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-1',1\l

LEI
CAPITUW I - FORMALIDADES

lliT. 19 -A execução de arruamentos e loteamentos, em que.lquer zona do município, depende de prévia aprovação e licença da PrefeitU1·a.
RT. 29 - A expressão "arruamento" inclue a abertura de qualquer logradouro ou via, mesmo uma única rua, estrada ou caminho.
§ 12 • Exclu<~m-se ae vias de puro uso e interesse interno e particule.r,
dependendo, porém, de aprovação e licença as commões com a via
p~lica; ae vias de usó comum a mais de um proprietário, e na que
atravessarem maia de uma propriedade.
§ 2Q - Dependem ainda de licença as obras de terraplenagem, susceptive a
de serem interpretadas como abertura de vias de comunicação, como
loteamento ou arruamento clandestino.
A expressão "loteamento" compreende qualquer retalