   destrui-los   ap6s   exame   necessario,    sem   nenhuma   obrigacao   de

indenizaeao.

§ 3° -   Alem da sancao prevista no paragrafo anterior, sujeitar-se-a ainda a infrator a pena de
mulfa, sem prejuizo da apao penal cabivel a ser instaurada pelas autoridades competentes.
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§ 4° -   Sao responsaveis pela venda de produtos adulterados ou falsifieados a fabricante,  o
vendedor ou aquele que, de rna-fe, estiver em sua guarda.

§ 5° -   Nos casos suspeitos, sera interditada a venda dos produtos,  ate que se proceda ao
exame necessario, a tim de ser-Ihes dado o destino conveniente, ou liberar a sua venda,  se

a suspeita nao se confirmar.

Art.  204 -E  garantido  aos  agentes  da  fiscalizaeao  livre  acesso,  a  qualquer  dia  e  hora,

aos  estabelecimentos   ou   dep6sitos   de   bebidas   e  generos   alimenticios,   para   neles

colherem  informag6es  sobre  o  estado  ou  qualidade  dos  produtos  depositados  ou  dos

ingredientes empregados na sua elaboracao, fazendo-se acompanhar do proprietario ou

responsavel.

Art. 205-Os   vendedores,   os   entregadores   de   pao   ou   de   outros   produtos   de   padaria,

confeitaria, pastelaria, devem trazer os cestos, caixas ou veiculos utilizados, convenientemente

fechados, cobertos e limpos, com a indicaeao da procedencia dos produtos em lugar visivel.

Art. 206 - Os generos expostos a venda nas padarias, confeitarias,  pastelarias,  "bombonieres"

e  cafes,  serao  guardados  em  caixas  ou  recepfaculos  envidraeados,  exceto  se  os  generos

estiverem contidos em envolt6rios apropriados.

Art. 207 - Sera  permitida  a  venda  ambulante  de  sorvetes,  refrescos  e  generos  alimenticios,

quando identificada sua procedencja em  local visivel e desde que atendidas as exigencias de
ordem sanitaria vigentes.

Art. 208 - A  manipulacao,  a  venda  e/ou  a  entrega  de  qualquer produto  alimenticio,  somente

poderao ser feitas por pessoas isentas de qualquer molestia contagiosa ou infecciosa.

Art. 209 - Fica expressamente proibido o abate de gado bovino e suino para comercializacao e

consumo  da  populaeao,  realizado fora do  matadouro  municipal  ou  em  locais  que  nao  sejam

apropriados  e  devidamente  liberados  par  equipe  de  inspeeao   sanitaria  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Municipio.

§ 1° -    Fica tambem proibida a comercializagao nos Mercados Pdblicos,  de  came bovina e
suina proveniente de outro local de abate que nao seja a Matadouro Municipal.

§ 2° -   Em outros locais de comeroializaeao como frigon.ficos, supermercados e similares, as
Canes deverao estar acompanhadas do competente certificado de inspe¢ao sanifaria.
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TITULO Vlll

DA 0RDEM E SEGURANCA P0BLICAS

CApiTULO I

Das Disposic6es Gerais

Art. 210 -A Prefeitura exercefa, em articulagao com o Estado e a Uniao, as fung6es de policia

administrativa  de  sua  competencia,  estabelecendo  as  medidas  preventivas  e  repressivas  no

sentido de garantir a ordem, a moralidade e a seguranea pdblica.

Art. 211 -Para  atender  as  exigencias  do  bern-estar  pdblico,   o  controle  e  a  fiscalizacao,   a

Prefeitura  devefa  desenvelver-se  no  sentido  de  assegurar  a  moralidade  pdblica,  o  sossego

pdblico, a ordem nos divertimentos e festejos pL]blicos, a utilizacao adequada das vias ptiblicas, a
exploraeao ou utilizapao dos meios de publicidade e propaganda nos logradouros pdblicos ou em

qualquer lugar de acesso ao pdblico, alem de outros campos que o interesse scx:ial venha a exigir.

Secao I

Da Tranquilidade Pdblica

Art. 212 -E proibido perturbar o sossego e o bern-estar pdblicos ou da vizinhanea,  com ruidos,

algazarra, barulhos ou sons de qualquer natureza, excessivos e evifaveis.

Art. 213 -Compete  a  Prefeitura  licenciar  e  fiscalizar  todo  e  qualquer  tipo  de  instalacao  de

aparelhos  sonoros que produzam  ruidos,  instrumentos de  alerta,  advertencia,  propaganda  ou

sons de qualquer natureza, que, pela intensidade de volume, possam constituir perturbaeao ao

sossego pdblico ou da vizinhanca.

Pafagrafo dnico - A falta de licence para a instalacao e funcionamento dos aparelhos e/ou

instrumentos  a  que  se  refere  o  presente  artigo,  implicafa  na  aplicaeao  de  multa  e  na

intimaeao para  retirada  dos  mesmos  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  sob  pena  de

multa diaria.

Art. 214 - Os  niveis de  intensidade  de  son  ou  ruido  obedecerao  as  normas  tecnicas  oficiais

estabelecidas  e   serao  controladas  por  aparelho  de  medieao  de   intensidade   sonora,   em

decib6is-dB.

Pafagrafo dnico - 0 nivel maximo de son ou ruido permitido par veiculo 6 de 85dB (oitenta

e Cinco decibeis), a distancja de 7,00 in (sete metros) do veiculo ao ar livre.
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Art. 215 -Nos logradouros pdblicos sao proibidos andncios,  preg6es ou  propaganda comercia|

por meic) de aparelhos ou instrumentos de qualquer natureza,  produtores ou amplificadores de
sons  ou  ruidos,  individuais  ou  coletivos,  a  exemplo  de  apitos,  campainhas,  buzinas,  sinos,

sirenes, cometas, amplificadores, altcLfalantes, tambores, bandas e conjuntos musicais.

Pafagrafo dnico -  Excepcionalmente,  a Prefeitura podera autorizar o usa de alto-falantes e

instrumentos musicais para fins de propaganda, desde que observados os padr6es legais.

Art. 216-Nas   proximidades   de   hosphais,   casas   de   sadde,   sanat6rios,   asilos,   escolas   e

residencias,  6  proibido executar qualquer servigo  ou  trabalho  que  produza  ruidos,  antes  das

7:00h (sete lioras) e depois da 19:00h (dezenove horas).

Se9ao  11

Dos Divertimentos e Festejos Pdblicos

Art. 217 -Para a  realizagao de divertimentos e festejos pdblicos,  nos logradouros  pdblicos  ou

em recintos fechados de livIe acesso ao pt]blico, sera obrigatoria a licenga da Prefeifura.

§ 1° -As  exjgencias  do  presente  artigo  sao  ex(ensivas  as  competie6es  esportivas,  aos
bailes, espefaoulos, circos, festas de carater pdblico, religioso ou divertimentos populares de

qualquer natureza.

§ 2° -   Excetuam-se  das  prescrig6es do  presente artigo,  as  reuni6es de qualquer natureza
sem   convites   ou   entradas  pagas,   realizadas   por  clubes  ou   entidades   profissionais  e

beneficentes, em suas sedes, ben como as realizadas em residencias.

Art. 218 -As exposie6es de carater cultural-educativa, artesanais, circos, espetaculos, ''shows",

parques  de  divers6es  e  congeneres  nos  logradouros  pdblicos,  sefao  autorizados  a juizo  da
Prefeitura de modo a:

I-       nao    prejudicar   ou    causar   danos   a   arborizagao   ou    qualquer   reourso    natural,

pavimentaeao, etc.;

11 -      nao prejudicar ou causar danos a iluminagao e ao patrim6nio pdblico;

Ill -     nao prejudicar o transito de veiculos e circulapao dos pedestres; e

lv -    nao  causar  qualquer prejuizo  a  populacao,  quanto  ao  seu  sossego,  tranqailidade  e

seguranca.
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Art. 219 -A instalaeao de parques de divers6es e congeneres sefa feita mediante requerimento

e  memorial  descritivo,  e  do  plano  geral  do  posicionamento  de  cada  aparelho,   maquinas,

motores e similares,  barracas e seg6es diversas,  alem do projeto e detalhamento dos diversos

equipamentos de uso pilblico, acompanhados dos caloulos necessarios e responsavel tecnico.

Pafagrafo t]nico - As instalag6es de que trata o "caput" deste artigo, deverao ter responsavel

tecnico devidamente habilitado pelo CREA, com registro, inclusive, junto a esse Conselho.

Art. 220 -Uma  vez  instalado  o  parque  de  divers6es  ou  congeneres,  nao  senao  pemnitidas

modificag6es nas instala¢des ou aumento destas,  sem a licence pfevia, ap6s a vistoria tecnica

pelo 6rgao competente da Prefejtura.

Art. 221  - 0  funcionamento  dos  parques  de  divers6es  e  congeneres  somente  sera  permitido

ap6s vistoria teenica de cada maqujna, aparelho ou equipamento.  isoladamente, realizada pelo

6rgao competente da Pnefeitura.

Art. 222 -  A  Prefeitura  podefa exigir urn dep6sito de  10  (dez)  a  100  (com)  Unjdades  Fiscais  de

Referencia, UFIRs, vigentes, coma garantia de despesas com a eventual limpeza e recuperacao do

logradouro pdblico.

Art. 223 - As liceneas para os parques de divers6es e congeneres, serao concedidas por prazo

inicjal nao superior a 3 (ties) meses, devendo ser renovada a vistoria, para que haja renovacao

ou prorrogacao.

Pafagrafo  i]nico - A  prorrogaeao ou  renovaeao  de  licenga  podefa  ser negada,  poclendo  a

Prefeitura  por  outro  lado,  estabelecer  novas  exigencias  e  restric6es  relativas  a  qualquer

elemento do parque e podendo,  ainda,  ser esse  interditado  antes  do termino do  prazo  de

licenga concedido, se motivos de interesse pdblico o exigirem.

TiTULO IX

DOS LOGRADOUROS P0BLICOS

CApiTULO  I

Das Disposig6es Gerais

Art. 224 - A denominapao dos logradouros pt]blicos do Municipio sera dada mediante lei e sua

inscrieao far-se-a, obrigatoriamente, por meio de placas afixadas nas paredes dos pfedios, nos

muros, nas esquinas ou em outro local conveniente.
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Pafagrafo dnico - A lei limitar-se-a a denominacao do logradouro, devendo sua localizaeao,

com  as  indicagdes  indispensaveis  a  identificagao,  ser feita  mediante  Decreto do Chefe do

Poder Exeoutivo Municipal.

Art. 225 - Para denominacao dos logradouros pdblicos, serao escolhidos, dentre outros, names

de pessoas, datas ou fatos hist6ricos que representem, efetivamente, passagens de not6ria e

indiscutivel  relevancia;  nomes  que envolvam  acontecimentos  civicos,  culturais  e  desportivos,

nomes de obras literarias,  musicais,  esoulturais  e  arquitetonicas,  nomes ja  consagrados  pela

tradieao popular.

TiTULO X

DA PROTECAO AMBIENTAL

CApiTULO I

Das Disposi§6es Gerais

Art. 226 -A  politica  de  meio  ambiente,  consubstanciada  na  Lei  Organica  do  Municipio,

tom por objetivo a preservagao,  melhoria e recuperagao da qualidade ambiental propicia a

vida,  visando  assegurar condie6es estrategicas de  desenvolvimento s6cio-econ6mico e  a

melhoria da qualidade de vida da populaeao, atendidos os seguintes pressupostos:

I -       aeao  govemamental  na  manutengao  do  equilibrio  ecol6gico,  considerando  o  meio

ambiente  como  patrim6nio  ptlblico  a  ser  necessariamente  assegurado  e  protegido,

tendo em vista em vista a usa coletivo e sua fun¢o social;

11 -      racionalizagao do use e ooupagao do solo, do subsolo, da agua e do ar, condicionando

o uso, o gozo e a disposicao da propriedade e o exercicio da liberdade da populagao

ao interesse pdblico e social;

Ill -     planejamento e fiscalizacao do uso dos reoursos ambientais;

lv -    controle   e   zoneamento   das   atividades,   obras,   ou   empreendimentos   tidos   como

potencial ou efetivamente poluidores;

V -     acompanhamento do estado de qualidade ambiental;

VI -recuperagao de areas degradadas; e
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Vll -   educacao  ambiental  em  todos  os  niveis  de  ensino,  inclusive  a  informal,  objetivando

conscientizar a comunidade de seu relevante papel na gestao e defesa do patrim6nio

ecol6gico.

Art. 227 -  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I -       meio ambiente -o conjunto de condie6es,  leis,  influencias e interag6es de ordem fisica,

quimica, biol6gica e social, que permits, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

11 -      degradaEao  ambiental  - a  alteracao  adversa  das  condic6es  caracteristicas  do  meio

ambiente.

Ill -     poluieao - a  degradacao  da qualidade ambiental  resultante  de  atividades,  obras,  ou

empreendimentos que direta ou indiretamente:

a)    prejudiquem a sadde, a seguranca e a bern-estar da populagao:

b)    criem condi?6es adversas as atividades sociais e econ6micas;

c)     afetem desfavoravelmente a biota;

d)    afetem as condie6es esteticas ou sanitarias do meio ambiente; e

e)     lancem   materias   ou   energia    em    desacordo   com    os    padr6es    ambientais

estabelecidos.

IV -    poluidor - a pessoa fisica ou juridica, de direito pdblico ou privado,  responsavel, direfa

ou   indiretamente,   por  fonte  de   poluicao  ou   atividade  causadora  de  degradagao

ambiental.

Art. 228 -  Sao  consideradas  fontes  de  poluieao  ou  de  degradacao  ambiental,  todas  as  obras,

atMdades, empreendimentos, processos, operap6es, dispositives m6veis ou im6veis, ou meios de

transporte que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluieao ao meio ambiente.

Art. 229 - Ficam  adotados  para  toda  a  circunscrieao  territorial  do  Municipio,   as  nomas  e

padr6es  relativos ao controle  e  protecao  do  meio  ambiente,  fixadas  pela  legislagao federal  e
estadual,  naquilo  que  nao  forem  alterados  ou  complementados  de  forma  mais  restritiva  por

esta Lei e normas dela decorrentes.

Paragrafo  tinico  -  0  Poder  Pdblico  Municipal,   em  consonancia  com  a  6rgao  estadual

competente,  devera  proceder  estudos  teonicos  objetivando  a  classificagao  (Padrdes  de
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Qualidade) das aguas situadas no territ6rio do Municipio,  definir as suas  respectivas faixas

de  preservaeao  e  protecao,  e  estabelecer  limites  (Padr6es  de  Emissao)  para  laneamento

dos  residuos  liquidos ou s6lidos,  de origem domestica ou industrial nas  aguas  situadas  no

territ6rio no Municipio.

Art. 230 -  0 Poder Pdblico Municipal, atraves de sous 6rgaos competentes,  nos cases em que se

fizer necessario, podefa exigir quendo do licenctamento de obras, atjvidades ou empreendimentos:

I -       a instalagao e operagao de equipamentos automaticos de medi9ao, com registradores,

nas  fontes   de   poluigao,   para   monitoramento   das   quantidades   e   qualidade   dos

poluentes emitidos pelo 6rgao municipal competente;

11 -      que os responsaveis pelas fontes de poluigao comprovem a quantidade e a qualidade

dos poluentes emitidos,  atraves da realizacao de amostragens e analises, atrav6s de

metodos apropriados; e

Ill -     que  os  responsaveis  pelas  fontes  de  poluigao  facilitem  o  acesso  e  proporcionem  as

condig6es   locais  necessarias  a   realizapao  de  coletas  de  amostras,   avaliacao  de

equipamentos ou sistemas de controle e demais atividades necessarias ao oumprimento

de suas atribuig6es legais,

Art. 231  - ica  proibida  a queima  ao  ar livre  de` residuos  §6]idos,J semi-s6lidos,  liquidos  ou  de

qualquer outro material combustive], exceto mediante autorizaeao do 6rgao pt]blico competente

para treinamento a combate a incendio.

Art. 232 -  Fica  proibida  a instalagao e o funcionamento  de  incineradores  de qualquer tipo  em

predios  residenciais,  comerciais  ou  de  serviaps,  exceto  os  estabelecimentos  hospitalares  e
congeneres, desde que atendidas as exigencias legais pertinentes.

Art. 233 - Em  areas  oujo  uso  preponderante  for  residencial  ou  comercjal,  o  Poder  Pablico

Municipal,   atraves  do  6rgao  competente,   podefa  especificar  o  tipo  de  combustivel  a   ser

utilizado  por  equipamentos  ou  dispositivos  de  combustao,   instalados  e  em   operagao  em

empreendimentos ou atividades potencial ou efetivamente polujdores do ar.

Art. 234 - A emissao de ruidos, em decorfencia de quaisquer atividades industriais, comerciais,

Sociais ou  recreativas,  inclusive as de  propaganda politica,  obedecefa  aos padr6es  definidos

em  legislaeao federal e  Resolug6es do Conselho  Nacional  do  Meio Ambiente,  CONAMA,  e  a

outros que venham a ser definidos a nivel estadual ou municipal de forma mais restritiva, com
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vistas a  compatibilizar o exercido  das atividades com a  preservacao da  sadde e do  sossego

pL]blico, ficando desde ja definidos os seguintes padr6es:

I -       sao prejudiciais a  sadde e ao  sossego  pdblico,  para os fins desta  lei,  os  ruidos  com

niveis superiores aos considerados aceifaveis pela NBR 10.151  -Avaliaeao do Ruido

em Areas Habitadas - da ABNT; e

11 na   exeoueao   dos   projetos   de   construcao   ou   de   refomas   de   edificae6es   para

atividades   heterogeneas,   o  nivel   de  son   produzido  por  uma  delas  nao  podera

ultrapassar os niveis estabelecidos pela NBR 10.152 -Niveis de  Ruido para Controle

Acdstico - da ABNT.

Art. 235 -  E  proibido  depositar,  dispor,  descarregar,  enterrar,  infiltrar ou  acumular no  solo  ou

subsolo,  residuos  em  qualquer  estado  da  materia  que,  por  suas  caracten'sticas,  causem  ou

possam causar poluieao ambiental,

§1°-0    solo    e    o    subsolo    do    Municipio    somente    poderao    ser    utilizados    para

armazenamento,  aoumulaeao ou destinaeao final  de substancias,  produtos  ou  residuos de

qualquer natureza, desde que sua disposigao seja feita de forma fecnicamente adequada,
estabelecida  em projetos especificos aprovados  pelo 6rgao ambiental do  Municipio,  e  que

incluam as fases de coleta, transporfe, e tratamento, se for o caso.

§ 2° -   Quando a disposigao final for feita em aterro sanitario, deverao ser tomadas medidas
adequadas para proteeao das aguas superficiais e subterraneas, bern como papa a posterior

monitoramento de sua qualidade.

§ 3° -   Os residuos perigosos de qualquer natureza, assim considerados os que apresentem
toxjcidade, bern como os inflamaveis, explosivos,  radioativos e outros prejudictais,  a criterio

dos 6rgaos municipais  competentes,  deverao sofrer antes de sua disposieao final  no  solo,

tratamento e/ou acondicionamento adequados,  que atendam aos requisitos de protecao da

qualidade ambiental.

§ 4° -   Os  residuos  portadores  de  agentes  patogenicos  deverao  ser  incinerados  ou  sofrer
tratamento tecnicamente adequado antes de sua disposigao no solo.

Art. 236 -As   pessoas  fisicas   ou  jun'dicas,   pt]blicas  ou   privadas,   que   exengam   atividades

consideradas efetiva  ou  potencialmente  poluidoras,  sao  responsaveis  pela  coleta,  transporte,

trafamento, quando for o caso, e disposieao final dos residuos por elas gerados.
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Pafagrafo dnico - 0 disposto no "caput" deste artigo nao se aplica aos residuos domiciliares,

cabendo,  nesse  caso,  ao  Poder  Publico  Municipal,  a  responsabilidade  pelo  sistema  de

coleta, tratamento e destino final dos residuos.

Art. 237 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderao ser langados nos reoursos

hidricos desde que tratados, e que nao venham a causar poluicao de qualquer especie.

§ 1° -    Nao  sera peimitido o lancamento de efluentes poluidores em vias ptiblicas,  galerias

de aguas pluviais ou valas precarias.

§ 2° -   Nao  sera  permitida a  diluigao de efluentes em  aguas destinadas  ao  abastecimento
humano.

Art. 238 - Onde houver sistema ptlblico de esgotos, em condic6es de atendimento, os efluentes

de qualquer fonte de poluicao deverao obrigatoriamente, ser nele langados.

Paragrafo  dnico  -  As  indtlstrias  que,  por  legislacao  federal  e/ou  estadual  especifica,  se

obrigam   a  fazer  pie-tratamento  de   seus  efluentes   liquidos,   s6  poderao   lanqar  esses

efluentes no sistema pdblico de esgotos ap6s o devido pie-trata`mento.

CApiTULO  11

Da Arborizacao

Art. 239 -  E considerada como elemento de bern-estar pdblico e,  assim,  sujeitas as limitae6es

administrativas  para  permanente  preservagao,  a  vegetagao  de  porte  arb6reo  existente  no

Municipio,  nos termos do art.  3°,  alinea  "h",  combinado com o art.  7° da  Lei  Federal  N° 4.771.

de 15 de dezembro de 1965, e, ainda, com as disposig6es da Lei Estadual N° 12.488re5.

§ 1° -   Compete ao  Poder Pdblico Municipal a  elaborag5o dos  projetos e,  em  colaboracao
com  seus  municipes,   a  execugao  e  conservagao  da  arborizaeao  e  ajardinamento  dos

logradouros ptlblicos.

§2°-Os   passeios   das   vias,   em   zonas   residenciais,   poderao   ser  arborizados   pelos

propriefarios das edificag6es  fronteiras, as suas expensas, obedecidas as exigencjas legais.

§ 3°-   Nao  sera  permitido  o  plantjo  de  arvores  ou  qualquer outra  vegetagao  que  por sua
natureza possa difioultar o transito ou a conservagao das vias ptlblicas.
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Art.  240 -Nao serao aprovadas edificag6es em que o acesso  para veiculos,  aberturas de
"passagem" ou  marquises e toldos venham prejudicar a arborizagao ptiblica existente.

Art. 241  - Constitui  atribuigao  exclusiva  da  Prefeitura  podar,  cortar,  derrubar  ou  sacrificar  as

arvores localizadas em areas pdbljcas, atendidos os criterios tecnicos definidos por lei.

§ 1°-Quando   se   tomar   absolutamente   imprescindivel,       podefa   ser   solicitada   pelo

interessado  a  remoeao  ou  sacrificio  de  arvores,  mediante  o  pagamento  das  despesas

relativas ao corte e ao replantio.

§2°-A  solicitacao  a  que  se  refere  o  pafagrafo  anterior  devefa  ser  acompanhada  de

justificativa,    que    sera    criteriosamente   analisada   pelo   departamento   competente   da
Prefeitura.

§ 3° -   A fim de nao  ser desfigurada a arborizagao do logradouro,  a  remocao  importafa  no
imediato plantio da mesma ou de novas arvores,  em ponto cujo afastamento seja o  menor

possivel da antiga posicao.

§ 4° -   Por cortar ou  sacrificar a  arborizacao  pdblica,  sera  aplicada  ao  responsavel  multa,
em valor a ser definido conforme o caso e a juizo da autoridade municipal competente, alem

do replantio de novas arvores por conta do responsavel.

Art. 242 - Ficam  proibidas  quaisquer  obras,  serviaps  ou  atividades  em  logradouros  pdblicos

que venham prejudicar a vegetaqao existente.

Art. 243 -  Nas  arvores  das  vias  pdblicas  nao  podefao  ser  amarrados  ou  fixados  fios,   nem

colocados andncios, cartazes ou publicaeao de qualquer esp6cie.

Art. 244 - A  Prefeitura devefa promover o mapeamento e zoneamento das  especies  arb6reas

presentes   nos   logradouros   pdblicos,   com   a   finalidade   de   delimitar   o   padrao   future   de

planejamento do sistema de arborizaeao municipal.

Art. 245 -Na construgao de edificac6es com area total igual ou superior a  150,00rrf (cento e

cinqaenta  metros  quadrados),  e  obrigat6rio  a  plantio  no  lote  respectivo  de,  pelo  menos,  1

(uma) muda de arvore para cada  150,00m2 (cento e cinqaenta metros quadrados),  ou fraeao
da area total da edificagao, o qi]e devefa ser comprovado quando da vistoria da obra para a

expedigao do "Habite-se".
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Art. 246 -0  corte  de  vegetagao   de   porte   arb6reo,   em  terrenos   particulares,   dentro   do

Municipio,    dependefa    do    fomecimento    de    licenca    especial,    pelo    6rgao    municipal

competente.

§ 1°-    Para  o  fomecimento  da  licenea  especial  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo,   o

propriefario devefa apresentar requerimento ao 6rgao competente da Prefeitura, justificando
a iniciativa, fazendo acompanhar o pedido de duas vias de planta ou croquis, demonstrando

a localizacao da arvore que pretende cortar.

§ 2° -   A arvore sacrificada devera ser substituida pelo plantio,  no lote onde foi cortada,  de
duas outras,  de prefefencia de especie  recomendada pelo 6rgao municipal competente ou,

nao  sendo  possivel  o  plantio,  a  substituieao  se  fa fa  com  o  fomecimento  de  mudas  a

Munidpalidade, na foma desta Lei.

§ 3° -   No caso de exjstirem arvores  localizadas em terrenos a edificar,  cujo corte seja  par
este   motivo   indispensavel,   as   exigencias   contidas   no   pafagrafo   primeiro   deste   artigo,

deverao ser satisfeitas antes da concessao do alvafa de construgao.

a   Art. 247 -  Nao  sera permitida a  derrubada  de arvores  centenarias no Municipio,  as  quais sao

consideradas pelo s6 efe.rto desta lei como arvores de preservaeao permanente.

Pafagrafo  tinico  -  0   Poder  Pdblico  podefa,   a  qualquer  tempo,   incluir  na  condicao  de

preservacao  permanente,  arvores  especificas,  em  virtude  de  sua  localizae5o,  estrutura,
raridade,  condieao  estetica,   representagao  ecol6gica  ou  outra  caracteristica  especial  da

mesma.

Art. 248 -   Sem prejuizo das demais exigencias contidas na legislagao de parcelamento,  uso e

ocupagao  do  solo,  deverao  constar da  planta  indicativa  do  amuamento  ou  loteamento,  a  ser

submetido  ao  6rgao  municipal  competente,   a  localizagao  e  o  tipo  de  vegetacao  de  porte

arb6reo existente.

§ 1°-   Cada  arvore  cujo  sacrificio  seja  inevitavel  ao  Projeto,  devefa  ser  substituida  pelo

plantio de outra,  de prefefencia da especie nativa  recomendada pelo 6rgao competente da
Prefeitura.

§ 2°-0  plantio  a  que  se  refere  o  pafagrafo  anterior  devefa  ser  constatado  quando  da
vistoria para verificaeao da execucao das obras de jnfra-estrutura, antes da aprovagao final

do projeto de loteamento ou plano de arruamento.
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TITULO Xl-
BAs iNFRAc6Es, DAs sANc6E§ E DOs pFrocEDiMENTOs

CApiTULO  I

Das Disposig6es Gerais

- Constitui   infragao,  'para  os  efeitos  desta   Lei  e  da   Lei  de   Parcelamento,   Uso  e

ao  do  Solo,  toda  aeao  ou  omissao  que  importe  na  inobservancia  de  preceitos  nela

estabelecidos  ou  na  inobservancia  as  determinag6es  de  cafater normativo  dos  6rgaos  e  das

autoridades administrativas competentes.

Art. 250-Sera   considerado   infrator,   todo   aquele   que   praticar   ato   ou   induzir,   auxjliar  ou

constranger algu6m a faze-lo, em desacordo com a legislacao municipal vigente.

.   Art. -251  -`Os  infratores das disposig6es desta  Lei,  no que conceme a  obras  e projetos,  estao

®,        sujeitos as seguintes sanc6es:

I -      _advertencia,  com fixaeao de prazo para regularizaeao da situagao,a prorrogavel a juizo

da  administracao  municipal,  atrav6s  do  6rgao  competente,   e  mediante  solicitagao

justificada do interessado, sob pena de embargo das obras do empreendimento;

©emulta,. graduada  proporcionalmente  a  natureza  da   infraeao  e  area  construida  do
empreendimento; e

Embargo  das  obras  ou  demoli¢6es,   nos  casos  de  empreendimentos  iniciados  ou
executados sem a aprovagao do 6rgao competente da administraeao municipal, e sem

a  necessario  licenciamento  para  edificar  ou  ainda,   em   desacordo   com   o  projeto

aprovado, ou com inobservancia das restrie6es existentgs.

Art. 252 -Os   infratores   das   disposig6es   desta   Lei,   no   que   conceme   ao   exercicio   das

atividades, fjcam sujeitos as seguintes sane6es:

I -        advertencia;

11 -      apreensao e perda de bens e mercadorias;

Ill -     cassacao de licence;

lv -desfazimento, 8emolieao ou remogao;

V-     embargo;
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Vl -     exclusao do registro de profissionais legalmente habilitados junto a Prefeitura;

Vll -interdicao;

Vlll  -   multa;  e

lx-    suspensao.

Art. 253 - Respondefa pela  infragao quem,  por qualquer modo a  cometer,  concorrer para  sua

pfatica ou dela se beneficiar.

Art. 254 - A responsabilidade da infraeao 6 atribuida:

.I-        apessoafisicaoujuridica;ou

11 -      aos pais, tutores,  ouradores, quando incidir sabre as pessoas de seus filhos menores,

tutelados ou curatelados.

Art. 255 - As penalidades aplicadas nao isentam a infrator da obrigaeao de reparar ou ressarcir

o dano resultante da infraeao, na forma prevista em lei.

Art.  256-A   fiscalizacao   do   cumprimento   do   disposto   nesta   Lei   e   nas   normas   dela

decorrentes  s.era  exercido  pelo  6rgao  municipal  competente,  atraves  de  seus  agentes

credenciados.

AEt= 257 - Aos agentes credenciados compete:

I -        efetuar vistorias em geral,  levantamentos e avaliag6es;

11 -      Iavrar   notificag6es   e   intimaedes   aos   infratores   a   presente    lei    para   presfarem

esclarecimentos    em    local    e    data    previamente    deteminados    ou    apresentar

documentos, bern como determinar a correcao de irregularidades constatadas, fixando

os respectivos prazos;

Ill -     constatar a ocorfencia de infrag6es, lavrando o respectivo auto;

lv -    verificar a procedencia de dendncias e exjgir as medidas necessarias para a correeao

das irregularidades; e

V -     exercer outras atividades inerentes ao poder de policia administrative.
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7th.-258-,     A   autoridade   pdblica   que   tiver   conhecimento   de   infra9ao   ao   disposto

nesta   Lei,   i  obrigada   a   promover   a   sua   apuragao   imedia!a,    sob   pena   de   co-

responsabilidade.

Pafagrafo   tinico   -   As   infrae6es   sao   apuradas   9m   processo   administrativo    pfoprio,

assegurado a direito de ampla defesa e o contradit6rio, observados os demais principios de
direito pt]blico atinentes.

.   Art. 259--Constatada   a   irregularidade,   sera   lavrado  Auto   de   lnfracao,   em   3   (tres)   vias,

destinando-se  a  primeira ao autuado e as demais a formalizacao do  proces;;  administrativo,

devendo conter, essencialmente:

•   I -       o  name  da  pessoa  fisica  ou  juridica  autuada,  com  respectivo  endereco  e  CPF  ou

CGC/CGF;

11 -      o ato, fato ou omissao que resultou na infragao;

111 -     o local, data e hora do cometimento da infraeao;

lv -    a disposieao legal ou regulamenfar em que se fundamenta a infraeao;

V -     a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correeao da irregularidade; e

VI -    a assinatura da autoridade competente.

§ 1°-A   todo   Auto   de    lnfraeao   precede fa,    sempre   que   possivel,    uma   notificaeao

concedendo urn prazo para o oumprimento das exigencias legais.

Lavrado o Auto de lnfragao,  p_odera o infrator apresentar defesa escrita  no prazo de

ez) djas a contar de seu recebimento.

§ 3° -    Decorrido o prazo, s_em interposigao de recurso, amulta pao paga tomar-se-a efetiva
e   sera   cobrada   por  via  judicial,   ap6s   inscrieao  no   respectivo   livro  da  divida   ativa   do

Municipio.

§ 4° -   As penalidade§ aplicadas nao isentam a infrator da obrigaeao de reparar ou ressarcir
o dano resultante da infraeao, na foma prevista em lei.

§ 5° -   Os  reoursos  administrativos  interpostos  contra  as  penalidades  previstas  nesfa  Lei
nao terao efeito suspensivo.
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§6o-Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  nesta  Lei,  excluir-se-a  o  dia  do  inicio  e

incluir-se-a o do vencimento,  prorrogando-se,  automaticamente,  para a  primeiro dia  dtil,  se

recair em dia em que nao haja expediente no 6rgao competente.

Art. 260 - 0  autuado  tomafa  ciencia  do  Auto  de  lnfraga±o,   bern  como  das  notificae6es  ou

intimae6es acaso emitidas, altemativamente, pelas seguintes formas:

I -       pessoalmente ou por seu representante legal ou preposto;

11 -      par carta registrada ou com aviso de recebimento (|£L±); ou

Ill -     por publicagao em diario oficial ou em jomais de grande ciroulaeao no Estado.

CApiTULO  11

Das Sanc6es

Secao I

DasM-ulta-s     ,

Art. 261 -As  multas  originarias  de  infrae6es  cometidas  contra  as  disposi¢es  desta  Lei  sao

calculadas com  base  no valor de  referencia vigente ou unidade fiscal determinada  por ato do

Poder Exeoutivo Municipal.

Pafagrafo  unico  -  Os  valores  das  multas  deverao  variar  d=e  30  (trinta) .a  lo.000  (dez  mil)

unidades   Fiscais   de   Referencia,   .UFIRs,   ou   outro   indice   legal   que   vier   a   substitui-la,

observando os parametros a serem definidos em regulamentaeao pr6pria.

Art. 262 - Para efeito de calculo das multas, observar-se-a o seguinte:

I -       verificada   a_primeira.   ocorfencia   que   originou   a   multa,   seu   valor   sera.q   minimo

estabelecido nesfa Lei, salvo quando a gravidade do caso recomendar maior valor;

'11
no  caso  de  reincidencia  do  infrator  em  relaeao  a  mesma  obra  ou  atividade,  serao

aplicados os valores maxjmos estabelecidos; e

®    Ill-     poderao  ser  aplicados  em  dobro  os  valores  maximos  estabelecidos,  em  caso  de

circunstancias agravantes da infragao.

Art. 263 - As mulfas, no caloulo de seu montante, serao aumentadas ou diminuidas, de acordo

com as seguintes circunstancias:
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I -       Sao atenuantes:

a)     menor grau de compreensao e escolaridade do infrator;

b)    colaboracao com os agentes encarregados da fiscaliza¢ao; e

c)     arrependimento   eficaz   do   infrator,   manifestado   pela   comunicagao   pfevia   as

autoridades competentes.

11 -       Saoagravantes:

a)     a reincidencia especifica;

b)     a maiorextensao dos efeitos da infragao;

c)     o dolo,  mesmoeventual;

d)     a ocorfencia de efeitos sobre a propriedade alheia;

e)    danos permanentes a sadde humana e ao meio ambiente; e

f)      o atingimento a bens ptiblicos sob protecao legal.

Art. 264 - Quando a  mesma  infraeao for objeto  de  punigao  em  mais  de  urn dispositivo  desta

Lei, prevalecefa o enquadramento no item mais especifico em relagao ao mais gen6rico.

Se9ao  11

Do Embargo

Art. 265-_O    embargo    consiste    na    suspensao    ou    p.aralisaeao    definitiva a ou    provis6ria,

determinada pela autoridade competente, de qualquer atividade, obra ou service.

Art. 266 - Verificada  a  necessidade  do  embargo,  sera  o  infrator  ou  seu  representante  legal

notificado, por escrito, a nao prosseguir as atividades, obras ou serviaps, ate sua regularizagao,

de acordo com a legislagao vigente.

Art. 267-Se   no   ato   do   embargo  forem   determinadas   outras   obrigae6es,   a   exemplo   de

remogao  de  materiais,  retirada  ou  paralizaeao de  maquinas,  motores  e outros equipamentos,

ou ainda qualquer outra providencia, ao infrator sera concedido prazo,  a criterio da  Prefeitura,

Para   o   oumprimento   das   exjgencias,   sob   pena   de   a   Prefeitura   executar   os   serviaps,
inscrevendo as despesas,  acrescidas de 20%  (vinte  par cento)  a titulo de administracao,  em

nome do infrator, como divida ativa a Fazenda Municipal.
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Se9ao  '11

Da lnterdicao

Art. 268 - A Prefeitura podera interdjtar qualquer area, edificaeao ou atividade que,  pelas suas

mss condie6es de  limpeza,  salubridade,  asseio e seguranea,  possa trazer perigo a  sadde,  ao

bern-estar ou a vida dos respectivos usuarios ou dos usuarios das edificag6es vizinhas.

Art. 269 - A  interdieao  somente sera  ordenada mediante parecer da autoridade competente e

consistifa na  lavratura de urn auto,  em  4(quatro)  vias,  no  qual  se especificarao  as causas da

medida e as exjgencias que devem ser observadas.

Pafagrafo dnico - Uma das vias sera entregue ao responsavel ou ao proprietario do im6vel,

obra ou construeao interditada, ou ao seu representante legal e outra, afixada no local.

Art. 270-Se   a   edificagao   interditada,   em   virtude   da   natureza   do   material   com   que   foi

construida  ou  de  qualquer outra causa,  nao  permitir melhoramentos  que  a  tomem  salubre,  a

Prefeitura  declafa-la-a   inabifavel   e   indicafa  o   propriefario  o  prazo   dentro  do  qual   devefa

proceder a sua demoli9ao ou reconstrugao.

Art. 271  -  Nenhum pfedio interditado,  seja   por perigo de iminente desabamento ou par ter sido

declarado  insalubre,  podefa  ser  habitado  ou  utilizado  pelo  propriefario.  inquilino  ou  qualquer

pessoa, antes que sejam atendidas as condi96es de habitabilidade.

Secao lv

Da Cassacao da Licen9a

Art. 272 - Os  estabeleclmentos  comerciais,   industriais,  prestadores  de  serviaps,  feirantes  e

vendedores  ambulantes,   poderao  ter  cassada   a   licenea   de   localizaeao   e  funcionamento,

quando suas atividades nao atenderem as disposie6es deste C6digo,  da Lei de Parcelamento,

Uso e Ocupaeao do Solo e outros atos normativos em vigor.

Art.273-Tambem   se   incluem   para   efeito   de   cassagao   da   licenga   de   localizaeao   ou

funcionamento, os estabelecimentos cujos responsaveis se neguem a exibir a licence, quando

solicitada pela autoridade competente.

Art. 274 - Feita  a  cassaeao  da  licenea  de  localizacao  e  funcionamento,   o  estabelecimento

Comercial, industrial ou prestador de servigos sera imediatamente fechado ou interditado.
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Art. 275 -Podefao    reiniciar   suas    atividades   o    estabelecimento    comercial,    industrial    ou

prestador de servigos, feirantes e os vendedores ambulantes, quando satisfeitas as exigencias
da legislacao em vigor e mediante a emissao da nova licenga.

Seeao v

~ Da Apreensao e Perda de Bens e Mercadorias

Art. 276 - Quando se verificar o exercfcio ilicito do comercio,  a  Prefeitura podefa determinar a

apreensao ou perda de bens e  mercadorias,  como medida assecurat6ria do  cumprimento das

exjgencias previstas nesta Lei.

Art. 277 - Os bens ou mercadorias apreendidos sefao recolhidos ao dep6sito da Prefeitura.

Art. 278 - Toda  apreensao  devefa  ser  acompanhada  a_e  termo  de  apreensao;  lavrado  pela

autoridade competente e devefa center:

I -        nomeeenderegodo infrator;

11 -      especificacao dos bens ou mercadorias apreendidos, data, hora e local da apreensao;

Ill -     motjvodeapreensao; e

lv -    prazo para a retirada dos bens ou mercadorias.

Art.279-Os    bens    ou    mercadorias    apreendidos    somente    serao    restituidos,    ap6s    a

regularizaeao e atendidas as exigencias pelo infrator, depois de pagas as devidas multas e as

despesas da Prefeitura, com a apreensao, transporte e dep6sito.

Art. 280 -   Nao sendo reclamados os bens ou mercadorias apreendidos, no prazo estabelecido,

sefao vendidos  em  leilao  pdblico,  anunciado  em  edital,  atrav6s  da  imprensa  ou  entregues  a

instituig6es de caridade e assistencia social.

Art. 281  - Quando a apreensao recair sobre produtos t6xjcos e nocivos a sadde,  ou ouja venda

for ilegal, a perda da mercadoria sera definitiva, devendo ser remetida aos 6rgaos estaduais ou

federais competentes, com as indicae6es necessaria§.

Seeao vl

Do Desfazimento, De-rnblieao ou Remo§ao

Ai 282 I  A[em dos casos previstos nesta  Lei,  poderao ocorrer o desfazimento,  a a_e-mdicao out a
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remo¢o  total  ou  parcial  das  instalag6es,  que,  de  algum  modo,  possam  comprometer ou  causar

prejuizos a seguranea, saL]de e bern estar da populaeao, gu ainda ao aspecto paisagistico da cidade..

Art. 283-A   demolieao   total   ou   parcial   de   edificaeao   ou   dependencia   sera   imposta   nos

seguintes casos:

1=   `   quando  a.obra  for  executada  sem  a  pfevia  aprovaeao  do  projeto  e  o  respectivo

licenciamento;

11-      quando   executada   em   desrespeito   ao   projeto   aprovado   nos    seus   elementos

essenciais; e

Ill -     quando julgada  com  risco  iminente  de  cafater pdblico,  e  o  proprietario  nao  tomar as

providencias determinadas pela Prefeitura para a sua seguranca.

A-ct.-2a4 - 0  ato  de  desfazimento,  demolieao  ou  remoqao  total  ou  parcial  sera  precedido  de

p.otificaeao, que determinafa o prazo para desfazimento. demoligao ou remoeao, acompanhada

rd.e` laudo tecnico contendo as exjgencias a serem cumpridas.

Art. 285 - 0  ato  de  desfazimento,  demoligao  ou  remocao  nao  isenta  o  infrator  de  outras

penalidades previstas na legislacao vigente.

Segao Vll

Da Advertencia

Art. 286 - A penalidade de advertencia sera aplicada ao profissional responsavel par projeto de

edificag6es ou pela execugao das mesmas, quando:

I -       modificar  projeto  aprovado  sem  a  pfevia  solicitagao  da  modificacao  junto  ao  6rgao

competente da Prefeitura; ou

11 -      iniciar ou exeoutar projeto sem a necessaria licenga da prefeitura.

Pafagrafo  dnico.   A  penalidade  de  adverfencia  e  aplicavel,  tambem,   a  empresas  ou  a

Propriefarios que infringirem quaisquer dos itens do presente artigo.

Art. 287 -Os   proprietarios  de   estabelecimentos   comerciais,   industriais   ou   prestadores   de

Serviaps que infringirem dispositivo desta Lei, poderao sofrer a penalidade de advertencia.
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Secao vlll

Da Suspensao

Art. 288 -   A penalidade da suspensao sera aplicada ao profissional responsavel nos seguintes casos:

I -       quando sofrer, em urn mesmo ano, 4 (quatro) adverfencias;

11 -      quando  modificar projeto de edificaeao aprovado,  introduzindo alterag6es  contfarias a

dispositivos desta Lei;

111-     quando   iniciar   ou   executar   projeto   de   edificaeao   sem   a   necessaria   licenea   da

Prefeitura ou em desconformidade com as demais prescrig6es desta Lei;

lv -    quando, em face de sindicancia, for constatado ter se responsabilizado pela execueao

de projeto de edificagao, entregando-a a terceiro sem a devida habilitacao;

V -     quando,  atrav6s de  sindicancia,  for apurado ter assinado projeto  de edificagao coma

de sua autoria.  sem o ser, ou que,  como autor de referido projeto, falseou medidas, a

fim de burlar dispositivos desta Lei;

Vl -    quando,  mediante  sindicancia,  for constatado ter exeoutado projeto  de edificaeao em

desconformidade  com  o  projeto  aprovado ou  ter cometido,  na  execucao  do  mesmo,

erros tecnicos; ou

Vll-    quando  for  autuado  em  flagrante  na  tentaha  de  subomo  ou  for  apurado,   atraves  de

sindicanda, ter subomado servidor pdblico municipal ou quando for condenado pela Justiga

por atos praticados contra interesses da Prefefura e deconentes de sua atividade profissfonal.

®   § 1° -   A  penalidade de  suspensao 6 aplicavel,  tambem,  a firmas  que  infringirem  quaisquer

dos itens do presente artigo.

§ 2° -   A suspensao podefa variar de 2 (dais) a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3° -    No caso de reincidencia pela  mesma pessoa fisica ou juridica, dentro do periodo de
dois anos, contados a partir da data do inicio da vigencia da penalidade anterior, o prazo de

suspensao sera aplicado em dobro.

Art. 289 -   Os demais  prooedimentos para  instaura¢ao do competente  processo administrafro.  serfo

objeto de reguEamentapao pelo Poder E>realfro, ro prazo de 30 (thnta) dias a partir da edieao desta Lei.
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TITULO XH

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6R[AS

Art. 290 - As obras, cujo licenciamento de construcao haja sido concedido anteriormente a data

da vigencia desta Lei,  deverao ser iniciadas no prazo de validade do licenciamento,  sob pena

de caducidade.

Art. 291  - Os  empreendimentos  e  atividades ja  instalados  e  que  nao  atendam  as  exigencias

desta Lei, terao urn prazo maximo de 6 (seis) meses para a devida regularizaeao,  computados

da data vigencia deste diploma legal, sob as combinac6es legais.

Pafagrafo tinico -A Prefeitura, atraves de seus instrumentos oficiais de comunicacao, ou de

outro meio qualquer,  devefa,  durante os  mesmo 6  (seis)  meses  que trata  o  "caput"  deste

artigo, diwlgar publicamente, de foma satisfat6ria, que atinja a toda a populaeao e que por

ela seja compreendido, o conteddo desta Lei, com enfase pare o que estabelece este artigo.

Art. 292 -As  obras pdblicas nao poderao  ser exeoutadas  sem  a devida  licenea da  Prefeitura,

devendo  obedecer  as  disposi¢6es  da  presente  lei  e  da  Legislagao  de  Parcelamento,  Uso  e
e

Ocupaeao do Solo,  ficando,  entretanto,  isentas  de  pagamento de emolumentos  a  construgao,

reconstrueao, reforma, actescimo ou demolicao de edificios pdblicos.

Art. 293 - Consideram-se como partes integrantes deste C6digo as tabelas que o acompanham

sob a forma de Anexos, com o seguinte conteddo:

ANEXO I -indices Aplicaveis as Edmcae6es.

ANEXO 11 -Dimensionamento da Lotagao e Saida das Edificag6es.

ANEXO Ill -Dimensionamento de lnstalagdes Sanifarias

Art. 294 - Esta  Lei  entrafa em  vigor na data de  sua publicacao,  revogadas as disposie6es em

contfario.

de    `1rnchisr          de 2000.
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Art.  73-    0   Poder  Executivo  divulgara,   de  forma  ampla  e  didatica,   o  conteddo  desta   Lei,

visando o acesso da populaeao aos instrumentos de politica urbana que orientam a produeao e

organizaeao do espaeo habitado.

Art. 74 -    0 Chefe do  Poder Executivo Municipal encaminhafa,  no  prazo de 90  (noventa)  dias,

a  contar da publicagao desta  Lei,  projeto de lei dispondo sobre a  regulamentaeao,  naquilo que

couber,    dos    instrumentos    de    operacionalizagao    do    PDDU,    de    natureza    institucional,

urbanistico / ambiental e tributario / financeiro.

Art. 75-    Consideram-se   como   partes   integrantes   desta   Lei,   todos   os   textos,   mapas   e

desenhos do Plano de Estruturagao Urbana,  PEU, de Quixeramobim, apresentado sob a forma

do  ANEXO  I,  bern  como  todos  os  textos  e  mapas  constantes  do  Plano  Estrategico,  PE,  de

Quixeramobjm. apresentado sob a forma do ANEXO 11.

Pafagrafo  t]nico  -  As  informae6es  tecnicas  contidas  nos  dooumentos  supra  deverao  ser

utilizadas  por todos  os  6rgaos  da  Administragao  Municipal,  objetivando  a  implementaeao

das  diretrizes  de  desenvolvimento  socioecon6mico  do  municipio,  envolvendo  sua  sede  e

distritos, bern como as diretrizes da polftica urbana.

Art. 76 -    Esta  Lei  entrara em vigor na data de sua publicaeao,  revogadas as disposig6es em

contfario.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL,
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Disp6esobreaOrganizagaoTerritorlaleestabelece

novos ±!=:±sipara  a  zona±ee  da  Cjdade  de
Quixeramobim e da outras providencias.

@H/. #tt/aw~ @„,Gttjo-%    0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  Qu!XERAMOBiM
doEstadodoCear%,.'fagrsaelqueaCamaraMunlcipaldecretoueeusancionoasegulnte

Lei..

Art  1°-A   Zona   Urbana  da   Cidade   de   Quixeramobjm   e  a   definjda   no  perinetro  abaixo

identificado,   podendo,   portanto,   nela  ser  ediflcado,  salvo  em  areas  de  relevante  interesse

ambiental,Institucionalesoclal,observadososparametrosespecificosestabelecidosnaLe!de

Parcelamento,  Uso e Ocupagao do Solo,

Pafagrafodnico-0IImiteurbanodaCldadedeQuixeramobimcomecanocruzamentoda

Rua  Antero  Gaspar  Fjlho  com  a  Vla  Projetada  01,  na  qual  segue  ate  o  cruzamento  da

mesmacomaVlaProjetada15,porondesegueateopontoP01,quedisfa43,25maoeste

e715,71maonorte,docruzamentodaViaPro/etada01comaalcalestedaViaProjetada

15.Dai,olimitesegueporumaretaquefazumangulode87°45'comonortemagn6tico,

ateencontraropontoP02,quedista185,25malestee831,57maonortedocruzamentoda

VlaProjetada01comaAvenldaDoutorJoaquimFemandesApartirdopontoP02,olimite

segueporumalirihaparalelaaRuaDoutorJoaquimFemandes,nosentldosul-norte,que

distado§eueixo,perpendicularmente,185,00m,ateopontoP03,oqua!dista120,78ma

oestee1.565,41maonorte,docruzamemodaViaProjetada01comaalgaoestedaVia

Projetada  25   Do  ponto  P03,   a  limite  segue  por  uLpa  reta,   perpendicular  a  anterior,  ate

encontraropontoP04,oqualdista287,05mdopontoanteriorDoporitoP04,olimltesegue

porumaretanosentidonorte-sul,paralelaaRuaDoutorJoaquimFemandes,quedistado
seueixo,perpencllculamente,100,00m,ateencontraraVlaProjefada25,porondesegue,

no  sentido  oeste-leste,  ate  encontrar  a  Vla  Projetada  01,   por  onde  segue,   no  sentido

oeste-leste,ate§euprolongamentofangenclaralinhaquedelimifaamargemesquerdada

falxadepreserva9aodoAqudeBetania,porondesegueateessaIInhatangenciaroeixoda

viaferrea,porondecontlnuaateoseucruzamentocomaRuaManoelRodnguesDaLo

limlteseguepelamargemesquerdadafaixadepreservacaodosistemahidr!coconformado

peloAqudeNenemParenteateessaencontraramargemesquerdadafaixadepreservagaD
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do  Rio  Quixeramobim.  por  onde  segue,  no  sentido  sudeste-noroeste,  ate  o  eixo  da  via

ferrea,  par  onde  §egue  ate  encontrar  a  Via  Pro/etada  22,  de  onde  parte  em  linha  reta,

paralela  ao  norte  magn6tico,  no  sentjdo  norte-sul,  ate  o  panto  P05,  que  disfa  221,81m  do

cruzamentodaViaProietada22comaviaferreaDopontoP05,olimitesegueporumareta

perpendicularaonortemagnetico,nosentidole§teoeste,ateopontoP06,quedjsfa62,27m

do  seu  cruzamento  com a  Rua Antonio Zuza   Do  panto  P06,  a  limite  segue  por  uma  refs

par.alelaaRuaAnt6nioZuza,nosentidosul-norte.ateopontoP07,distantepor233,90mdo

pontoP06.deondesegueemlinhareta,perpendicularaosegmentoanterior,ateencontrar
amalgemdireitadafaixadepreserva9aodo§istemahidncoconfomadopeloAqude01,por

ondesegue,emdiregaoceste,ateoencontrocomaVfaProjetada23,porondesegueatea

RuaSDO01,porondesegueate§euentroncamentocomaCE-060,continuandoapart„de

entaopelafaixadepreservacaodoAqudeQuixeramobim,porondesegueateoencontro
r`r`rr`   -A-^^  .I_  r`_  _     .

Cruzeiro,  contorriando-o ate encontrar a  Rua  SDO 02,  par onde

ce,  por onde  segue  ate  a  Rua Antero  Gaspar  Filho,  par onde

Art  2°-A    oiganizagao   do   territ6rio   da    Cidade   de   Quixeramobim    caracteriza-se   pela

distnbuigao  e§pacialmente  balanceada  de  urn  coniunto  de  Unidades  de  Vizinhanca,   UV,  na

foma abaixo identificadas..

I-         UNIDADE DE VIZINHANCACENTRO

0limitedauVCentrocomecanocruzamentodaRuaDesembargadorAmencoMilitaocom

aRuaPresidenteCostaeSilva,naqualsegueat6oentroncamentocomaAvenidaDoutor

Joaquim  Femandes   Dai,  segue pela Via  Projetada 09 ate a Rua Raimundo  Rodngues,  por

ondesegueateaRuaSDO03,porondesegueateaRuaSD004,porondesegueatea

RuaSDO05,porondesegueateaRuaSDO06,porondesegiieateaRuaProfessorJose

Remi'gjo,   par  onde  segue  ate  a  Via  Proietada  21,  por  onde  segue  ate  a   Rua  Antonlo

Conselhejro.  Dai,  o  llmite  segue  pela  Via  Projetada  20  ate  a  Rua  14  de  Agosto   Desse

ponto,  o IImlte segue par uma reta que faz angulo de  192°52' com o norte  magnetlco ate o

eixo do  Rio  Quixeramobjm,  por onde  segue ate a panto PO8,  que dista  171,70m a oeste e

80,18m  ao  sul  do  cruzamento  da  Rua  Dias  Ferre„a  com  a  Travessa  Aureliano  Mota   Do

pontoPO8,olimitesegueporumareta,Inclinada22°54'emrelagaoaonortemagnet!co,ate

encontrar a  Rua Ant6nio Manoel de Oliveira,  por onde  segue ate encontrar a  Via  Projefada

17,  par  onde  segue  ate  a  Rua  Tenente  Joao  Machado,   contlnuando  nessa  ate  a  Via

Projetada  15. par onde segue ate o ponto jnicial
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11 -        UNIDADE  DE  VIZINHANCA  RODOVIARIA

ComeganocruzamentodaViaProjetada01comaViaProjetada15.porondesegueate

o  ponto  P01,  que  d|sta  43,25m  a  oeste  e  715,71m  ao  norte,   do  cruzamento  da  Via

Projetada 01  com a alca  leste da Via  Projetada  15   Dai,  o limlte §egue par uma reta que
Fa~  ,._  a__.-,_    _ ,---. _.faz  urn  angulo  de  87°45'

185,25m a  leste e 831,57m ao norte do cruzamento da Via  Projetada  01  com  a Avenida
__   .   __'   i-\,   \*'`.,a

Doutor Joaquim  Femandes   A  partjr do ponto  P02,  o  limite segue por uma  linha  paralela

a   Rua   Doutor   Joaquim   Femandes,   no   sentido   sul-norte,   que   dlsta   do   seu   eixo,

perpendicularmente,   185,00m,   ate   o   ponto   P03.   a   qual   dista   120,78m   a   oeste   e
1565,41m  ao   norte,   do  cruzamento  da  Via  Projetada  01   com  a  al¢a  oeste  da  Vla

Projetada  25.  Do  ponto  P03,  o  limite  segue  par uma  reta,  perpendicular a  antenor,  ate

encontrar a  ponto  P04,  o  qual  dista 287,05m  do  ponto  anterior.  Do  ponto  P04,  o  limite

segueporumaretanosentidonorte-sul,paralelaaRuaDoutorJoaquimFernandes,que

dista  do  seu  eixo,  perpendicularmente,  100.00m,  ate eiicontrar a  Via  Projetada  25.  par

onde  segue,  no  sentldo  oeste-leste,  ate  encontrar a  Rua  Doutor Ant6njo  de  Menclonga

(CE-060),porondesegue,nosentidoleste-oeste,ateencontraraRuaSDO07,poronde
segue ate a  Rua Raimundo Rodrigues,  pot onde segue ate a Vla  Projetada 09,  par onde

segue   ate   encontrar   a    Rua   Presidente   Costa   e   Silva,    por   on-de   segue   ate   o

entroncamento com a  Rua  DesembargadorAmerico Milllao   Dai,  o  limite  segue  pela  Via

Projetada  15,  no  sentido  sul-norte,  ate o cruzamento com a Vla  Projetada  01,  por onde

segue ate o ponto inicial

Ill  -      UNIDADE DE VIZINHANCA CONJUNTO ESPERANCA

Comeca  no  cruzamento da  Vla  Projetada 25  com a  Via  Projetada  01,  par onde  segue,

no   sentido   oe§te-leste,   ate   seu   prolongamento   tangenciar  a   ljnha   que   delimita   a

margem esquerda da faixa de preservagao do A¢ude Betania,  por onde segue ate essa

linha  tangenciar o  eixo  da  via  f6rrea,  por onde  continua  ate  a  seu  cruzamento  com  a

Rua   Manoel   Rodrigues.    Dai,   o   limite   segue   pela   margem   esquerda   da   faixa   de

preservagao  do  sistema  hidrico  conformado  pelo  Acude  Nen6m  Parente  ate  o  ponto
PO9,  que  dista   191,38m  a  oeste  e  369,93m  ao  sul  do  cruzamento  da  Rua  Manoel

Rodrlgues  com  a  via  f6rrea.   Do  ponto  PO9,   o  limite  segue  por  uma  linha  reta,   cujo

angulo  com  o  norte  magnetico  6  de  45°20',  ate  encontrar  a  Rua  Doutor  Ant6nio  de

Mendonga  (CE-060),  Por  onde  segue  ate  a  Via  Projetada  25,  por  onde  segue  ate  o

ponto inicial.

com  a  norte  magnetico,  ate  encontrar  o  ponto  P02,  que  dista
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lv -UNIDADE  DE VIZINHANCA COMISSAO

Comeea no encontro da Rua Doutor Ant6nio de Mendonca (CE-060) com a Rua SDO 07,

par onde segue ate a Rua Raimundo  Rodrigues,  por onde segue ate a  Rua  SDO 03,  por
onde segue ate a Rua SDO 04, por onde segue ate a Rua SDO 05,  por onde segue ate a

` Rua SDO 06,  por onde  segue ate a  Rua Professor Jose  Remigio,  por onde  segue ate  a

Via  Projetada  21,  por onde  segue  ate  a  Rua  Ant6nio  Conselheiro.  Dai,  o  limjte  segue

pela Via Projetada 20 ate a Rua  14 de Agosto.  Disse ponto, o limite segue por uma  reta

que faz  angulo  de  192®52'  com  a  norte  magn6tico  ate  o  eixo  do  Rio  Quixeramobim,  por

onde  segue,  descendo  o  rio,  ate  encontrar  o  eixo  da  via  ferrea,  por  onde  segue.  no

sentido  sudoeste-nordeste,  ate  o  seu  cruzamento  com  a  linha  que  delimita  a  margem

esquerda da faixa de preservacao do Rio Quixeramobim,  par onde segue ate o encontro

com a linha que delimifa a margem esquerda da faixa de preservacao do sistema hidrico

conformado  pelo  Agude  Nenem  Parente,  por  onde  segue  ate  o  ponto  PO9,  que  dista

191,38m  a oeste e  369,93m ao sul do cruzamento da  Rua  Manoel  Rodrigues com  a via

ferrea.   Desse   panto,   o   limite   segue   por  uma   linha   reta,   cujo   angulo   com   o   norte

magn6tico 6 de 4_5°20',  ate encontrar a  Rua  Doutor Ant6nio de  Mendonca  (CE-060),  por

onde segue ate o ponto,linicial.

`   V-UNIDADE  DEVIZINHANCA MARAVILHA

Comeca no cruzamento da Via Projetada 24 com a Via  Projetada 23,  por onde segue ate a

Rua SDO 01, par onde segue ate seu entroncamento com a CE-CX50, continuando a partm de

entao   pela   faixa   de   preservagao   do   Agude   Quixeramobim,   por   onde   segue   ate   o

prolongamento do seu eixo,  seguindo  par esse ate encontrar sua barragem.  A partir desse

ponto, o limite segue o eixo do Rio Quixeramobim ate seu cruzamento com a via ferrea,  por
onde segue ate encontrar a Via Projetada 22. de onde parfe em ljnha reta, paralela ao norte

magnetico,  no sentido norte-sul,  ate o panto P05,  que dista 221,81m do cruzamento da Via

Projefada 22 com a via ferrea.  Do ponto P05,  o limite segue por uma  rota perpendicular ao

norte   magnetico,   no  sentido  leste-oeste,   ate  o  ponto   P06,   que  dista  62,27m   do   seu

cruzamento com a  Rua Antonio Zuza.  Do ponto P06, o limite segue por uma reta paralefa a

Rua  Antonio  Zuza,  no  sentido  sul-norte,  ate  o  ponto  P07,  distante  por  233,90m  do  ponto

P06,  de  onde  segue  em  linha  reta,  perpendicular  ao  segmento  anterior,  ate  encontrar  a

margem direifa da faixa de preserva9ao do sistema hidrico conformado pelo Aqude 01,  par

onde segue, em diregao ceste, ate o encontro com a Via Projetada 23, por onde segue ate a

ponto inicial.

•.i
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Comega  no  cruzamento  da  Rua  Antero  Gaspar  Filho  com  a  Via  Projefada  01,  por  onae

segue  ate  a  alga  leste  da  Via  Projetada  16,  por o`nde  segue  ate  a  Rua  Tenente  Joao

Machado,  por onde  segue  ate  a  Via  Projefada  17,  par onde  segue  ate a  Rua  Manoel  de

Oliveirabe§seponto,olimitesegueporumalinharetaateopontoPO8,quedisfa171m

a  a.este  e 80,18m  ad  sul  do  cruzamento  da  Rua  Dias  Ferreira  com  a  Travessa  Aureliano

Mota  A partir do ponto PO8, o limite segue pelo eixo do Rio Qulxeramobim ate a  barragem

do  Aqude  Quixeramoblm    Desse  encontro,   segue  pelo  seu  eixo  ate  seu  prolongamento

encontrar sua faixa de preservacao, por onde continua,  no sentjdo sul-norte,  ate encontrar a

base do Serrote do Cruzeiro,  contomando-o ate encontrar a Rua SDO 02,  par onde segue

ateaViaProjetada06,porondesegueateaRuaAnteroGasparFilho,porondesegueate

o panto inicial.

Art  3° -A   Unidade  de  Vlzinhanca  constitul  o  referencial  basico  do   Plano  de  Estruturagao

Urbana  para  a  Cidade de Quixeramobim,  baseando-se numa  espacialidade organica  atraves

de  urn  sistema  articulado  e  gradativo  de  UVs,  correspondentes  a  comunidades  de  7.000  a

12.000 habitantes,  com uma area central contendo trabalho.  comercio e servigos, com urn raio

de caminhabmdade de 600m, em media.

Art. 4° -  As  Unidades de Vizinhanga,  UVs,  serao articuladas entre  si  par urn  subsistema  Vlario

troncal  que  ensejafa  urn circuito  de transporte  coletivo  que as  ligafa  tambem  a  zona  central,

aos parques, ao terminal rodoviario, as centrais de abastecimentos, mercados, e as inddstrias.

Art.  5° -  E  parte integrante desta Lei,  coma Anexo  I,  a  Plan fa Oficial de Organlzagao Territonal

de Quixeramobim,  contendo os  limites da area urbana,  bern coma os limites das  Unjdades de

Vizinhanca.

Art. 6° -  Esta  Lei  entrafa  em  vigor na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as  disposig6es  em

contfario.

PACODAPREFEITURAMUNICIPAL,aos±±Lde~_de2000.
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PROJETO DE LEI    OJ7/c£000

Disp6e sobre o  Parcelamento,  Uso e Ocupagao do

Solo   da   Cidade   de   Quixeramobim   e   da   outras

`...a.6...+.daegQ.      providencias.

i:i?;;.   0 PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM, dotn„nta
bA'§:ifo5t'ndife'a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TiTULO  I

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

0  parcelamento,  a  uso  e  a  ocupagao  de  terrenos  localizados  na  area  urbana  da

Ode do Qubenmobjm .qepgTrderao de pr6wh autorizacao .do §p€g_in+±!£!pal competeme o

sera feito de acordo com o definido nesta Lei.

Art. 2°-     A  Cidade  de  Quixeramobim  se  configurafa  espacialmente  como  urn  conjunto  de

Unidades de Vizinhanpe,  interligadas entre si por urn sistema de vias de alta acessibilidade por

onde trafegafa o transporte pdblico.

Art.  30-     0   Poder   Pdblico   Municipal   devefa   configurar   nas   Unidades   de   Vizinhanpe   as

atividades  de  convergencia  coletiva  em  tomo  de  urn  espago  ptlblico  central,  denominado

Centro  Focal   de   Unidade  de  Vizinhanca,   cuja  estabilizagao   completa   se  fa fa  atrav6s  da

construgao de urn `f6rum visivel" da comunidade.

§ 1° -    Na zona periferica ao Centro Focal de  Unidade de Vizinhanea devefa ser estimulado

o uso misto com alta densidade populacional.

§ 2° -   0  centro  proposto  para  estruturacao  espacial  das  novas  Unidades  de  Vizinhanca
sera o ponto focal de convergencia da comunidade e o elemento de conexao com o circuito

de transporte e acessibilidade.

§ 3° -   A  conexao  do  transporte  pdblico,  das  ciclovias  e  calgad6es  para  pedestres  com  o
conjunto das  Unidades de Vizinhanga sera feita  atraves de estag6es  localizadas  no centro

proposto.
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Art. 4o -     A  implantagao  de  obras  e  atividades  de  moradia,  inddstria,  comercio  e  servigos  e

acessibilidade aos services pdblicos alem dos equipamentos de seguranea, satide, educacao e

lazer,  devefa  se fazer,  prioritariamente,  nas  Unidades  de Vizinhanga,  que  sao  mais carentes

destes servieos,  segundo parecer do Conselho Municipal do Plano Diretor.

Pafagrafo  unico - A escala  do  espago  pdblico  e  a  locagao  dos  equipamentos deverao  ser

adapfaveis a cada situagao concreta existente,  decorrendo essas condig6es das facilidades

de remanejamento espacial de acordo com cada caso.

Art. 5o-     o   parcelamento   do   solo   para   fins   urbanos,    S6P_-|a.s.` f3-FiriIS--iie .-.-_[oie~a.nge[rty  e

desmembramento,   sera   procedido   na  forma  desta   Lei,   observados  os  principios,   normas   e

diretnzes gerais inseridas na Lei Federal N° 6.Z66, de 19 de dezembro de 1979, com alterag6es da

Lei  Federal  N° 9.785,  de 29 de janeiro de  1999,  na  Legislagao  Estadual  pertinente,  hamonizadas

com as politicas basicas definidas no Plano de Estruturagao Urbana da Cidade de Quixeramobim.

Art. 6° -     Ficam  sujejtas as disposig6es  desta  Lei,  a  execueao  de  quaisquer modalidades  de

parcelamento,  de arruamentos,  de edificag6es pdblicas e particulares,  bern como a  realizaeao
de  quaisquer  planos,   projetos,   obras  e  serviaps  pdblicos  e   particulares,   que  afetem,   por

qualquer meio, direta ou indiretamente, a organizacao fisico-territorial da cidade.

Art. 7° -     A  localizagao de  usos e  atividades,  bern como  os  criterios  para  a  ocupaeao  do  Solo

na  Cidade  de  Quixeramobim,  estao  vinculados  ao  zoneamento  e  obedecem  as  disposig6es

constantes desta Lei e respectivos anexos.

Art. 8° -     No caso de areas sujeitas a prolongamentos,  modificag6es, alargamento ou abertura

de vias do Sistema Viario Basico, a ocupaeao devefa resguardar as areas necessarias a estas

intervenc6es.

Art.  9° -     0 Municipio ordenafa o uso e ooupa9ao do solo com o objetivo basico de promover o

desenvolvimento  urbano,   mediante  a  adoeao  dos  instrumentos  juridicos  estabelecidos  nas

legislac6es federal e esfadual pertinentes e nas disposig6es da presente Lei.

CApiTULO  I

Dos Objetivos

Art.10 -    0  plano de organizagao fisico-territorial  da  Cidade  de  Quixeramobim  visa orientar o

desenvolvimento fisico da estrutura urbana, capacitando-a a assegurar condie6es adequadas a

implementaeao das atividades humanas, com os seguintes objetivos especificos:

9
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ordenar as fune6es da cidade atraves da  utilizagao racional  do territ6rio,  dos  recursos

naturais, do usa dos sistemas viario e de transporte;

11 -       ordenar  o  parcelamento  do  solo,  a  implantagao  e  o`  funcionamento  das  atividades

industriais,  comerciais,  residencjais e de servi9os;

Ill -     assegurara preservagao e a protecao do ambiente natural e construido;

lv -    assegurar  a  preservagao  do  patrim6nio  hist6rico,  religioso  e  cultural  da  cidade,  que

representam significancia na imagem da cidade;

V -      racionalizar  o  uso  da  infra-estrutura  instalada,  inclusive  sistema  viario  e  transportes,

evitando sua sobrecarga ou ociosidade;

Vl -     compatjbilizar  a  densidade  das  atividades  urbanas  com  as  condig6es  naturais,  bern

como com a infra-estrutura jnstalada e projetada;

Vll -   intensificar  o  processo  de  ooupagao  do  solo,   a  medida  que  houver  ampliaeao  da

capacidade da infra-estrutura, preservando a qualidade de vida da coletividade;

Vlll -assegurar   o    atendimento    a    fungao    social    da    propriedade    imobiliaria    urbana,

preconizado nas Constituig6es Federal e Estadual, e na Lei Organica do Municipio.

cApiTUL011

Das Definic6es

Art.11  -    Para  efeito  desta  Lei,  al6m  das  definie6es  constantes  nos  artigos  posteriores,  sao

adotadas as seguintes definie6es:

I -                   Acesso -lnterligagao para veiculos e/ou pedestres entre:

a)     logradouro publico e espagos de uso comum em condomfnio;

b)     logFadouro pdblico e propriedade privada;

c)     propriedade privada e areas de uso comum em condominio.

Acostamento -Parcela da area adjacente a pista de rolamento que permite aos

veiculos em inicio de desgovemo  retornem  a  diregao  correta  e  proporciona  urn

local   seguro   para   estdcionamento   em   caso   de   acidentes   ou   defeitos   no

autom6vel.

10
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Acfescimo ou Ampliagao -Obra que resulta no aumento do volume ou da area

construida total da edjficaeao exjstente.

Alinhamento -Linha divis6ria exjstente entre o terreno de propriedade particular

ou pdblica e o logradouro pilblico.

Alvara - Documento que licencia a  execugao de  obras relativas a  loteamentos,

urbanizacao de  areas,  projetos  de  infra-estrutura,  projetos  de  edificae6es,  bern

como a localizagao e o funcionamento de atividades.

Apartamento -Unidade autonoma de moradia em predio de habitagao mdltipla.

Aprovagao   -   Ato   administrativo   que   precede   o   licenciamento   da    obra,

construcao ou implantagao de ativi.dade sujeita a fiscalizagao municipal.

Area  Coberta  -  Medida  da  superficie  da  projeeao,   em  plano  horizontal,   de

qualquer  coberta  da  edificagao,   nela   incluidas   superficies  das   projeg6es  de

paredes,  pilares, marquises. beirais e demais componentes das fachadas.

Area   Comum   -   Medida   da   superficie   constituida   dos   locais   destinados   a

estacionamento em  qualquer pavimento,  inclusive  subsolo,  lazer,  pilotis,  rampas

de  acesso,  elevadores,  circula96es  e  dep6sitos  comunitarios,  apartamento  de

zelador, dep6sito de lixo,  casa de gas e guarita.

Area   Construida   -  Totalidade   das   areas   de   piso   cobertas   de   todas   as

edificag6es principais e complementares,  inclusive areas comuns.

Area   Livre   do   Lote   -   Superficie   do   lote   nao   ocupada   pela   proj.ecao   da

edificagao.

Area   "non   aedificandi"   -  Area   situada   ao   longo   das   aguas   correntes   e

dormentes,  das  faixas  de  ferrovias,  rodovias  e  dutos,  bern  como  ao  longo  de

equipamentos urbanos, definida em leis federal, estadual ou municipal,  onde nao

e permitida qualquer edifica9ao.

Area  Ocupada  -  Superficie  do  lote  ocupada  pela  projeeao  da  edificagao  em

plano  horizontal,  nao  sendo  computadas  as  areas  dos  elementos  de  fachada,
como jardineiras,  marquises, pergolas e beirais.

11
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Area  Parcial  da  Unidade -Area construida da  unidade,  inclusive as ocupadas

por paredes e pilares,  excluindo-se jardineiras e sacadas de ate 0,90m (noventa

centimetros) de largura.

Area Paroial da Edificagao - Soma das areas parciais de todos os pavimentos

de uma edificagao.

Area   Parcial   do   Pavimento  -  Area   construida  do  pavimento,   inclusive   as

ocupadas  por  paredes  e  pilares,  excluindo-se  as  areas  comuns,  os  vazios  de

pogos de ventilagao e iluminaeao e jardineiras e sacadas de ate 0,90m (noventa
centimetros) de largura.

Area Total da Edificagao - Soma das areas de piso de todos os pavimentos de

uma edificaeao.

Area Otil -Superficie utilizavel de area construida de uma edificacao,  excluidas

as partes correspondentes as paredes, pilares e jardineiras.

Area    Verde    -    Percentual    da    area    objeto    de    parcelamento    destinada

exclusivamente a praeas, parques e jardins, faixas de preservaeao e outros fins da

mesma   natureza,   visando   assegurar  boas   condie6es   urbanisticcambientais   e

paisagisticas, podendo ser parda]mente utilizada para equipamentos comunjfarios.

Areas   lnstitucionais  -  Areas   de   loteamento   destinadas   a   implantagao   de

equipamentos comunitarios e de uso ptiblico.

Atividades  Especiais  -  Empreendimentos  pdblicos  ou  privados  que  por  sua

natureza ou porte demandam analise especifica quanto a sua implantaeao.

Balango -Avango da edificagao ou de elementos da edjficagao sem apoio.

Beiral - Prolongamento da coberta al6m das paredes externas da edificacao.

Calcada ou Passeio - Parte do logradouro destinado ao transito de  pedestres,

localizada entre o meio-fio e o alinhamento do lote.

Classe da Via - ldentificagao da via pela sua funcao no sistema viario urbano do

municipio.

12
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Coeficiente   de   Aproveitamento   -   Relagao   entre   a   area   parcial   de   uma

edificacao e a area total da gleba ou lote.

Xxvll -         Construcao -Obra  de edificaeao  nova,  autonoma,  sem  vinculo funcional  com

outras edificae6es existentes no lote.

Xxvl[l -        Cota -Indicagao ou registro numerico de dimens6es.

XXIX -          Delimitacao  -Processo  atraves  do  qual  o  Executivo  Municipal  estabelece  o

perimetro  de  areas  do  territ6rio  para  fins  administrativos,  de  planejamento  ou

estabelecimento de normas.

.   XXX-

Xxxl -

Demolieao - Execugao de obra que  resulta em destruigao,  total  ou  parcial,  de

uma edificagao.

Densidade ou Adensamento - indice que traduz a relagao entre quantidade de

habitantes  por  superficie  (exemplo:  habckm2,  habma,  hab/m2,  etc.),  de  grande

importancia      para      definicao      e      dimensjonamento     das      infra-estruturas,

equipamentos e servigos pdblicos das zonas de uma cidade.

XXXII-         Desmembramento   -Subdivisao   de    uma   gleba   em    lotes    destinados    a

edificagao,   com  aproveitamento  do   sistema  viario  existente,   desde  que  nao

implique a abertura de novas vias e logradouros pdbljcos,  nem o prolongamento,

modificagao ou ampliaeao dos ja existentes.

XXXIIl -        Divisa -Linha limitrofe de urn terreno (verAnexo I).

XXXIV -       Ddplex -Unidade residencial constjtuida de dois pavimentos.

XXXV -        Edifica§ao -Construcao acima, no nivel ou abaixo da superficie de urn terreno

de estruturas fisicas que possibilitem a instalagao e o exercicio de atividades.

XXxvl -       Eixo da'Via -Linha imaginaria que,  passando pelo centro da via,  6 eqdidistante

aos alinhamentos.

XXxvll -     Equipamentos   Comunitarios  -Espa9os   pdblicos   destinados   a   educagao,

cultura, sadde, lazer,  assistencia social e simjlares.

XXxvlll -     Escala  -  Relagao  entre  as  dimens6es  do  desenho  arquitetonico  e  o  que  ele

representa.
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XXXIX -

XL-

XLl-

XLll  -

XLIll  -

XLIV -

XLV-

XLvl -

XLVIl  -

XLVIll  -

XLIX -

L-

Ll-

Estacionamento -Area coberta ou descoberta, destinada a guarda de veiculos,

de uso privado ou coletivo, constituida por espagos de vagas e circulagao.

Faixa  de  Dominio  Pdblico  -  Area  de  terreno  necessaria  a  construgao,   e

operaeao de rodovias ou ferrovias que se incorpora ao dominio pdblico.

F6mum  Visivel  ou  F6rum  da  Comunidade  -  Conjunto  formado  por  espagos

ptlblicos,  edificios comerciais,  civicos,  sociais e educacionais, situados no ndcleo

da Unidade de Vizinhanga, com carater de espago civico.

Fraeao do Lote - indice utilizado para o calculo do ndmero maximo de unidades

destinadas a habitagao ou ao comercio e sewieo no lote.

Frente  do  Lote  -  Divisa  lindeira  a  via  oficial  de  circulaeao  de  veiculos  ou  ao

logradouro pdblico (ver Anexo I).

Fundo do Late -Divisa oposta a frente (verAnexo I).

Gabarito  -  Medida  que  limita  ou  determina  a  altura  das  edificac6es  e/ou  o

ndmero de seus pavimentos.

Gleba  -  Pongao  de  terra  urbana  que  ainda  nao  foi  objeto  de  parcelamento  do

solo.

Habita§ao  Multifamiliar -  Edificaeao  projetada  para  habitagao  permanente de

mais de uma familia.

Habitacao  Unifamiliar  -  Edificagao  projetada  para  habitagao  permanente  de

uma familia.

lndicadores   Urbanos   -   Taxas,   quocientes,    indices   e   outros   indicadores

estabelecidos   com   o   objetjvo   de   disciplinar   a   implantacao   de   atividades   e

empreendimentos no municipio.

indice  de  Aproveitamento  -  Quociente  entre  a   area  parcial  de  todos  os

pavimentos do edificio e a area total do terreno.

Infraestrutura  Basica  -  lnstalae6es  e  equipamentos  urbanos  destinados  a

prestagao   de   servicos   de   abastecimento   de   agua,   esgotamento   sanifario,
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Llll   -

LIV-

LV-

LYl-

LV„-

Lvlll  -

LIX-

LX-

LXI-

Lxll -
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energja eletrica,  coleta de aguas pluviais,  rede telef6nica,  gas canalizado,  coleta

e destino final de lixo e transporte.

Largura da Via -Distancia entre os alinhamentos da via.

Lindeiro -Que se limita ou e limitrofe.

Logradouro  Pliblico  -  Espape  livre,  assim  reconhecido  pela  municipalidade,

destinado ao transito, trafego, comunicagao ou lazer pdblicos.

Lote - Area  resultante  de  loteamento,  desmembramento  ou  desdobro,  contida

em  uma quadra  com  pelos  menos  uma  divisa  lindeira  a  via  oficial  de  circulaeao

de veiculos (ver Anexo I).

Loteamento  -  Subdivisao  de  glebas  em  lotes  destinados  a  edificagao,  com

abertura     de     novas     vias    de     circulacao,     de     logradouros     pdblicos     ou

prolongamento,  modificagao ou ampliagao das vias existentes.

Lotes Edificaveis - Parcelas de terreno agrupadas em quadras,  resultantes de

loteamentos   ou   desmembramentos,   destinados   a   ocupagao,    que   devem,

necessariamente, fazer frente a urn logradouro pdblico.

Marquise -Coberta em balaneo aplicada as fachadas de urn edificio.

Meio-flo  -  Linha  composta  de  blocos  de  cantaria  ou  concreto  que  separa  o

passeio da faixa de rolamento ou do acostamento.

Mobiliario  Urbano -  Equjpamento localizado em  logradouros  ptiblicos que  visa

proporcionar  maior  nivel   de  conforto,   seguranga  e   urbanidade  a   populagao

usuaria,   como,   por   exemplo,   abrigos,   paradas   de   6nibus,   lixeiras,   bancos,

cabines  telefonjcas,  caixas  de  coleta  de  correspondencia  e  equipamentos  de

lazer.

Nivelamento    -    Fixagao    da    cota    correspondenteaos    diversos     pontos

caracteristicos  da  via  urbana,  a  ser  observada  por  todas  as  oonstruc6es  nos

seus limites com o dominio pdblico (alinhamento).

Ordenamento do Uso e da Ocupa§ao do Solo - Processo de intervengao do

poder  pdblico   visando   orientar  e   disciplinar   a   implantagao   de   atividades   e
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empreendimentos  no territorio  do  municipio,  com  vistas  a  objetivos  de  natureza

socioecon6mica,  cultural e ambiental.

Parcelamento do Solo Urbano - Subdivisao de gleba em  lotes,  com ou sem a

abertura de novas vias, logradouros publicos ou seus prolongamentos,  mediante

loteamento ou desmembramento.

Pavimento  -  Espago  da  edificacao  compreendido  entre  dois  pisos  sucessivos

ou entre urn piso e a cobertura.

Pavimento T6rreo -Aquele cujo piso se situa ate lm (urn metro) actma do nivel

medio do trecho da via para a qual o lote tern frente.

Plano  Diretor - Plano  que  visa  o controle  e a  gestao  do  crescimento  urbano,

para  realizar  as  me fas  e  objetivos  definidos  pelo  conjunto  dos  habitantes  do

municipio.

''Playiiround"   -  Area   destinada   a   fins   recreacionais,   nao   podendo   estar

localizada em subsolo.

Praca   -   Logradouro   pdblico   delimitado   por   vias   de   circulaeao   e/ou   pelo

alinhamento   dos   im6veis,   sendo  criado   com   o   intuito   de   propiciar   espagos

abertos em  regiao  urbana,  preferencialmente ajardinados e destinados ao  lazer

e a recreaeao comunitaria.

Primeiro  Pavimento  -  Pavimento  situado  imedjatamente  acima  do  pavimento

terreo.

Profundidade do Lote - Distancia media entre a frente e o fundo do lote.

Projeto   -   Plano   geral   das   edificag6es,   de   parcelamentos   ou   de   outras

construg6es quaisquer.

Projeto  Urbanistico  -  Projeto  desenvolvido  para  determinada  area  urbana,

mediante   a   pfevia   aprovaeao   do   municipio,   considerando,   entre   outros,   os

seguintes aspectos:

a)     criaeao de areas e equipamentos de uso pdblico;

b)     definigao de sistemas de circulagao;
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c)     definig6es dos usos;

d)     preservaeao de edificag6es e espagos de valor hjst6rico;

e)     reserva de area para estacionamento e terminais de transporte pdblico;

f)      reserva de areas para alargamento do sistema viario;

g)     revitalizaeao do espago urbano.

Quadra -Area resultante da execugao de urn loteamento, delimitada por vi.as de

circulaeao de vel.culos e logradouros pi]bljcos.

Recuo  ou Afastamento -  Distancia  medida  entre  o  limite  extemo  da  projegao

horizontal    da    edificagao,    excluidos    os    beirais,     marquises    e    elementos

componentes  da  fachada,  e  a  divisa  do  lote,  sendo  que  o  recuo  de  frente  e

medido com relaeao ao alinhamento ou,  quando se tratar de  lote  lindeiro  a  mais

de urn logradouro pdblico, a todos os alinhamentos (ver Anexo I).

Recursos  Naturais  -  Elementos  relacionados  a  terra,  agua,  ar,  plantas,  vida

animal e as inter-rela¢6es desses elementos.

Reforma  -  Execugao  de   servigos  ou   obra  que   impliquem   modificag6es   na

estrutura  da  construcao,  nos  compartimentos  ou  no  numero  de  pavimentos  da

edificagao, podendo haver ou nao alteraeao da area edificada.

LXxvll -      Reurbanizar  -Reconstruir,  total  ou  parcialmente,   sistemas  fisicos  de  areas

urbanas,  atribuindo-lhes novas caracteristicas.

LXXVIll  - Sistema    Vian.o    de    Loteamento   -   Conjunto    de    vias    imprescindiveis    a

implantagao do loteamento, de forma a garantir:

a)     a fluidez do trafego de veiculos e o acesso aos lotes, as areas verdes e aos

equipamentos instjtucionais;

b)     a integragao da gleba loteada com o sistema viario existente e projetado.

LXXIX -  '     Subsolo -Pavimento enterrado ou semi-enterrado, situado abaixo do pavimento

terreo.

LXXX-        Taxa  de  Ocupagao  -Relaeao  percentual  entre  a  area  de  projegao  de  uma

edificaeao no plano horizontal e a area desse terreno, nao sendo compufados os
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elementos    componentes    das    fachadas,    tajs    como    pergulas,    jardineiras,

marquises e beirais.

Taxa de Permeabilidade - Relagao entre a parte do lote ou gleba que permite a

infiltra9ao  de  agua,  permanecendo  totalmente  livre  de  qualquer edificagao,  e  a

area total do mesmo.

Testada - Distancia horizontal entre as duas djvisas laterais do lote (ver Anexo I),

Unidade de Vizinhan9a ou Vizinhanca - Unidade fisica de planejamento para

subdivisao   da   zona   urbana   em   ndcleos   de   no   maximo   12.000   (doze   mil)

habitantes  e  no  minimo  7.000  (sete   mil)   habitantes,   com  urn  raio  medio  de

.  caminhabilidade  de  600,00m  (seiscentos  metros),  onde  o foco  central  de  cada

uma  delas,  tambem  denominado  Centro  Focal  de  Vizinhanca,  agrega  fune6es

civicas,   comerciajs,   sociais,  de  lazer  e  estaeao  de  transporte  conectada  as

demais por urn sistema de transporte pdblico, promovendo a descentralizagao do

trabalho e reduzindo os oustos de transporte para seus habitantes.

LXXXIV -    Urbanizaeao  de  Favelas  -Programas  destinados  a  dotar  de  infra-estrutura

basica areas ptiblicas ou particulares, ooupadas por populag6es de baixa renda,

cuja forma  de  ocupaeao  apresenta-se  em  desacordo  com  os  padr6es  minimos

de salubridade e urbanizacao.

LXXXV -      Urbanizar -Transformar areas naturais em paisagem construida, incluindo infra-

estruturas e edificae6es.

LXXxvl -    Uso do Solo - Resultado de toda e qualquer atividade que implique dominaeao

ou apropriaeao de urn espaeo ou terreno.

LXXxvll -   Via  de  Circulacao -Espago destinado  a  circulacao  de  veiculos  ou  pedestres,

subdividindo-se em:

a)    via  oficial  -  aquela  que  se  destina  ao  usa  pdblico,  sendo  reconhecida

oficialmente como bern municipal de uso comum do povo;

b)    via  particular - aquela que se constitui em  propriedade  privada,  ainda  que

aberta ao uso pdblico.
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Art.12 -     0 zoneamento  urbanistico  da  Cidade  de Quixeramobim compreende a  divisao do  seu

espape  territon.al  em  areas,   a  partir  da  compatibilizagao  da  intensidade  do  uso  de  solo  e  do

cresctmento urbano, com a oferta de infra€strutura e servigDs pdblicos, obj.etivando, prioritariamente:

I-          promover   e   proteger   a   sat]de,    a   seguranca,    o   conforto,   o   bern-estar   e   as

necessidades de sua populagao;

11 -          garantir a protegao do meio ambjente;

Ill -        garantir a proteeao do patrim6nio hist6rico,  cultural e arquitetonico;

lv -       facilitara acessibilidade a todos os moradores;

V -        dividir a area da municipalidade em zonas,  regulamentando a localizaeao, construgao,

reconstrugao,   reforma,   e  a  ocupacao   dos   lotes   por  edificios,   destinados   ao  uso

residencial, de neg6cios, de lazer e outros usos necessarios a vida urbana;

Vl-       fixar   padr6es   razoaveis   para   todos   os   edificios   e   espagos   livres   da   cidade,

principalmente os que garantem a boa acessibilidade da vida urbana;

VII -      regular e limjtar a intensidade do uso do solo urbano;

Vlll -     proteger a  sadde fisica e  mental  da populaeao,  reduzindo os niveis de poluieao e/ou

degradagao ambiental;

lx -       promover  o  desenvolvimento   de  Quixeramobim  tomando-se  como  referencial  as

diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;

X -        reestruturar  o  zoneamento  de  uso  do  solo,  atrave\s  de  uma  estrutura  policentrica,

com uso misto e incremento de densidade;

Xl -       incentivar a permanencia e incrementara moradia na zona central;

Xll -      apoiar a configuracao da cidade como urn conjunto de unidades de vizinhanga;
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Xlll -     garantir  para  as  novas   Unidades  de  Vizinhanga  a  coexistencia  de  atividades  de

moradia,  trabalho,  comercio,  Iazer e  acessibilidade  aos  servieos  pdblicos,  alem  dos

equipamentos de seguranea, satide e educagao;

XIV -    configurar nas  Unidades de Vizinhanca  as atividades de  convergencias coletivas em

tomo de urn espape pdblico central;

XV- criar    urn    modelo    de    ocupa9ao     industrial    descentralizado    e     polinucleado,

estrategicamente  localizado  em  relagao  ao  meio  ambiente,  a  proxjmidade  com  a

fonga de trabalho   e ao  sistema  viario,  de modo a  facilitar a acesso  de transportes

de carga;

Xvl -    criar faixas verdes de amortecimento  (faixas de transjgao)  entre o uso industrial e o

uso   residencial,   e   ao   longo   da   Rodovia   CE-060,   constituidas   de   areas   verdes

densamente    arborizadas    para    funcionar    como    filtros    e    permitir    convivencia

harmoniosa entre a indtistria e as demais fune6es urbanas;

Xvll -   jncentivar a parceria entre os diversos niveis do Poder Pdblico;

XVHl -  criar uma  malha troncal  de  vias  para  priorizar a  ligaeao  entre  os  Centros  Focais  de

Unjdade   de   Vizinhanca,    atraves   do   transporte   coletivo,    ciclovias   e   peroursos

preferenciajs de pedestres;

XIX -    ajustar os programas de expansao das redes de abastecimento d'agua, esgofamento

sanitario,   energia  eletrica  e  telefonia,   com  os   programas  de  desenvolvimento   e

consolidacao das Unidades de Vizinhanga;

XX-      integraras poll.ticas de drenagem urbana e meio ambiente; e

Xxl-    conceber,   na   area   social,   a   oferta   de   equipamentos   conectados   a   uma   rede

hierarquizada, segundo o principio de complexjdade crescente dos servigos.

`    § 1° -   0 zoneamento,  como criterio basico do  Planejamento  Urbano da  cidade,  visa evitar

conflitos de desempenho das diversas atividades que comp6em o oenario urbano,  a

partir das diretrizes tragadas  no  Plano  Estrategico e  Plano de  Estruturagao  Urbana,

de forma a assegurar relag6es  harmonicas e  eficientes entre as  diversas fune6es  e

usos, compatibilizando-as com a  infra-estrutura existente e projetada,  considerando-

se as densidades possiveis e desejadas.
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§ 2° -   As fajxas verdes de amortecimento entre usos de que trata a alinea XVI  deste artigo,

conformadas  por  faixas  de  vegetagao  natural  ou  antr6pjca,  conforme  o  Plano  de

Estruturaeao  Urbana,  tom  como  objetivo  eliminar  ou  minimizar os  efeitos  negativos

que zonas industriais possam vir a causar as comunidades residentes ou usuarias de
zonas  localizadas  em  posigao  geograficamente  desfavofavel  com  relagao  a  esses

assentamentos   industriais,   garantindo   a   essas   popula96es   boas   condie6es   de

salubridade e conforto ambiental.

§ 3° -   As faixas verdes de amortecimento entre usos terao largura minima de 35,00m (trinta

e    cinco    metros)   dentro   do    lote    industrial,    portanto    sob    responsabilidade   do

proprietario, e extensao a ser definida em funcao de suas localizag6es.

§ 4° -   Os usos permitidos nas fajxas verdes de amortecimento entre  usos sao  unicamente

aqueles vinculados ao lazer ao ar livre, nao sendo permitida a construcao de nenhum

equipamento fechado ou de permanencia prolongada.

Art.13-    0   uso   e   ocupagao   de   terrenos   localizados   no   Municipio   de   Quixeramobim

dependerao  de  pfevia  autorizacao  do  6rgao  municipal  competente,  observado  o  zoneamento

ora definjdo,  cujos  limites encontram-se demarcados na  Planta Cificial de  Parcelamento,  Uso e

Ocupagao do Solo, que integra esta Lei como Anexo 11.

Se9ao I

Da Divisao em Zonas

Art.  14 -    Para os efeitos desta  Lei,  ficam  estabelecidos  para a  Cidade de Quixeramobim  sete

tipos de zona,  assim  considerados em funeao das  peculiaridades fisicas,  oulturais,  ambientais,

institucionais   e   de   desenvolvimento   do   Municipio,   todos   individualizados   com   as   suas

respectivas siglas,  na forma abaixo djscriminada:

I -        Zona  Residencial, ZR, subdividida em: ZR1, ZR2, ZR3ezR4;

11 -      Zonade sitios echacaras, ZSC;

Ill-      ZonadeusoMisto,ZUM;

lv -Zona comercial e de servieos, ZCS;

V -      Centros de unidade de vizinhanca,  CEUV;

Vl -Zona de Renovagao urbana, ZRu;
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Vll -    Zona  Industrial,  Zl;  e

Vlll  -  Zona  Especial,  ZE.

Art.15 -    Os  lndicadores  Urbanos de Ocupacao nas zonas  relacionadas no artigo anterior sao

definidos em fungao do quadro  ambiental,  da  infra-estrutura basica  e densidades existentes e

projetadas, compreendendo:

I -        dimens6es minimasdo lote;

11  -       indicedeaproveitamento,  lA;

Ill -      recuoou afastamento;

lv-taxadeocupagao, TO (%); e

V-      taxade permeabilidade (%).

Art.  16 -    A  area  urbana da Cidade de Quixeramobim,  dividida  em zonas,  conforme  artigo  14,

destina-se  aos  usos  relacionados  no  artigo  subsequente,  devendo  nelas  ser  atendidos  os

requisitos  constantes  dos  lndicadores  urbanos  de  Ocupagao do Solo,  na forma de  Anexo  Ill,

que integra esta Lei.

Art.17-    Para   os   efeitos   desta   Lei,   sao   estabelecidas   as   categorias   de   uso   a   seguir

individualizadas:

I -         uso  residencial;

11 -       uso comercialedeservigos;

Ill-      usomisto;

lv-uso  industrial;  e

V -      uso institucional e/ou uso pdblico.

Art.18 -    Os estabelecimentos que abrigam  atividades  administrativas  govemamentais e  nao-

govemamentais,  clubes  de  servieo,   de  defesa  e  seguranea,   culturais,   religiosos,  de  lazer,
recreativos e de pratica de esportes, quando nao enquadradas nos usos institucional ou pdblico

se incluem na categoria de Uso Comercial ou de Servigos.

Art.19-A     classificacao     das     atividades     jndustriais     seguifa     as     especificae6es     da

Superintendencia   Estadual   do   Meio   Ambiente,    SEMACE,    nos   termos   da   Lei    Estadual

N° 11.411, de 28 de dezembro de 1987.
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Secao  1'

Dos Limjtes das Zonas

Art  20-    Os   limites   das   zonas   e   respectlvas   localiza96es,   definidos   na   presente   Lel,

encontram-segeograficamentedelimitadosdeacordocomaPlanfaOficialdeParcelamento,

Usoeocupacaodosolo,integrantedesfaLei.:=f-==a~d:;ner='::.

Art. 21 -    A  Planta  Oficial  de  Parcelamento,   Uso  e  OoupaGao  do  Solo  devefa  pemanecer

arquivadanoscentrosdedocumenfagaodos6rgaosptlblicosmunicjpajs,defomaagarantjra

sua publicidade e o acesso a todo§ os cidadaos.

Art. 22 -    Verificada  a   hlp6tese  de  duvIda  acerca  dos   limites  das  zonas  geograficamente

delimitadasnaplanfaofjclalrefenda,aplicar-se-aoasregrasseguintes

I-oslimitessaooselxosderuas,oueixosdetalvegues,amenosqueaplanfaoficial

indlque  o   contfari.o,   sendo   que   nessa   hip6tese  sao  deteminados,   na   planta,   as

distanciaseangulosquedefinemoslimites;

"      no  caso  de  talvegues,  quando  houver  mudancas  naturais  dos  mesmos  os  limjtes

seguirao estas mudancas;

"     em   havendo  uma  linha  de  limjte  de  zona  que  divide  uma  propnedade,   essa  se

enquadrafanazonaondeestiverasuamaiorpongao;e

IV -    onde  ainda  permanecer  duvida,  o  Conselho  Munjcipal  do  Plano  Diretor  devera  ser

consultado, cujo parecer tera cafater deljberativo.

Art.  23 -

mediante

utj'izada.

Qualqueralterag5onoslimitesdaszonasoradeflnidassomentepoderaefetivar-se

lei,oquedevefaimpllcar,necessan.amente,numaatualjzagaodabasecartogfafica

Art. 24 -    Verificada  a  hip6tese  de  alguma  area  urbana,  para  fins  de zoneamento,  nao  estar

inserida   na   planta   oficial   refen.da   no   artlgo   20,   a   mesma   sera   classificada   como   Zona

F3esjdencjal 2,  ZR2.
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CAPITULO  11

Da Zona Residencial, ZR

Art. 25 -    As zonas  residenciais proporcionam uma variedade de tipos de  moradia ao alcance

de todos os grupos socjais da populaeao da cidade, mantendo o cafater e integridade de tipos

residenciais homogeneos em bairros ja existentes.

Parag.rafo dnico - As normas de cada zona sao projetadas de forma a permitir o crescimento

de acordo com  padr6es de desenvolvimento especificos e objetivos,  agrupando-se os usos

residenciais em quatro classificag6es de zonas residenciais.

I -       ZR1 -.Zona Residencial de Baixissima Densidade (40 habma);

11 -      ZR2 -Zona Residencjal de Baixa Densidade (100 habma);

Ill -     ZR3 -Zona Residencjal de Media Densidade (250 habma);

lv -    ZR4 -Zona Residencial de Alta  Densidade (500 habtha).

Seeao I

Da Zona Residencial 1, ZRI

Art. 26-A  Zona  Residencial   1,  ZR1,   com  densjdade  de  40  nab/ha,   6  estabelecida  para

possibilitar a existencia de casas de maior porte em lotes relativamente grandes.

§ 1° -    Os padr6es da zona definem urn tamanho de lote que sera suficiente para acomodar

solue6es individuais de esgotamento sanifario.

§ 2° -   As areas definidas com esse tipo de zona ja possuem hoje esse carater de usa.

§ 3°-Os   usos   residenciais   permitidos   sao   restritos   a   uma   unica   familia   por   late.   As

atividades  comerciais,  de  servigos  e  industriais  sao  proibidas  nessa  zona,  a  excegao  de

recreagao e alguns irsos institucionais.

Art. 27 -    Na ZRl  sao permitidos os seguintes usos:

I -        residencial unifamiliar.

11 -      institucional -creches, escolas de  l° grau e assemelhados.
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Seeao  11

Da Zona Residencial 2, ZR2

Art. 28 -    A  Zona  Residencial  2,  ZR2,  constjtui-se  em  uma  zona  de  baixa  densidade,   com

100 habtha,  possibilitando  a  edificaeao  de  moradias  utilizadas  pela  maioria  da  popula9ao  da

cidade.

§ 1° -    Os padr6es da zona definem urn tamanho de lote que necessita de solue6es pdblicas
de esgotamento sanitario.

§ 2° -   As  areas  definidas  com  esse tipo  de  zona ja  possuem  hoje esse  padrao  de  uso  e
ocupaeao, ou sao areas novas no interior das Unidades de Vizinhanea, fora de seu centro.

§ 3° -    Os  usos  residenciais permitidos  sao restritos a  uma  dnica familia  por lote.  Todas as

atividades comerciais,  de servigos e industriais de medio e grande  porte sao proibidas,  com

exceeao de recreagao e alguns usos institucionais.

Art. 29 -    Na ZR2 sao permitidos os seguintes usos:

J   I -residencialunifamiliar;

11 -      comercial e de servigos de pequeno porte com cafater local;

Ill -     misto (residencia associada a comercio varejista e/ou services em geral);

lv -industrial leve e semi-artesanal; e

V -      institucional -creches, escolas de l° grau e assemelhados.

Seeao  Ill

Da Zona Residencial 3, ZR3

Art.  30 -    A Zona Residencial 3, ZR3,  constitui-se em uma zona de media densidade,  com 250

habtha,  possibilitando a edificagao de moradias utilizadas  pela  populagao de mais  baixa  renda

da cidade.

§ 1° -    Os padr6es da zona definem urn tamanho de lote que necessita de solug6es pdbljcas

de esgotamento sanitario.

§ 2° -   As  areas  definidas  com  esse tipo  de  zona ja  possuem  hoje  esse  padfao  de  usa  e
ocupacao, ou sao areas novas circundando a area de mais alta densidade.
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§ 3o-Os   usos   residenciais   permitidos   sao   restritos   a   uma   dnica  familia   por   lote.   As

atividades comerciais,  de servicos  e industriais  de medio e grande  porte sao proibidas,  com

exceeao   de   recreaeao,    usos    institucionais   e    comercio   de   cafater   local    e   oficinas

semi-artesanais.

Art.  31  -    Na ZR3 sao permitidos os seguintes usos:

I  -         residencial  unifamiliar;

11 -       comercial e de servigos de pequeno porte com carater local;

Ill -     mjsto (residencia associada a comercio varejista e/ou servigos em geral e/ou inddstrias

de pequeno porte, nao poluentes, ou usos nao residenciais associados entre si);

`  lv -     industrial leve e semi-artesanal; e

V -      institucional -creches, escolas de l° grau e assemelhados.

Se9ao lv

Da Zona Residencial 4, ZR4

Art. 32 -    A  Zona   Residencial  4,   ZR4,   constitui-se  em  uma  zona   de  alta  densidade,   com

500 habtha, e de uso mjsto, possibilitando a edificagao de apartamentos.

§ 1° -   Os padr6es da zona definem urn tamanho de late que necessita de solue6es pdblicas

de esgotamento sanitario.

§ 2° -   As areas definidas com esse tipo de zona circundam o Centro  Focal da  unidade de
Vizinhanea.

§ 3° -   Todas as atividades comerciais,  de servi9os e industriais de pequeno e  medio  porfe
sao permitidas.

§ 4° -   A zona a que  se  refere o  capuf deste artigo estafa presente em todas  as  Unidades
de  Vizinhanpe  e  sera  transpassada  ou  limitada  pela  via  na  qual  ira  circular o  transporte

coletivo.

Art. 33 -    Na ZR4 sao permitidos os seguintes usos:

I  -         residencial  multifamiliar;
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11 -       comercial varejista, de servleos em geral e inddstrias de pequeno porte nao poluentes; e

Ill  -     misto   (residencia   associada   a   com6rcio   varejista   e/ou   servigos   em   geral   e/ou

inddstrias  de  pequeno  porte,  nao  poluentes,  ou  usos  nao  residenciais  associados

entre  si).

CAPITULO  Ill

Da Zona de Sitios e Cliacaras, ZSC

Art. 34 -    A  Zona  de  Sitios e  Chacaras,  ZSC,  e estabelecida  para  possibilitar a  existencia  de

sitios e chacaras na area urbana, de baixissima densidade (20 habtha) e que, ambienfalmente,

nao devefa ser densamente ocupada.

§ 1° -    Os padr6es da zona definem urn tamanho de lote que sera suficiente para acomodar
solug6es individuais de esgotamento sanifario.

§ 2° -    Fica vedado o exercicjo de atividades industriais nesta zona.

Art.  35 -    Na ZSC sao permitidos os seguintes usos e equipamentos:

I -     residencial unifamiliar;

11 -    Hotel  Fazenda; e

Ill -  Atividades do setor primario (agricultura e pecuaria), observadas as normas de sadde

pdblica vigentes.

CAPITULO  IV

Da Zona de uso Misto, ZUM

Art.  36 -    A Zona de  uso Misto,  ZUM,  tern como prop6sito intensificar a multifuncionalidade de

atividades  na  regiao  central  da  cidade  e  em  outras  areas  onde  se  verifica  uma  tendencia  a

implantagao de usos diversos,  de foma a criar uma  maior dinamica e ordenamento de usos e

fung6es.

Art. 37 -    As  Zonas  de  uso  Misto  estao  localizadas  na  area  central  de  Quixeramobim,  onde

estao  implantados  o  com6rcio  principal  e  os  servicos  primordiais  a  populaeao  e  em  areas

pr6xjmas  aos  Centros  de  Unidades  de  Vizinhanga,  devendo  ser  reforgada  essa  tendencia  e
estimulado o multjuso.

27



LEI  DE PAFicEIAMENTO.  USO E OCUPACAO DO SOLO
LeJLrmiu)
©UOXE!RARE©Bflffl

Art.  38 -    a  uso  residencial  tambem  devera estar contido e diluido  nessa  area,  principalmente

em modelos de clap/ex com comercio no terreo e habitagao no pavimento superior.

Art.  39 -    Na ZUM sao permitidos os seguintes usos:

I -         residencial unifamiliar;

11  -        residencial  multifamiljar;

Ill -     comercial varejista,  servigos em geral e indi]strias de pequeno porte nao poluentes;

lv -    misto (residencia associada a comercio varejista e/ou servieos em geral e/ou inddstrias

de pequeno porte, nao poluentes, ou usos nao residenciais associados entre si); e

V-       lnstjtucional.

CAPITULO V

Da Zona Comercial e de Servicos Especiais, ZCS

Art. 40 -    A Zona Comercial e de Servigos  Especiais,  ZCS,  atende ao  prop6sito de  possibilitar

o comercio atacadista e servieos de grande porte as margens da Rodovia CE-060 ou em areas

onde a infra-estrutura basica esteja adequadamente dimensionada e em concordancia com as

diretrizes  de  desenvolvimento  do  municipio  identificadas  no  Plano  Estrategico  e  no  Plano  de

Estruturagao urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Quixeramobim.

Art. 41  -    Na ZCS sac permitidos os seguintes usos:

I -        comercial atacadista de hortifrutigranjeiros e servigos relacionados;

11 -      comercial atacadista de secos e molhados e servigos relacionados;

Ill -     comercial de autopeeas e maquinario;

lv -     comercial de veiculos (concessionarias);

V -      comercial varejista e servigos em geral; e

Vl -     meios de Hospedagem (hoteis, pousadas e moteis).
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CAPITULO VI

Dos Centros de Unidade de Vizinhanca, CEUV

Art. 42 -     0  Centre  de  Unidade  de  Vizinhanga,  CEUV,  se  estabilizafa  atraves  da  construeao  do
`Y6rum visivel" da comunidade, materialmente representado pelo conjunto de equipamentos de apoio

a vida cotidiana, inc[uindo a lazer, a saLlde, a educacao, a seguranca, e o terminal de transporte.

Art. 43 -    0  elemento  aglutinador dos  cc>mponentes  do  Centro  de  Vizinhanpe  sera  o  espago

ptlblico  convergente  na  escala  da  comunidade,  tendo  como  representag5o  fisica  uma  praea,
com natureza acessivel, e como elemento focal a estaeao de transporte pdblico.

Art. 44 -    Os usos pemitidos no Centro de unidade de Vizinhanga, CEUV, sao os seguintes:

I -       comercial varejista e de servigos em geral;

H-      institucional  -creches;  escolas  de  2°  grau;  centres  de  sadde;  ginasios;   mercados

pdblicos;  "P6los  de  Atendimento  para  Adolescentes";  templos;  centrais  comunitarias,

contendo:     oficinas     para     oursos     profissionalizantes,     audit6rio     para     reuni6es

comunitarias   e   eventos   oulturais,    salas   para   reuni6es,   "Balcao   da   Cidadania",

biblioteca  e  "Centro  de  Documenta9ao",  "Centre  de  Estudos  sobre  a  Familia  e  a

Comunidade",  "Central  lnterprofissional  de Servi9os",  posto  policial,  posto telefonico e

servigo de correios; e demais instituig6es de modo geral.

CApiTULO Vll

Da Zona de Renovacao Urbana, ZRU

Art. 45 -    A  Zona  de  Renovagao  urbana,  ZRU,  pretende  requalificar  as  areas  degradadas,

atraves da  substituieao  dos  usos  atuais  inadequados  por espaeos  institucionais,  residenciais,

comerciais e de servieos.

Art. 46 -   As  futuras  construg6es  devefao  levar  em  conta  a  convivencia  adequada  com  os

monumentos hist6ricos, Para que a cidade tenha realgado seu perfil arquitetonico tradicional.

Art. 47 -    Na ZRU  sao permitidos os seguintes usos:

I -         residencialunifamiliar;

11 -       residencial multifamiliarde alta densidade;

Ill -     comercial varejista e de serviaps em geral
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lv-meiosdehospedagem; e

V-       jnstitucional.

CApjTULO Vlll

Da Zona Industrial, ZI

Art. 48 -    A Zona  Industrial,  Zl,  destina-se a definigao de areas para  implantaeao de  indtlstn.as

pre8ervando  as  areas  residenciais  dos  efeitos  extemos  da  poluicao  de  origem  industrial,  e

serao  definidas  em  esquema  de  zoneamento  urbano  flexivel  que  compatibilize  as  atividades

industriais com a protegao ambiental.

Pafagrafo tinico - 0 modelo adotado devefa ser polinucleado e descentralizado, rejeitando o

modelo  tradicional  dos  Distritos  lndustriais  que  concentram  emiss6es,   sobrecarregam  a

infra-estrutura e se localizam distantes da fonga de trabalho.

Art. 49 -    0 modelo ora definido facilitafa o transporte de carga,  atendendo,  ainda.  ao intuito de

desviar da area central o tfafego pesado de carga, alem de coibir usos indevidos (residencial) a

margem da rodovia.

Art. 50 -    As normas contidas nesta Lei foram estabelecidas de foma que os tipos de inddstria

que sao compativeis com outros usos possam acontecer em varios tipos de zonas.

Pafagrafo dnjco - Os estabelecimentos industriais cujo processo produtivo,  independentemente

do uso de metodos especiais de controle da poluigao, nao ocasionem inconvenientes a sadde,

ao ben+estar e a seguranca da popula9ao, podenio localizar-se em zonas de uso diversificado,

confome estabelecido nesta Lei, desde que atendidas as exjgencias de ordem ambiental.

Art. 51 -     A Zona  lndustn.al,  Zl,  destjna-se,  preferencialmente,  a  localizagao  de estabelecimentos

industriais de grande porte ou com possibilidade de, mesmo acidentalmente, emitir qualquer tipo de

poluigao ou oujos residuos s6lidos, liquidos e gasosos,  ruidos e vibrac6es, e poluicao de qualquer
outra  natureza,  possam  causar  perigo  a  sadde,  ao  ben+estar da  populaeao,  mesmo depois  da

aplicagao de metodos de controle e tratamento de efluentes, nos termos da legislaeao vigente.

Art.52-As   zonas   jndustn.ais   da   Cidade   de   Quixeramobim,   em   ntlmero   de   tres,   sao

delimitadas   geograficamente   e   tern   suas   localizag6es   constantes   na   Planta   Oficial   de

Parcelamento,  Uso e Ocupacao do Solo, conforme Anexo 11, integrante desfa Lei.
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Art. 53-    Na   eventual   hip6tese  de  criagao  de   novas   zonas   industriais   em   Quixeramobim,

deverao ser observados os seguintes crit6rios:

I -       situar-se  em  area  que  apresente  elevada  capacidade  de  assimila¢ao  de  efluentes,

respeitadas quaisquer restrie6es legais quanto ao uso do solo;

11 -      localizar-se  em  area  que favoreea  a  instalaeao  de  infra-estruturas  e  serviaps  basicos

necessarios ao seu funcionamento e seguranga; e

Ill -     manter,  em seu entomo, "zonas verdes de amortecimento" que se caracterizem como

faixas  de  natureza  capazes  de  proteger  as  zonas  circunvizinhas  contra  possiveis

efeitos residuais e acidentes.

Art.  54 -    Na Zona Industrial, Zl,  sao permitidos os seguintes usos:

I -        comercial atacadista, ouvida a SEMACE;

11 -       servigos pesados vinculados a atividade industrial, ouvida a SEMACE;  e

Ill  -      industrial  em  gera].

Art. 55 -    A  categoria  de  zona  referida  neste  capitulo  podera  ser  dividida  em  subcategorias,

observadas as peculiaridades das areas  criticas a  que pertengam  e a  natureza  das  inddstrias

nela insfalada.

Art. 56 -    As inddstrias ou grupos de inddstrias ja existentes, consideradas como poluentes ou

de grande porte,  de acordo com a classificaeao da SEMACE,  e que nao estiverem  confinadas

nas  zonas  industriais  definidas  de  acordo  com  esta  Lei,  serao  submetidas  a  instalaeao  de

equipamentos especiais de controle e, nos casos mais graves, a relocalizagao.

Art. 57-    Todos  os  projetos  para  implantaeao  de  inddstrias  de  qualquer  porte  devem  ser

precedidos  de  licenciamento  pfevio  pelo  Poder  Pdblic-o  Municipal  e  pelo  Orgao  Estadual  de

Meio Ambiente, observado o disposto na Lei Estadual  N° 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e

nas Resolug6es NOB 001/86 e 237re7,  do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA.

Art. 58 -    As  edificag6es  propostas  para  as  Zonas  lndustriais  devem  estar  em  consonancia

com  as  Nomas  T6cnicas  para  os  Distritos  e  Areas  lndustriais  elaboradas  pela  CODECE,

atualmente sob  responsabilidade da Secretaria de  Desenvolvimento Econ6mico do Estado do

Ceafa, e nas demais normas federais e estaduais atinentes a especie.
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CApiTULO  IX

Da Zona Especial, ZE

Art.  59 -    A Zona  Especial,  ZE,  constitui area para implantaeao de equipamentos institucionais,

pdblicos  ou   privados,   de  grande   porte,   cujo   raio  de  abrangencia  extrapole   a   Cidade  de

Quixeramobim e que,  por suas caracteristicas fisicas  relevantes e peculiares,  estao sujeitas a

normatizag6es especificas das esferas federal, estadual ou municipal.

Art. 60 -    Constituem,  ainda,  Zonas  Especiais,  as  areas  sensiveis  e  de  interesse  ambiental,

confomiadas  pelos  parques  urbanos,  pelas  areas  de  preservacao  ecol6gica,  em  suas  varias

modalidades e pelas faixas de preservaeao e protecao de todos os recursos hidricos incidentes

no territ6rio da Cidade de Quixeramobim.

Art. 61  -    Ficam  definjdas,   na  estrutura  urbana  da  Cidade  de  Quixeramobim,   localizadas  e

delimitadas  geograficamente,  confome  Planta  Oficial  de  Parcelamento,  Uso  e  Ooupagao  do

Solo, Anexo 11,  integrante desta Lei, as seguintes Zonas Especiais:

I-       ZE1  -Parquedo RjoQuixeramobim;

ZE2 -Parque do Riacho da Palha e Aeudes Fenelon,  Lessa e Sabonete;

Ill -     ZE3-Serrote do cruzeiro;

lv -    ZE4 -Parque dos Aqudes Comissao, dos Barrosos e Fazenda Bainha; e

V-     ZE5-Parquede Exposig6es.

Art. 62 -    0  Poder Executivo podefa delimitar novas Zonas Especiais,  caso julgue necessario,

ap6s ouvidos o Conselho Municipal do Plano Diretor e os 6rgaos ptiblicos federais ou estaduais

pertinentes.

Art. 63 -    Qualquer  intervengao  fisica  nessas  zonas  s6  podefa  ser  feita   mediante   projeto

aprovado  pela  Prefeitura Municipal,  ouvido  o  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor  e,  quando

couber,  o Conselho  Municipal de  Defesa do Meio Ambiente,  COMDEMA,  e os  6rgaos  publicos

federais ou estaduais pertinentes.

Paragrafo  unico  -  Nao  se  enquadram  nessa  obrigatoriedade  os  projetos  amparados  por

legislag6es estritamente federais ou esfaduais.

Art. 64 -    As atividades permitidas nas Zonas  Especiais  sao  unicamente  aquelas  que tenham

vinculo funcional direta e estreitamente ligado ao objeto de sua cria9ao.
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Art. 65 -    Ficam  criados como  Unidades  de  Protegao Ambiental,  em  Zonas  Especiais,  pelo  s6

efeito desta Lei, todos os parques citados no artigo 61, com excegao do Parque de Exposig6es,

objetivando   proteger  e   preservar  amostras   dos   ecossistemas   all   existentes,   de  forma   a

proporcionar oportunidades controladas para usa publico e privado.

Pafagrafo  tinico  -  Fica  autorizado  o  Chefe  do  Poder  Exeoutivo  Municipal  a  proceder,  via

a regulamentagao das normas  procedimentais,  tecnicas e administrativas,  para  fins

de implantagao das Unidades de Protegao Ambiental ora instituidas,  observadas as diretrizes

gerais das legisla¢es federal, estadual e municipal pertinentes, e as especificidades de cada
area a ser protegida, de acordo com cronograma a ser estabelecido em consonancia com os

Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, COMDEMA, e do Plano Diretor.

Art. 66 -    Nas Unidades de Protecao Ambiental, fora das faixas de protegao de la categoria de

que trata o artigo 68,  6  permitida,  desde ja,  a  construgao dos equipamentos  listados a  seguir,

desde que de pequeno ou medio portes:

I-        anfiteatros;

11 -      barracas para venda de alimentos e bebidas;

111 -     barracas para venda de artesanato;

lv -     equipamentos de apoio ao campismo;

V -      equipamentos pdblicos de informae6es, seguranga, telefonia e similares;

Vl -farmacias vivas;

VII -herbarios;

VIll  -  hortas comunitarias;

lx-    playgrounds..

X-      pragas;

Xl -     quadras poliesportivas;

Xll -   quiosques de comercio e servigos de apoio ao lazer;

Xlll -  quiosques de com6rcio e servi9os locais; e

XIV -tanques para piscicultura.

Paragrafo dnico - Nao sera permitido qualquer tjpo de edificagao de propriedade pri-vada nas

Unidades de  Protecao Ambiental.
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Art. 67 -    A  partir da  implementaeao  desta  Lei,  as  Unidades  de  Protegao Ambiental  serao  de

co-responsabilidade   do   poder   publico   municipal,   ficando,   tambem,   como   sua   obrigagao,

controlar,  fiscalizar  e  manter  a  boa  qualidade  desses  espagos  pdblicos  e  seus  respectivos

equipamentos, conjuntamente com a comunidade.

Art. 68 -    Fica autorizado o Chefe do Poder Exeoutivo Municipal a definir,  mediante Decreto, as

faixas  de  protegao  de  la  e 2a categorias,  objetivando  disciplinar o  uso  e  a  ooupagao do  solo

para  proteeao  dos  reoursos  hidricos  do  municipio,  observado  o  disposto  nas  Leis  Estaduais

N° 10.148,  de  02  de  dezembro  de  1977,  e  N°  11.996,  de 24  de julho  de  1992,  na  Resolugao

CONAMA N° 004, de 18 de setembro de 1985, e em outras normas gerais atinentes a materia.

§ 1° -    Nas faixas de protegao de  la categoria sao permitidos,  desde ja,  exclusivamente os

seguintes usos e atividades:

I-        campismo;

11 -       esportesnauticose aoarlivre;

Ill -      excursionismo;

lv -    exploragao agricola sem uso de produtos quimicos, defensivos ou fertilizantes;

V -      nata9ao e outros esportes ao ar livre;

Vl-pesca;e

VIl  -piscicultura.

§ 2° -Nessas  faixas  somente  podefao  ser  permitidas  construg6es  de  ancoradouros  de

pequeno  porte,  rampas  para  langamento  de  barcos,  pontoes  para  pesca,  tanques  para

piscicultura,  campos de  futebol  nao  pavimentados  e  equipamentos  simples  destinados  ao

campismo e outras formas de lazer.

CApiTULO X

Das Areas lnstitucionais

Art. 69-Constituem     areas     institucionais     aquelas     inseridas     no     territ6rio     municipal,

Pertencentes ao Poder Publico,  nas esferas federal, estadual e municipal, onde as edificag6es
ou grupo de edificae6es se destinam a abrigar atjvidades nos setores da administraeao ptiblica,

defesa,    seguranga,    saneamento,    transportes,    cultura,    esportes,    lazer,    abastecimento,

educagao, sadde, promocao social e outras correlatas.
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§ 1o-As   areas   institucionais   tern   a   funeao   de   estabelecer  relag6es   sociais   entre   as

pessoas,  de  modo  a assegurar a  unidade,  a  continuidade e o desenvolvimento  harm6nico
das comunidades que ocupam as diversas Unidades de Vizinhanga.

§ 2° -   As  areas  institucionais podem  estar insen.das em  qualquer zona  de  uso  da  cidade,

exceto nas faixas de protecao de la categoria de que trata a artigo 68 desta Lei.

Art. 70-     A  ocupagao  das  areas  institucionais  deve  obedecer  aos  usos  e  aos  indices  de

ocupacao previstos para a zona em que se inserem, de acordo com o Anexo Ill desta Lei.

Art.  71  -    Os terrenos do poder pdblico que forem cedidos a iniciativa privada,  a qualquer titulo,

s6 poderao ser utilizados de acordo com os usos e indices de ooupagao previstos para a zona

de uso em que se inserem, de acordo com o Anexo Ill desta Lei.

Art. 72 -    Seraor~pe~rriitrtos has areas institucionais, dentre outros correlatos, os seguintes usos

e equipamentos pdbli:c;s:

I -        aeroportos e heliportos pdblicos;

11 -      alojamentos para estudantes, associados a faculdades e universidades ptlbljcas;

Ill-      bibliotecase museus;

lv -campos de futebol, quadras esportivas e anfiteatros;

V -     cessao para parques de divers6es e circos;

Vl -     edificios pdblicos, equipamentos e torres de transmissao de telefonia;

Vll -   escolas pdblicas de todos os nivejs;

Vlll -  faculdades e universidades pdblicas;

lx -instituic6es pL]blicas de sadde;

X -      instituie6es pdblicas para a assistencia a idosos, a infancia e a adolescencia;

Xl -     instituig6es publicas penais e correcionais;

'  XII -   jardins zool6gicos pL]blicos;

Xlll -  mirantes, parques, pracas, p/ayLgrouncJs e outros tipos de areas livres destjnadas ao

lazer;

XIV - poeos, estag6es publicas de bombeamento ou tratamento de agua e esgoto;

XV -   subestac6es eletricas ptiblicas; e
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Xvl - terminals de transporte pdblico.

CApiTULO XI

Das Atividades Especiais

Art. 73 -    Constituem-se atividades especiais aquelas cujo raio de atendimento abrange toda a

Cidade  de  Quixeramobim,  nao tendo  portanto a  localizaeao  circunscrita  a  nenhuma  zona  ou

Unidade de Vizinhanga especifica.

Pafagrafo dnico - Os  usos  classificados como Atividades  Especiais,  na forma constante do

Anexo lv,  poderao ser implantados, ap6s parecer favofavel do Conselho Municipal do Plano

Diretor, em qualquer das zonas desde que atendidas as exigencias e restrig6es especificas

definidas por esta Lei.

Art. 74 -    A relagao das atividades especiais com  respectivas exigencias quanto a  localizaeao

e a constante do Anexo lv,  parte integrante desta Lei.

CApiTULOxll

Dos lndicadores de Ocupacao do Solo

Art. 75 -    Os indicadores de ocupaeao e a definieao do uso adequado  para cada zona  sao os

constantes do Anexo 11,  parte jntegrante desta Lei.

Art. 76 -    De acordo com a zona em que se situa, o uso de uma gleba,  de urn lote ou de uma

edifica9ao, aprovado anteriormente a data de vigencia desta Lei, sera classificado como:

I -       adequado,   em   qualquer  zona  de   uso,   desde  que  observadas  as  caracteristicas

estabelecidas para essa zona; ou

. 11 -      inadequado,  em qualquer zona,  desde que o uso,  a ocupacao,  o  aproveitamento da

gleba,  lote  e  edificagao,  se apresentem  em  dissonancia  com  as  normas  e  restrig6es
estabelecidas bara essa zona e nela nao sejam permitidos.
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TITULO  1„

DAS  UNIDADES PLANEJADAS

CApiTULO I

Das Disposie6es Gerais

Art. 77 -    A  Unidade  Planejada  constitui  uma  forma  de  ocupagao  de  areas  urbanas,  com  a

utilizacao de padr6es urbanisticos distintos dos estabelecidos por esta Lei para a zona em que

a area esfa localizada, configurando-se como projetos de urbanizacao especifica.

Art.  78 -   Constitui objetivo  da  criagao  de  Unidades  Planejadas  viabilizar urn  desenho  mais

criativo de  uso e ocupagao do solo em  qualquer das zonas propostas ne§ta Lei,  permitindo

uma  flexibilidade  significativa  para  futuras  propostas  de  urbanizaeao  ou  reurbanizaeao,  o

que se da fa pela possibilidade de o projeto propor usos e indjcadores de ocupacao  urbana
diferentes dos definidos nesta  Lei,  para a terreno objeto da  Unjdade Planejada.

Art. 79 -    Uma  Unidade  Planejada envolvefa  sempre a  implantagao de todas  as  intervenc6es

constantes no respectivo projeto, devidamente aprovado pelo Poder Pdblico Municipal.

Art. 80 -    Cada Unidade Planejada devefa contemplar a implantagao de todas as intervene6es

constantes no respectivo proj.eta, devidamente aprovado pelo Poder Ptiblico Municipal.

Art. 81  -    Serao   enquadrados   como   Unidades   Planejadas,   dentre   outros,   os   projetos   de

condominio,  de  reurbanizagao  de  favelas  e  de  reassentamento  de  familias  de  baixa  renda,

desde que observem todos os dispositivos contidos neste Titulo.

Se9ao I

Dos Objetivos

Art. 82 -    0  projeto  de  cada  Unidade  Planejada  podera  incluir  caracteristicas  inovadoras  e

sempre objetivara o §eguinte:

I -       permjtir  as  urbanizag6es  que  sao  arquiteturalmente  e  com  medidas  de  proteeao  ao

meio ambiente inovadoras, e objetivando uma melhor utilizagao da terra,  propor novos

padr6es de parcelamento do solo;

11-      propor,   para   a   maior   area   possivel,    a    preservagao   da   vegetaeao   natural,    a

manutengao das condig6es topogfaficas, geol6gicas e de drenagem naturajs, e outras
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condje6es ecol6gicas naturais;

Ill-     combinar    e    coordenar    novas    formas    de    construir    e    relae6es    de    espaaps

construidos / espagos vazios,  em urn ambiente que es fa  sendo permitido  combinar os

diversos usos de uma maneira inovadora e funcionalmente eficiente;

lv-    prover   de   forma   abundante   e   acessivel   a   todos,   parques,   pragas,   espaaps   de

recreaeao e instalag6es comunitarias;

V-      permitir   a   requalificagao   de   areas   deterioradas   e   a   reurbanizagao   de   areas   ja

ocupadas por populag6es de baixa renda;

Vl -    permitir que  a  utilizacao  da terra  venha  a  ser compativel  com  a  ocupacao  existente

nos terrenos adjacentes; e

VII -   assegurar que a localiza9ao esteja em harmonia com a comunidade cjrcunvizinha.

Se9ao  11

Dos Padr6es de Urbanizacao da Unidade Planejada

Art. 83 -    A urbanizagao de  Unidades Planejadas devefa satisfazer,  dentre outros,  os padr6es

seguintes:

I -       uma unidade planejada devefa estarde acordo com as diretrizes do plano Estrategico

e  do  Plano de  Estruturaeao  Urbana,  expressos no  Plano  Diretor de  Desenvolvimento

urbano de Quixeramobim;

11 -      os   usos   propostos   para   a   Unidade   Planejada   necessariamente   nao   precisam   ser

iguais  aos  permitidos  para  a(s)  zona(s)  em  que  sera  localizada,  pofem  nao  devem

exercer   influencia   prejudicial   sobre   as   propriedades   cirounvizinhas   e   devem   ser

definidos em fungao das necessidades da pr6pria Unidade Planejada e da Unidade de

Vizinhanea na qual esta situada;

Ill-     a   implanta9ao   de   Unidades   Planejadas   nao   pofa   em   risco   a   sadde   pdblica,   o

bern-estar e a seguranca da populagao, nem reduzifa substancialmente os valores das

propriedades na Unidade de Vizinhanpe na qual sera localizada;

lv-    os  usos  propostos  para  a  unidade  planejada  devem  ser  definidos  em  funeao  das

necessidades da Unidade de Vizinhanca na qual es fa situada;
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V-      a  densidade  populacional  media  de  uma   unjdade  Planejada  que  contenha  o  uso

residencial  correspondefa  as  densidades  fixadas  na  presente  Lei.  Quando  isso  nao

ocorrer,   o   proponente   deve   encaminhar  justificativa   especifica   para   tal,   que   sera

analisada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor;

Vl -     a distancia horizontal minima entre os edificios sera:

a)     tres metros para residencia unifamiliar ou conjunto de casas conjugadas;

b)     cinco metros para edificios com mais de urn e ate tres pavimentos;

c)     igual a altura maxima da edificagao para os outros casos.

VIl -   os  recuos exigidos ao  longo  do perimetro da  Unidade  Planejada  serao,  pelo  menos,

iguais aos definidos para a zona em que a Unidade se localiza;

•  Vlll -  urn   projeto  de   unidade   Planejada  devefa   seguir,   rigorosamente,   as  diretrizes   do

sistema viario emanadas pela  Prefeitura Municipal;

lx -    espagos de estacionamento adicionais, em funeao da proposta da Unidade Planejada,

podem ser exigidos pelo Conselho Municipal do Plano Diretor; e

X -     exigencias de  contrapartida,  em  obras de servigos  pdblicos  e  infra-estrutura  basica  e

social, podem ser feitas pelo Conselho Municipal do Plano  Diretor,  e serao registradas

em  contrato entre a  Prefeitura  e o  proponente,  como  parte integrante do alvafa  para

construgao.

Se9ao Ill

Dos Procedimentos para Aprova¢ao de Unidades Planejadas

Art. 84 -    As intervene6es de urbanizaeao em  unidade Planejadas sao mais complexas e com

urn   carater   que   a   diferencia   dos   outros   tipos   de   ocupaeao,    requerendo,   portanto,   a

estabelecimento  de  procedimentos  especificos  diferenciados  dos  procedimentos  normais  de

aprovaeao de projetos.

Art. 85 -    Preliminarmente  a  tramitaeao  normal  do  processo  de  aprovagao  do  projeto,  devefa

ser  apresentado,  por  parte  do  proponente,  urn  anteprojeto,   com  todas  as  justificativas,  os

elementos e os estudos  necessarios  a  sua  perfeita compreensao,  o qual  sera  submetido  aos

procedimentos seguintes:
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a)     analise pfevia pelo 6rgao municipal competente:

b)     apresentagao  do  projeto  ao  Conselho  Municipal  do  Plaro  Diretor,  para  fins  de

analise;

c)     apresentaeao para a comunidade; e

d)     parecer  conjunto   de  6rgao   municipal,   Conselho   Municipal  Municipal  do   Plano

Diretor e representante da comunidade.

§ 1°-    Do  anteprQjeto  devefa  constar  o  prazo  para  execugao  das  obras,  em  fungao  da
dimensao do empreendimento.

` § 2° -   Apes o parecer conjunto,  e caso  seja favofavel,  o proponente apresentafa o prQjeto

definitivo, que seguifa a traniitagao normal de aprovagao cle projetos.

§ 3° -   0 Alvafa  para  implantacao s6 sera  expedido  ap6s  a assinafura  do  contrato de  que
trafa o artigo 83, inciso X

TITULO  IV

DO PARCELAMENTO DO soro

cAprfuLO I

Das Disposie6es Gerais

Art.  86 -    As  normas  de  parcelamento do solo municipal,  para fins  urbanos,  estabelecidas  por

esta  Lei,  tom  a  finalidade  de  adequar  as  disposie6es  da  Lei   Federal   N°  6.766,   de   19  de

dezembro de  1979,  com alterae6es da  Lei  N° 9.785,  de 29 de janeiro de  1999,  a  realidade e

peculiaridades locais do Municipio.

eirt+ap -   0 parcelamento do sole para fins urbaros podefa ser realjzado mediante loteamen±
ou  desmembramento,  e  sera  nas  areas  ofiicialmeme  reconheciclas  como  urbanas,  de  acordo

com   os   perimetros   defi.nidos   na   Lei   de   Organizaeao  Territorial   do   Municipio   e   diretrizes

traeadas no Plano de Estruturaeao Urbana,  integrante desta Lei.

Art. 88 -    Nao  sera  permitido  o  parcefamento  do  solo,  pare  fine  urbanos,  dentre  outros,  nas

seguintes hipcteses:
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I -       em terrenos alagadipes e sujeitos a inundaG6es, antes de tomadas as providencias para

assegurar o escoamento das aguas ou a protegao contra enchentes ou inundae6es;

11 -      em terrenos que tenham sido aterrados com material  nocivo a sadde pdblica,  sem que

sejam previamente saneados;

Ill -     em  terrenos  com  declividade  igual  ou  superior  a  30%   (trinta  por  cento),   salvo  se

atendidas as exigencias especificas determinadas pelas auton.dades competentes;

lv -    em terrenos onde as condie6es geol6gicas nao aconselhem a edifica9ao;

V-     em  areas  de  preservaeao  ecol6gica  definidas  par  ato  dos  Poderes   Executivo  ou

Legislativo,    ou    naqueles   onde   a   poluigao   ou   degradacao   ambiental   impecam

condig6es sanitarias suportaveis, ate sua corregao;

Vl -    em areas de ocorrencia de associag6es vegetais relevantes;

VIl -   em areas e locais com ocorrencia de conjuntos de imp6rtancia hist6rica,  paisagistica e

cultural;

VllI -  nas faixas de proteeao dos mananciais, corpos e cursos d'agua.

CApiTULO  11

Dos Requisitos Urbanisticos para Loteamento

Art. 89 -    Os loteamentos deverao atender, pelo menos, aos seguintes requisitos urbanisticos:

I -       as areas destinadas ao sistema de circulaeao,  implantagao de equipamentos urbanos

e  comunitarios,  bern  como  a  espapes  livres  de  usa  pdblico,  serao  proporcionais  ao

tamanho da gleba a ser loteada, conforme artigo subsequente;

11: Os lotes terao area minima de  125,00m2 (centro e vinte e cinco metros quadrados) e

frente   minima.de   5,00m   (cinco   metros),   salvo   quando   a   legislaeao   estadual   ou

municipal   determinar  maiores  exigencias,   ou  quando  o  loteamento   se  destinar  a

urbanizaeao  especifica  ou  edificaeao  de  conjuntos  habitacionais  de  interesse  social,

previamente aprovados pelos 6rgaos pdblicos competentes.

Ill -     A dimensao minima da quadra sera de 40,00 metros, enquanto que a maxima sera de

250,cO metros.
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lv -    ao  longo  das  aguas  correntes  e  dormentes,  a  partir  do  perimetro  molhado  no  nivel

pluviometrico  mais  elevado,  e  das  faixas  de  dominio  pi]blico  das  rodovias,  ferrovias,

dutos e linhas de transmissao de alta tensao,  sera obrigatoria a reserva de uma faixa

nor aec//.ffcancy/. de  15,00m  (quinze metros)  de cada lado,  salvo maiores exjgencias da

legislaeao especifica; e

V- as vias de loteamento deverao articular-se com as vias adjacentes oficiais,  existentes

ou  projetadas,  harmonizar-se  com  a topografia  local  e  estar de acordo  com  a  Lei  do

Sistema Viario Basico de Quixeramobim.

Art.  90 -   A  percentagem  de  areas  pdblicas  nao  podera  ser  inferior  a  40%  (quarenta  par

canto)  da  gleba,  salvo  nos  loteamentos  destinados  ao  uso  industrial,  cujos  lotes  forem

maio;es do que  15.000,00m2 (quinze  mil  metros  quadrados),  caso em  que a  percentagem

podera  ser reduzida,  ap6s parecer do Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor.

§ 1° -   Considera-se area livre de uso pdblico as areas verdes e institucionais, bern como as
destinadas ao sistema viario do loteamento.

§ 2° -   A  faixa  nan  aecJt.ficancJi. referida  no  lnciso  lv  do  artigo  anterior  nao  sera  computada

para o calculo de areas livres de uso pdblico.

§ 3° -   A percentagem de areas pdblicas destjnada ao sistema viario sera de 20% (vinte por

cento),  para as areas verdes sera de  15% (quinze por cento) e para as areas institucionais

sera de 5% (cinco por cento).

§ 4° -   Alem da percenfagem definida no capu{ deste artigo, os proprietarios de loteamentos

deverao doar ao  Municipio  o  percentual  de  5%  (cinco  por cento)  da  gleba  loteada,  o  qual

constituifa    urn    Fundo    de    Terras    Pdblicas    a    ser    destinado,    preferencialmente,    a

assentamentos populares.

§ 5° -    Nas  areas  verdes  nao  serao  computadas  as  areas  dos  canteiros  centrais  das  vias,
r6tulas viarias ou  simirares.

§6°-0   Ioteador   podera,    a   criterio   do    Poder   Pdblico    Municipal.    permutar   a   area

correspondente  ao  percentual  destinado  a  constituieao  do  Fundo  de  Terras  Pdblicas,  por

uma area de valor correspondente em outro local,  respeitadas as restrig6es legais de carater

urbanistico e ambiental.
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§ 7° -   Ap6s  a  aprovagao  do  projeto  de  loteamento,  as  areas  institucionais,  destinadas  a

equipamentos  urbanos  e  comunitarios,   nao  poderao  ter  sua  funeao  alterada,   salvo  nas

hip6teses previstas na legislaeao federal pertinente.

§ 8° -   As areas institucionais nao poderao ter declividade superior a media das declividades

das quadras defrontantes.

§ 9° -   Os projetos dos equipamentos urbanos e servieos publicos a serem implantados pelo

loteador devefao  ser previamente  aprovados  pelos 6rgaos  competentes  e  concessionarl.as

do servico.

Art. 91 -     0 Poder P`Iblico competente podefa, complemenfarmente, exigir, em cada loteamento, a

reserva de faixa nor aedy.foardr. destinada a equipamentos urbanos, assim considerados os servieos

de agua, esgotos, energia eletrica, coleta de aguas pliwiais, rede telefonica e gas camalizado.

Art. 92-Em   fungao   dos    usos   predominantes   estabelecidos   pelo   zoneamento    e   das

caracteristicas   especiais   de   sua   area   de   implantagao,   os   loteamentos   tern   tratamento

diferenciado de acordo com as peculiaridades de cada zona de usa e ooupaeao urbana.

Art. 93 -    Os padr6es de parcelamento definidos para as diferentes zonas de ocupagao do solo

poderao  ser  revistos  nos  casos  de  implantagao  de  programas  de  urbanizagao  de  favelas,
desde  que  as  propostas  se fagam  acompanhar de  proj.etos  para  exeougao  de  infra-estrutura

basica e instalagao de equipamentos comunitarios essenciais.

CApiTULO  IH

Do Pro|.eto de Loteamento

rt.  94 - Antes    da     elaboraeao    do     projeto    de    loteamento,     devefa     o     jnteressado,

ptsaliminarmenteL solicitar  a  Prefeitura Municipal,  atrav6s  de  seus  6rgaos  competentes,  que

sejam  definidas  formalmente  as  diretrizes  para  o  uso  do  solo,  apresentando,  para  esse  tim,

requerimento contendo,  no mfnimo,  os seguintes dados / informag6es:

I  -         localiza im6vel  com  amarracao  atraves  de  coordenadas  geograficas  e  de  urn

ponto  de  refetencia  perfeifamente  identificado  e  que  se  situe  pfoximo  a  gleba,  em

escala minima de 1:10.000 (urn para dez mil);
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11- planta  do  im6vel,  em  tres  vias,  devidamente  assinadas  por  profissional  responsavel,

na faixa de escala  situada  entre  1:500  (urn para quinhentos)  e  1:2.000  (urn para dais

nil),  com registro, no CREA, da responsabilidade tecnica do autor do levantamento:

Ill -     planta planialtimetrica contendo curvas de nivel de metro em metro,  com  base em uma

refefencia  de  nivel  (RN)  oficial,  quando  houver  alguma  nas  proximidades  da  gleba,

demarcaeao do perimetro do  im6vel,  indicagao de todos os  confrontantes  da  gleba  a

ser loteada,  segundo  descrigao  oficial  constante  no  titulo  aquisitivo  de  propriedade  e

dominio,  angulos  e  norte  magnetico,  acompanhadas  das  respectivas  cademetas  de

campo, planilha de caloulo e memorial descritivo;

lv -    localizaeao  de  cursos  d`agua,  bosques,  construe6es  existentes  e  demais  elementos

fisicos naturais e artificiais existentes na gleba;

V -      indicagao das vias de circulaeao existentes no entomo da gleba ou incidentes sobre a

area, amarradas a pontos de referencia perfeitamente identificados;

Vl -    tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

Vll -   caracteristicas, dimens6es e localizagao das zonas de uso contiguas; e

Vlll -certidao   atualizada   da   gleba,    expedida   pelo   Cart6rio   de    Registro   de    lm6veis

competente.

Art. 95 -    0  processo  de  aprovaeao  dos  projetos  de  loteamento  sera  precedido  pela  fixaeao

das diretrizes de que trata o artigo  anterior,  para o que a  Prefeitura tera  prazo de  15  (quinze)

dias, a contar da data de protocolo do requerimento, devidamente instruido.

Paragrafo dnico - As diretrizes expedidas vigorarao pelo prazo maximo de 02  (dois)  anos,  a

contar da data de sua fixacao,  na conformidade da Lei  N° 9.785,  de 29 de janeiro de  1999,

que alterou o pafagrafo dnico do artigo 7° da Lei  N° 6.766, de 19 de dezembro de  1979.

Art. 96 -    Atendidas  as  exigencias  pertinentes  a  documentagao  erdgivel,   o  6rgao  municipal

competente,  no  prazo  assinalado,  fixafa,  dentre  outras,  as  seguintes  diretrizes  urbanisticas

municipais para a area a ser parcelada:

I -       as zonas de uso predominantes na gleba, com a indicacao dos usos compativeis.

11 -       indicagao dos indices urbanisticos das categorias de uso previstas;  e
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Ill..     tragado e indicagao na planta apresentada pelo interessado:

a)     das principais  vias  de  comunicacao existentes ou  projetadas,  em  articulaeao  com

o  sistema viario municipal;

b)     dos locais preferenciais para pragas e areas verdes;

c)     dos locais preferenciajs destinados a equipamentos comunitarios;

d)     das faixas sanitarias de terreno necessarias ao escoamento de aguas pluviais; e

e)     das faixas nan aec/i.ficand/" de que trata a presente Lei.

Art.  97 -    Orientado pelo tracado e  diretrizes oficiais,  o  projeto contendo  desenlios,  memoriais

descn.tivos  e  cronograma  de execucao  das  obras,  com  duracao  maxima  de  4  (quatro)  anos,

sera  apresentado  a  Prefeitura  Municipal,  acompanhado do  titulo  de  propriedade,  de  certidao

atualizada da matricula da gleba,  expedida pelo Cart6rio de  Registro de  lm6veis competente,

certidao  de  Onus   real  e   negativa   de  tributos   municipais,   todos   relativos  ao   im6vel,   e   do

competente instrumento de garantia.

§ 1° -   Caso se constate,  a qualquer tempo,  que a certidao da  matricula apresentada como
atual nao tern mais correspondencia com os registros e averbag6es cartofarias do tempo de

sua  apresentagao,  alem  das  sang6es  penais  cabiveis,  serao  consideradas  insubsistentes

tanto as diretrizes expedidas anteriormente como as aprovae6es consequentes.

§ 2° -    Os desenhos deverao conter. dentre outros dados:

I -       a subdivisao das quadras em lotes, com as respectjvas dimens6es,  numeraeao,  cotas

e angulos;

11 -       o sistema de vias com a respective hjerarquia;

Ill -     as  dimens6es  lineares  e  angulares  do  projeto,  com  raios,  cordas,  arcos,  pontos  de

tangencia e angulos centrais das vias;

lv -    quadro de areas indjcando as quantidades e areas das quadras, dos lotes e das areas

verdes e institucionais;
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V- quadro  resumo  indicando  a  area  total  da  gleba  e  os  percentuais  relativos  ocupados
com lotes, areas verdes, areas institucionais, sistema viario e area destinada ao Fundo

de Terras Pdblicas de que trata o § 4° do artigo 90;

Vl -     os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulaeao;

Vll -   a  indicacao  dos  marcos  de  alinhamento  e  nivelamento,  localizados  nos  angulos  de

curvas de vias projetadas;

Vlll -  indicagao em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das aguas pluviais;

lx -    projeto executivo das galerias de aguas pliiviais, quando houverem;

X-     os   pontos   de   laneamento,   quando   for   o   caso,   de   possiveis   aguas   drenadas,

observando  as  caracteristicas  das  areas  a  jusante  desses  pontos,  de  forma  a  nao

prejudicar ou comprometer empreendimentos existentes ou as caracteristicas naturais
dos terrenos contiguos; e

Xl -    os detalhes de sutamento e outros necessarios a implantaeao do projeto.

§ 3° -    0 memorial descritivo devera conter, obrigatoriamente:

I -       a descrigao sucinfa do loteamento, com as suas caracteristicas e a fixaeao da zona ou

zonas de uso predominante;

11 -      as condi96es  urbanisticas do loteamento e as  limitag6es que incidem  sobre  os  lotes  e

suas construe6es, alem daquelas constantes das diretrizes fixadas;

Ill -     quadro de areas indicando as quantidades e areas das quadras, dos lotes e das areas

verdes e institucionais;

lv -    quadro  resumo  indicando  a  area  total  da  gleba  e  os  percentuais  relativos  ocupados

com lotes, areas verdes, areas institucionais, sistema viario e area destinada ao Fundo

de Terras Pl]blicas de que trata o § 4° do artigo 90;

V -     descrig6es dos lotes, conforme exigencias cartorais;

VI -    a  indicagao  das  areas  pdblicas  que  passarao  ao  dominio  do  municipio  no  ato  de

registro do loteamento; e
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Vll -   a enumeragao dos equipamentos urbanos,  comunitarios e dos servigos pdblicos ou de

utiljdade pi]blica, ja existentes no loteamento e adjacencias.

Art.  98-i   obrigatoria,    no   loteamento,   a   instalacao   de   redes   e   equipamentos   para   o

abastecimento  de  agua  pofavel,  energia  eletrica,  drenagem  pluvial,  esgotamento  sanifario  e

obras  de  pavimentaeao,   com   as  caracteristicas  funcionais,  geom6tricas,   infra-estruturais  e

paisagisticas das vias estabelecidas nas normas tecnicas oficiais pertinentes.

Pafagrafo   dnico   -   Constitui   responsabilidade   exclusiva   do   propriefario   do   loteamento

executar as obras referidas neste artigo,  constantes dos projetos aprovados,  as quais serao

fiscalizadas pelos 6rgaos teonicos municipais, cuja execucao devefa ser objeto de prestaeao

de garantia por parte do loteador, na forma disposta nesta Lei.

CApiTULO  IV

Do Projeto de Desmembramento

Art. 99-Para   a   aprovaeao   do   projeto   de   desmembramento,   o   interessado   apresentafa

requerimento  a  Prefeitura  Municipal,  acompanhado  de  certidao  atualizada  da  matricula  da

gleba, expedida pelo Cart6rio de Registro de  lm6veis competente,  e de planta do im6vel a ser
desmembrado, contendo:

I -       indicagao das vias exjstentes dos loteamentos pfoximos;

11 -       indicagaodotipode uso predominante no local;  e

Ill -     indicacao da divisao de lotes pretendida na area.

Pafagrafo   t]nico   -   Aplicam-se   ao   desmembramento,   no   que   couber,   as   disposic6es

urbanisticas exigidas para o loteamento.

CApiTULO V

Da Aprovacao e lmplementacao dos Projetos

Art.100-Os   projetos   de   loteamento   e   desmembramento   deverao   ser   aprovados   pela

Prefeitura   Municipal,   cabendo   aos   6rgaos   pdblicos   estaduais,   ou   quando   necessario   aos

6rgaos  ptlblicos  federais,  o  exame  e  a  anuencia  pfevia  para  aprovagao,  pelo  Municipio,  de

loteamentos e desmembramentos nas seguintes condie6es:
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I -       quando localizados em areas de interesse especial, a exemplo das areas de protegao

aos mananciais ou ao patrim6nio cultural,  hist6rico,  paisagistico e arqueol6gico,  assim

definidas por lei estadual ou federal;

11 -       quando a loteamento ou desmembramento localizar-se em area limitrofe do Municipio,

ou   que   pertenga   a   mais   de   urn   Municipio,   nas   regi6es   metropolitanas   ou   em

aglomerae6es urbanas definidas em lei estadual ou federal; ou

Ill -     quando o loteamento abranger area superiora l00ha (cem hectares).

Art.101  -A   Prefeitura   Municipal   tefa   urn   prazo   de   30   (trinta)   dias,   contados   a   partir   da

apresentagao da documentagao exigivel, para aprovagao ou rejeigao do projeto de loteamento,

e de 60 (sessenta) dias para a aceitaeao ou recusa,  devidamente fundamentada, das obras de

urbanizacao.

Art.102 -Para  prevengao  de  possiveis  causas  de  degradaeao  ambiental,  sem  prejuizo  da

aprovagao pelo  Poder Pablico Municipal,  os projetos de parcelamento do solo sujeitar-se-ao ao

licenciamento  perante  a  Superintendencia  Estadual  do  Meio  Ambiente,  SEMACE,  nos  termos

da Lei Estadual  N° 11.411, de 20 de dezembro de  1987.

Art.103 -Os casos omissos, no que tange aos procedimentos adminjstrativos para aprovacao

de projetos de parcelamento do solo, serao objeto de regulamentagao especifica.

Art.104 -0 projeto aprovado devera ser implementado no prazo constante do cronograma de

execueao, sob pena de caducidade da aprovagao.

§ 1° -   Aprovado  o  projeto  de  parcelamento,  a  Prefeitura  expedifa,  num  prazo  maximo  de

60 (sessenta)  dias,  termo  de  verificaeao  da  execueao  das  obras  de  infra-estrutura  de  que

trata  o  artigo  98,  com  vistas  a  aferir a  exeougao  e  pavimentacao  das  vias  de  circulagao,

demarcaeao   dos   lotes,   quadras   e   logradouros   pdblicos,   drenagem   de   aguas   pluviais,

esgotamento    sanifario,    no    caso   de    inviabilidade    do    sistema    de   fossa /sumidouro,

abastecimento d'agua e eletrificaeao.

§ 2° -   Facultar-se-a ao empreendedor a  apresentacao de cronograma  para  execugao  das
obras de infra-estrutura minima definidas no capuf deste artigo,  no prazo maximo de 2  (dois)

anos, acompanhado de competente instrumento de garantia.

§ 3° -   0  projeto  aprovado  devera  ser  executado  no  prazo  constante  do  cronograma  de
execu?ao, sob pena de caducidade da aprovacao.
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Art.1o5 -Constitui  responsabilidade  exclusiva  do  propriefario  executar  as  obras  referidas  no

artigo  anterior,  constantes  dos  projetos  aprovados,  as  quais  serao  fiscalizadas  pelos  6rgaos

tecnicos  municipais,  cuja  execugao  devefa  ser objeto  de  prestagao  de  garantia  por  parfe  do

loteador,  na  forma  que  dispuser o  Regulamento  desta  Lei  e,  silbsidiariamente,  a  Lei  Federal

N° 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Art.106 -A  execugao  das obras de  infra-estrutura  minima  devefa  ser objeto  de  presfaeao  de

garantia,  por parte do loteador, segundo, pelo menos, uma das seguintes modalidades:

I -        garantia hjpotecaria;

11 -       caucao em dinheiro,  em titulos da divida pdblica ou fidejuss6ria;

Ill -      fianga bancaria; ou

IV -     seguro-garantia.

§  1°-A    garantja    referida   neste   artigo   tefa   o   valor   maximo    equivalente    ao    ousto
ongamentado das obras, aceito pelos 6rgaos tecnicos municipais.

§ 2° -     A  garantia  prestada,  aceita  pelo  6rgao  pdblico  competente,  podefa  ser  liberada  a
medida em que forem executadas as obras, na seguinte propongao:

a)     30°/o  (trinta  por cento)  quando  concluida  a  abertura  das  vias,  assentamento  de

meios-fios e de rede de aguas pluviais;

b)     30% (trinta par cento) quando concluida a instalaeao das redes de abastecimento

de agua e energia el6trica; e

c)     40% (quarenta por cento) quando concluida a pavimentagao e demais servigos.

Art.107 -Na  hip6tese em que for adotada a  modalidade de  garantia  hipotecaria,  deverao  ser

destinados,  no  minimo,  40%  (quarenta  por  cento)  da  area  dtil  do  loteamento  para  esse  fim,

observado o seguinte:     .

I-       nas  c6pias  das  planfas  do  projeto  de  loteamento,  a  Prefeitura,  em  acordo  com  o

interessado,  fa fa  a  localizaeao  das  parcelas  da  gleba  a  serem  dadas  em  garantia

hipotecaria ao Municipio,  segundo descrigao e caracterizaeao, que levafa  em  conta o

sistema viano, as quadras e os lotes projefados; e
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H -      a   Prefeitura  fornecera   ao   interessado,   para  efeito   de   registro,  juntamente   com   a

escritura  pdblica  de  constjtuigao  de  garantia  hipotecaria,  c6pia  autenticada  da  planfa

do   projeto   de   loteamen{o,   onde   conste   a   area   dada   em   garantia,   devidamente

delimitada e caracterizada.

Art.108-Ap6s   prestada  a  garantia  e  pagos  os   emolumentos  devidos,   o   6rgao   municipal

competente, quando for o caso, baixafa ato administrativo declarando aprovado o loteamento.

Pafagrafo  dnico  -  Dentro  do  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  confados  da  data  da

aprovaeao do proj.eto,  o proprietario devera proceder a inscrieao do loteamento no Registro

lmobiljario, sob pena de caducidade da aprovagao.

Art.109 -A  construgao  de  qualquer  edifica¢ao  em  lote  de  terreno  resultante  de  loteamento

aprovado  fica  subordinada  a  inscrigao  desse  late  no  Registro  lmobiljario  competente,  e  da

completa  execugao  das  obras  de  urbanizaeao  definidas  no  artjgo  98  desta  Lei,  devidamente

comprovada mediante inspegao pelos Orgaos de fiscalizagao municipais.

Art.110 -Os  terTenos  ou  glebas  a  serem  edificados  ou  ocupados  devem  ser  resultantes  de

parcelamento do solo devidamente aprovado pelo Municipio ou  regularizado por ato do Poder

Executivo.  mediante criterios previamente definidos pelo Conselho Municipal do Plano Diretor.

Art.111 -A  ocupagao  de  terrenos  ou  glebas  nao  resultantes  de  parcelamento  aprovado  ou

regularizados    nos    termos    do    artigo    anterior    podera    ser    admitida    quando    atender,

cumulativamente, as seguintes condig6es:

I -       corresponderem as dimens6es especificadas no titulo aquisitivo de propriedade, desde

que nao ultrapassem a dimensao maxima de quadra estabelecida em lei;

11 -      fazerem  frente  para  logradouro  pdblico,  constante  de  planta  do  sistema  cartogfafico

municipal, ou aquele reconhecido pelo 6rgao municipal competente;  e

Ill -     serem  destinados  a  construeao  de  uma  dnica  unidade  imobiliaria,  nao  integrante  de

qualquer empreendimento incorporativo.

§ 1° -    Podefa o Municipio dispensar a parcelamento dos terrenos de que trata este artigo,

mesmo  sem  o  atendimento  cumulatlvo  das  oondig6es  nele  previstas,  quando  a  ocupapao

decorrer  da  implantaeao  de  equipamentos  de  interesse  pdblico  ou  social,  de  iniciativa  do

Poder Pdblico ou de institui9ao sem fins lucrativos.
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§ 2°-As  instituig6es  a  que  se  refere  o  pafagrafo  anterior  e  a  serem  beneficiadas  pela

dispensa nele prevista, de¥erao ter suas atividades vinculadas exclusivamente a educacao e

sadde, com atendimento universal e gratuito.

§ 3° -    Mesmo atendendo as condi¢es fixadas neste artigo, nao sera admitida a ocupaeao,

alem das  hip6teses consignadas no artigo 3°,  pafagrafo  tinico,  da  Lei  Federal  N° 6.766,  de

19 de dezembro de 1979, quando se tratarem de:

a)    areas  nao  saneadas  que  tenham  resulfado  de  aterros  com  material  nocivo  a

sadde pdblica;

b)     areas nao drenadas, sujeitas a alagamentos e inundagdes; ou

c)     areas  definidas  na  legislagao   coma  de  preservagao  ecol6gica  e  de  recursos

hidricos.

Art.112 -No  caso  de  areas  sujeitas  a  prolongamentos,  modificag6es  ou  ampliagao  de  vias

integrantes do  sistema  viario,  o  loteamento  devefa  resguardar as areas  necessarias a  essas

interven96es.

§ 1° -   Em  areas parceladas com  data de aprovacao anterior a vigencia desta  Lei,  quando
da ocupagao dos  lotes,  as areas  necessarias a modificagao do sistema viario nao poderao

ser ocupadas,  sendo  que  os  indicadores  urbanos,  recuos,  taxa  de  ocupagac)  e  indices  de

permeabilidade e de aproveitamento incidirao sobre a area remanescente.

§2°-Na  ocupagao  desses  lotes,   o  indice  de  Aprovejtamento,   lA,   e  a  fragao  do  lote

incidirao sobre a area total do lote, desde que seja doada ao Municipio a area necessaria a

modificagao do sistema viario,

§3°-Na    implantagao    de    alterag6es    das    vias    referidas    neste    artigo,    o    Municipio

desapropriafa a area que exceder o percentual de doaeao de 20%  (vinte par cento), fixado

para o arruamento, nos casos de parcelamento.

CApiTULO VI

Dos Estacionamentos

Art.113 -Os espaeos destinados a estacionamento ou garagem de veiculos podem ser:

I -       coletivos -quando se destinarem a explora9ao comercial;
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|| -       privativos  -quando   se   destinarem   a   urn   s6   usuario,   familia   ou   estabelecimento,

constituindo dependencia para uso exclusivo da edificacao; ou

Ill -      ptiblicos -quando estiverem situados em logradouro pdblico.

Art.114 -E  exigida  a  reserva  de  espaap  para  estacionamento  de  veiculos,  bern  como  para

carga e descarga quando necessario, no interior dos lotes ooupados por edificag6es destinadas

as categorias de uso integrantes desta Lei.

Art.115-Deverao   ser   previstas   vagas   para   os   usuarios   portadores   de   deficiencias   na

proporgao  de 2% de sua  capacidade,  sendo  o  nilmero de  uma  vaga o  minimo para  qualquer
estacionamento coletivo ou comercial e  1,20m  (urn  metro e vinte centimetros) o espagamento

minimo entre veiculos em tais casos.

Art.116 -0 estacionamento privativo podera  incorporar-se ao edificio principal ou  constituir-se

em anexo.

Paragrafo dnico - A area construida dos estacionamentos privativos entrafa no caloulo tanto

do indice de aproveitamento, como da taxa de ocupaeao.

Art.117 -E  obrigat6ria  a  reserva  de  espaeos  destinados  a  estacionamento  ou  garagem  de

veiculos,   vinculada   as   atividades   das   edificag6es,   calculadas   de   acordo   com   o   tipo   de

ocupagao do im6vel, de acordo com o Anexo V, parte integrante desta Lei.

§ 1° -   As vagas de estacionamento poderao ser cobertas e descobertas.

§2°-A   area   necessaria   a   formaeao   de   fila   nos   acessos   de   entrada   e   saida   dos
estacionamentos devefa ser localizada em area intema ao lote e nunca em via pt]blica.

§3°-Cada   vaga   devera   ser  calculada   em   no   minimo   22,00m2   (vinte   e   dois   metros

quadrados),  incluindo  os  acessos,  circulagao  e  espaeos  de  manobra,  devendo  atender as
demais disposie6es. do C6digo de Obras e Posturas.

§ 4° -   Alem  das  exjgencias  do  paragrafo  anterior,  cada  vaga  de  estacionamento  devera
atender,  no  minimo,  as  seguintes  dimens6es:  2,20m  (dois  metros  e  vinte  centimetros)  de

largura e 5,50m (cinco metros e cinqoenta centimetros) de comprimento.

Art.118-Fica   vedada  a   construeao  de   estacionamentos  em   vias  de   uso  exclusivo   para

pedestres.
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Art.119-Fica   proibido   o   estacionamento   de   veiculos   ao   longo   do   meio-fio   nas   vias   dos

Subsistemas Troncal e Coletor.

Art.120 -A  constru9ao de areas para esfacionamento as  margens das  vias dos  Subsistemas

Troncal  e  Coletor  devera,  obrigatoriamente,  observar  os  modelos  esquematicos  altemativos

constantes do Anexo Vl,  integrante desta Lei.

Pafagrafo dnico - 0 Municipio devera observar,  subsidiariamente,  quando da aprovaeao de

areas de  estacionamento,  as  normas  de trafego  complementares  existentes,  oriundas dos

6rgaos estaduais competentes ou do pr6prio Municipio.

Art.121  -E   permitido   o   estacionamento   de   veiculos   ao   longo   do   meio-flo   nas   vias   do

Subsistema   Local,   desde   que   nao   conflite   com   as   normas   de   tfafego   complementares

existentes, oriundas dos 6rgaos estaduais competentes ou do pr6prio Municipio.

Art.122-As   areas   livres,   excluidas   aquelas   destinadas   a   recreagao   infantil,   area   de

permeabilidade,  circulaeao de veiculos e pedestres (no nivel do pavimento terreo), poderao ser
consideradas no c6mputo geral para fins de calculo de areas de estacionamento.

Art.123 -Os  estacionamentos  de  veiculos  que  utilizarem  espa9os  descobertos  deverao  ser

arborizados com pelo menos uma arvore para cada seis vagas.

TITULO V

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.124 -Em  qualquer  zona  de  uso,  nas  edificag6es  existentes  com  uso  jnadequado  serao

permitidas apenas obras de  manuteneao  relativas  a seguranga,  conservaeao e  higiene,  ficando

proibido o acfescimo de area construida e/ou pavimentada, ate que se defina sua relocalizaeao.

Art.125 -0 6rgao municipal de analise e aprovagao de projetos, por solicitaeao do interessado

e  quando  urn  determinado  uso  nao  estiver  contido  nesta  Lei,  podefa  classifica-lo  como  USO

SEMELHANTE e COMPATivEL para uma determinada zona.

§ 1° -   A classificacao a que se refere o caput,  acompanhada de sua justl.ficativa, devefa ser

encaminhada ao Conselho Municipal do Plano Diretor, para fins de analise e pronunciamento.

§ 2° -    Nessa hip6tese, os indicadores de ooupagao urbana para o uso semelhante serao os

que mais exigencias fizerem dentro da zona onde o fato ocorrer.
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§ 3o -   0  uso proposto  nao  devefa  perturbar o  prop6sito e  integridade do tipo  de zona  em

que ficar situado.

Art.126 -0 Chefe do Poder Executivo Municipal  regulamentafa as restric6es quanto ao uso e

ocupaeao do solo em areas onde se verifiqueb a incidencia de:

I -       faixas de proteeao de feixes de microondas da EMBRATEL;

11 -      faixas de enlaces radioel6tricos das empresas de telecomunicag6es; ou

Ill -     faixas de proteeao de linhas de alta-voltagem das companhias de eletrificaeao.

Art.127 -Os   limites  fixados  para  a  urbanizacao  devem   respeitar  rigorosamente  as   areas

naturais   sensiveis,   preservando  as  drenagens  naturais  e  oportunizando  a  convivencia  da

populagao  com  o  ambiente  natural  atrav6s  de  areas  de  recreagao,  caminhadas  e,  quando
conveniente, instalagao de ciclovias e calgad6es.

Art.128 -Objetivando  preservar  os  ambientes  naturais,  as  areas  de  drenagem  naturais  e

harmonizar estes objetivos com as necessidades de  recreaeao da  populaeao,  devefa o  Poder

Publico  Municipal,  a partir das diretrizes do Plano de  Estruturaeao  Urbana,  promover a criaeao

de  uma  relaeao  entre  os  espagos  naturais  e  a  rede  de  espaaps  culturais,  favorecendo  a

preserva9ao, a uso e a imagem urbana.

Art.  129 -Os usos classificados coma Atividades Especiais,  na foma constante do Quadro de

Atividades,  poderao  ser implantados  ap6s  parecer favofavel  do  Conselho  Municipal  do  Plano

Diretor,  em  qualquer das  zonas  desde  que  atendidas  as  exigencias  e  restrig6es  especificas

definidas por esta Lei.

Art.130 -  Para implementa¢o do disposto nesta Lei, podefa o Poder Executivo celebrar convenios,

acordos   e   ajustes   com   6rgaos   e   entidades   federais   e   estaduais,   objetivando   incrementar  a

fiscalizaeao,aaprovaeaodeprojetoseooumprimentodasdemaisexigenciasfixadasnestaLei.

Art.131  -A  execu9ao  das  disposiG6es  desta  Lei  sera  feita  sem  prejuizo  da  observancia  de

outras leis nas esferas federal e estadual, desde que mais restritivas.

Art.132 -0   Poder  Executivo  divulgara,  de  forma  ampla  e  didatica,   o  contetido  desta  Lei,

visando o acesso da populagao aos instrumentos de politica urbana que orientam a produeao e

organizagao do espago habitado.
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Art.133 -Os  casos  omissos  da  presente  Lei  serao  dirimidos  Pelo  Chefe  do  Poder  Executivo

Municipal,  ap6s  ouvido o Conselho Municipal do Plano Djretor.

Art.134 -Fazem parte integrante desta Lei os seguintes Anexos, com os respectivos conteddos:      7

ANEXo I     -Identificagao das Divisas dos Lotes ou Terrenos.

ANEXO 11    -   Planta Oficial de Parcelamento,  Uso e Ocupacao do Solo.

ANEXO Ill  -   lndicadores Urbanos de Ocupagao do Solo.

ANEXO IV -   Atividades Especiais.

ANEXO V   -   Vagas de Estacionamento porAtividade.

ANEXO Vl  -   Modelos Esquematicos Altemativos para Solug6es de Estacionamentos.

Art.135 -Esta  Lei  entrafa em  vigor na data de sua  publicaeao,  revogadas as disposie6es em

contfario.

flo,NO ell I,sc,ssi, p,,
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Disp6o   sobre   o   Sistema   Viario   da   Cidade   d6

Quixeramobim e da outras providencias.

0   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   QUIXERAMOBIM,

Camara  Municipal  decretou e eu  sanciono  a  seguinte

Art.1° -     0  Sistema  Viario  da  Cidade  de  Quixeramobim,  ciijas  diretrizes  estao  definidas  no

Plano  Diretor de  Desenvolvimento  Urbano,  PDDU,  e  constituido  pelo  sistema  viario  atual,  as

vias com projeto em exeoueao e as projetadas, de confomidade com o Anexo I desfa Lei.

Art. 2° -    As  vias  projetadas  em  plano  de  urbanizaeao  passarao  a  integrar  o  sistema  viario

urbano,  ap6s  sue  aprovacao  polo  C_ooselhoLMunieeLdQ12JamHrelol e  QeteLprefejtra
M_u`r}iftyal,    precedjdo    de    Relatorio    de    lmpacto    de    Vizinhanca    que    devefa    informar,

obrigatoriamente:

I -       a demanda de serviaps de infra-estrutura urt)ana;

11 -      a sobrecarga na rede viaria e de transportes;

Ill -     os movimentos de tema a producao do enfulho;

lv-a absorcao de aguas pluviais; e

V -     as  alterag6es  ambientais  e  os  padr6es  funcionais  e  urbanisticos  das  Vizinhancas

atendidas.

§ 1°-   a  Relatorio  de  lmpacto  de  Vizinhanca  nao  dispensa  as  avalia¢es  de  impacto
ambiental competentes.

.   § 2° -   As vias ou logradouros pdblicos sujejtos a modificag6es ou alteragdes, para efeito de
regularizaeao  ou  alargamento,  obedecerao  a  projetos  que  devefao  ser  aprovados  pela

Prefeitura Municipal, apes procedidas as avaliacees de impacto ambiental competentes.

Art. 3°-     0  Sistema  de  Transporte  e  Acessibilidade  para  a  Cidade  de  Quixeramobim,  que

determina os planos e projetos dos  respectivos  sistemas  e subsistemas,  tern como diretrizes

basicas:
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I- disciplinar   a   convivencia  €ntre   os   varios   modos   de   transports,   facilitando   os

deslocamentos da  maioria da populacao,  pfivilegiando pedestres e ciclistas,  sem,  no

entanto, criar rigorosas interdjg6es ao uso do autom6vel;

11 -      capacitar e hjerarquizar o sistema viario,  permitindo,  as vias integrantes do sistema

viario  basico  a   ser  definido   nesta   Lei,   condic6es   adequadas   de   mobilidade  e

acesso;

Ill -     disciplinar o trafego de veiculos de carga minimizando os efeitos negativos na fluidez
- do tfafego;

lv -    reduzjr as  dificuldades  de  deslocamentos  na  cjdade  causadas  por barreiras  fisicas

naturais, mediante infra-estrutura de transposieao e integraeao urt)ana;

V -     ajustar a oferta a demanda de transporfe, de foma a utilizar sous Ofeitos indutores e a

compatibilizar a acessibilidade local as propostas de parcelamento, uso e ocupaeao do

solo;

Vl -    estruturar urn sistema de transporte coletivo que conecte todos os Centres Focais das

Unidades de Vizinhanca propostas no PDDU, apoiado por urn subsistema de ciclovias

e uma rede de circulacao de pedestres, com base num raio de caminhabilidade medio

de 600,00m (seiscentos metros);

Vll-Iiberar  a  zona  central  do  use  excessivo  de  veioulos  em   sua  malha  viaria,   para

aumentar o conforto do usuario pedestre e ampliar a visualidade dos espaeos pulblicos

e dos monumentos hist6ricos;

VIIl -  criar  e  implantar,  mediante  autorizaeao  legislativa,  6rgao  gestor  do  planejamento  e

operacao dos transportes, pare coordenar institucionalmente sua gerencia; e

IX -    implantar vias paisagisticas e malha cicloviaria e de calcadao paisagistico, conectando

e jntegrando os parques urbanos da cidade.

§ 1°-   A   acessibilidade  tefa   par  base   urn  sistema   viario   abrangente   e   com   alcance
eqt]itativo,   favorecendo   os   deslocamentos   a   p6,   de   bicicleta   e   de   autom6veis,    e

oportunizando a implantagao de urn circuito de transporfe pdblico que devefa conectar todos

os Centros Focais das Unidades de Vizjnhanca.
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§ 2° -   0 sistema viario criado por 9sta Lei sera composto pelas vias troncais, vias coletoras,
vias locais, vias paisagisticas, ciclovias, vias de pedestres e malha cicloviaria e de calcadao

paisagistico.

Art. 4° -     0 Sistema Viario da Cidade de Quixeramobim sera composto por ties subsistemas:

I-

11

Tl=

Troncal -  Fomado  por vias  destinadas  a  absorver grande  volume  de

tratego,  com  a funcao de fazer a  ligagao entre os Centres Focais das  Unidades de

Vizinhanca e ser a base fisica do sistema de transporte coletivo.

SLpgstema£Qlelo[-Formado par vias destinadas a colefar o tfafego das areas de
•trafego calmo" e leva-lo as vias troncais, com born padfao de fluidez.

-  Formado  pelas  vias  locais,  vias  paisagisticas  e  por  uma  malha

cicloviaria  e  de  calcadao  paisagistico.  As  vias  locais  sao  destinadas  a  atender  o

acesso aos  lotes  nas areas de  lratego calmo" e acessar as vias coletoras.  As vias

9 paisagisticas  sao  de  tfafego  lento  e  objetivam  valorizar  e  integrar  areas  especiais,

assim como conectar as Vizinhancas entre si e essas aos espaaps centrais da cidade

e seus equipamentos. As vias paisagisticas acessarao e contomarao todos os parques

existentes  e  propostos  para  a  Cidade  de  Quixeramobim.  A  malha  cicloviaria  e  de

calcadao  paisagistico  fomafa  uma  trilha  de  caminhos  que  delimitarao  as  faixas  de

preservagao dos recursos hidricos existentes dentro do limite urbano.

` Art. 5°-     0  Subsistema Troncal  sera composto  par vias cujas  larguras,  segundo  o Anexo  11,

obedecerao  a  dais tipos de  secao transversal,  confome as caracteristicas  da  area  onde  se

desenvolvam, na forma a seguir discriminada:

I -       Secao Tipo T1 ~ Para o trecho da Rodovia cE-060, com as seguintes caracteristicas:

tres pisfas de rolamento, com duas faixas de trafego em cada pista, sendo que a pista

de   rolamento  central,   ladeada   por  acostamentos,   corresponde   a   atual   caixa  da

rodovia; dois canteiros latorais separando a pista central das pistas laterais; ciclovias e

calqadas dos lados extemos das pistas de rolamento laterais. As vias com esta secao

terao largura total de 40,00m (quarenta metros).

.11] Secao  Tipo  T2  -  Para  as  demais  vias  do  Subsistema  Troncal,  com  as  seguintes

caracteristicas:  duas pistas de rolamento,  com duas faixas de tfafego em cada pista;

canteiro central; e ciclovias e caleadas dos lados extemos das pistas de rolamento. As
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vias  com  esta  secao  tetio  largura  total  de  28,80m  (vinte  e  oito  metros  e  oitenta

centimetros).

Pafagrafo i]nico - As vies do Subsistema Troncal.  com os seus respectivos tipos de secao,

sao as constantes do Anexo 111.

Art. 6°-     Complementando  a  cjrouito  basico  de  interligacao  das   Unidades  de  Vizinhanga

(Subsistema Troncal),  num  segundo  nivel  hierarquico,  have fa  o  Subsistema  Coletor.  As  vias
integr-antes   desse   subsistema   definirao   quadrilateros   com   faces    medias   de   400,00m

(quatrocentos metros), em cujo interior sera estimulado o padrao ifefego calmo".

Art. 7° -     0 Subsistema Coletor sera  composto par vias cujas larguras,  segundo o Anexo  lv,

obedecerao a dois tipos de  secao transversal,  conforme as  caracteristicas da  area  onde  se

desenvolvam, na forma a seguir discriminadas:

I -       Secao Tipo c1 -Duas pisfas de rolamento, com duas faixas de tfafego em cada pisfa,

canteiro central e calcadas dos lados extemos das pistas de  rolamento.  As vias com

esta segao terao largura total de 21,00m (vinte e urn metros).

11 -      Seeao Tipo C2 -Uma pista de rolamento,  com duas faixas de tfafego e calpedas dos

lados extemos da pista de  rolamento.  As vias com  esta  seeao terao  largura total de

12,20m (doze metros e vinte centimetros).

Paragrafo tinico - As vias do Subsistema Coletor,  com os sous respectivos tipos de segao,

sao as constantes do Anexo V.

Art, 8° -     Complementando  o  circuito  basico  de  interligagao  das   Unidades  de  Vizinhanca

(Subsistemas Troncal  e Coletor),  no terceiro e  dltimo  nivel  hiefarquico.  have fa o Subsistema

Local,  conformado  pelas vias  locais,  que  se  desenvolvem  nas  areas  de  "tfafego  calmo",  por

vias paisagisticas e pela malha cicloviaria e de calpedao paisagistico.

§ 1° -   Areas de lrifego  calmo" sao aquelas que  se situam entre  quatro  vias  coletoras ou
troncais.  As vias  intemas  a  essas  areas  sao  locais  e  nelas  e  privilegiada  a  circulaeao  de

pedestres.

§ 2° -   Para fins de redugao da velocidade nas areas de lfafego calmo", sera desestimulado
o tfafego de passagem e as ruas locals, lioje existentes, devefao ser adaptadas atraves do

alargamento  e  arborizagao  de  passeios,  da  quebra  de  continuidade  ou  impedimento  de
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tratego,  do  bloqueio  dos  cruzamentos  ou  ajnda  da  diferenciagao  da  tipologia  e  nivel  do

pavimento.

_>    § 3° -   Nos novos projctos de parcelamento e quendo da abertura de novas vias locals, pela
Prefeitura,  essas  vias  terao  largura  minima  de  12,00m  (doze  metros).  sendo  7,00m  (sete

metros),  no minimo,  de faixa de rolamento,  e passeios  de 2,50m  (dois  metros e cinqt]enta

centimetros) de cada lado, podendo a largura dos passeios variar, para maior, nos casos de

projetos especiais definidos pela Pnefeitura.

Art 9°-     As  Vias  Paisagisticas,  que  delimitafao  os  Parques  Urbanos  propostos  no  Plano  de

Estruturagao Urbana, segundo o Anexo Vl, obedecerao a dois tipos de secao transversal, conforme

as caracten'sticas da area onde se clesenvolvam, na foma e composicao a seguir dischminadas:

I-       Seeao   Tipo   P1   -Pare   as   vias   paisagisticas   que   delimitam   o   Parque   do   Rio

Quixeramobim, com as seguintes caracteristicas:  duas pistas de rolamento,  com duas

faixas  de  trafego  em   cada   pista,   canteiro   central;   ciclovia   e   calgadao   ladeando

extemamente a pista de  rolamento  contigua ao  parque,  e calgada  §imples  ladeando

extemamente a outra pista de rolamento. As vias com esta secao terao largura total de

25,00m (vinte e cinco metros).

11 -      Secao Tipo p2 -Para as vias paisagisticas que conformarao binarios e que delimitam

o  Parque   conformado  pelo   Riacho   da   Palha   e   pelos  Aqude   Fenelon,   Lessa   e

Sabonete, e o Parque conformado pelos Agudes Comissao, dos Barrosos e Fazenda

Bainha, com as seguintes caracteristicas: uma pjsta de rolamento, com duas faixas de

trafego, ciclovia e caleadao ladeando a faixa de trafego contigua ao parque,  e calcada

simples ladeando a outra faixa de tfafego.  As vias com esta se¢o terao largura total

de 16,00m (dezesseis metros).

§ 1° -   As vias do Subsistema Local / Vias Paisagisticas,  com os sous respectivos tipos de
seeao, sao as constantos do Anexo VIl.

`  § 2° -   0 trecho da Via Paisagistica que liga o Parque da Bamagem ao Senrote do Cruzeiro,

tefa seeao especifica a ser definida quando da elaboragao e/ou execugao dos respectivos

projetos teonicos.

§ 3° -   Novas vias paisagisticas que venham a ser propostas em projetos de parcelamento
do solo  ou  por  inicjativa  da  Prefeitura  de  Quixeramobim  deverao  observar as  segives-tipo

descritas nas alineas I e 11 deste artlgo.

9
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Art.  10 -    A Malha Cicloviaria e de. Calgadao Paisagistico, que complemenfa a delimita§ao das

areas  de  preservagao dos demais reoursos  hidricos  da cidade,  tera  seeao transversal  dnica,

conforme o Anexo VIIl, e plataforma com largura total de 9,00m (nave metros).

Paragrafo  dnico  -  Os  trechos  da  Malha  Cicloviaria  e  de  Calcadao  Paisagistico  sao  os

constantes do Anexo lx.

Art. 11  -    As ciclovias tefao largura de 2,50m (dois metros e cinqdenta centimetres) para cada

faixa de tfafego, salvo especificapees em contfario.

Art.12 -    Toda  e  qualquer via  a  ser aberta  na  Cidade de  Quixeramobim  tefa  calcadas  com

largura minima de 2.50m (dois metros e cinqtienta centimetros),  se a presente  Lei  nao definir

langura maiol., o_bservado, ainda, o que estabel.ece o C6digo.de Obras eJ?osturas.

Paragrafo L]nico - Todas as calcadas deverao ser pavimentadas com  material que facilite o

tfafego de pessoas e nelas  nao devefa existir qualquer elemento que  impepe ou difioulte a

livre circulagao de pedestros e dofieientes fisicos.

Art.13 -    Toda  e qualquer via a  ser aberta  na  Cidade de Quixeramobim  e que,  par extrema

impossibilidade  nao  possa  se  enquadrar  nos  perfis  estabelecidos  por  esta  Lei,  terao  seus

projetos  submetidos  ao  Conselho  Municipal  do  Piano  Diretor  que,  ap6s  analise,  indicafa  as

devidas   adaptag6es   a   serem   feitas   a   esses   perfis,   sem,   no   entanto,   perderem   suas

caracteristicas ba sicas.

Art.14 -    Fazem parte integrante desta Lei os seguint

ANEXO I

ANEXO  11

ANEXO  Ill

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO Vl

Anexos:

-   Planta Oficial do Sistema Viario Basico

-   Subsistema Troncal -See6es Transversais

-   Subsistema Troncal - Relacao das Vias

-   Subsistema Coletor - Sec6es Transversais

-   Subsistema Coletor - Relaeao das Vias

-   Subsistema Local / Vias Paisagisticas - Sec6es Transversais

ANEXO Vll   -   Subsistema Local / Vias Paisagisticas -Relagao das Vias

ANEXO VllI  -   Subsistema Local / Malha Cicloviaria e de Calcadao Paisagistico -

Secao Transversal

10
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ANEXO IX    -   Subsistema.Local / Malha Cicloviana e de Caleadao Paisagistico -

Relacao dos Trechos

Art.15 -    Esta  Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao,  revogadas as disposig6es 6m

contfario.
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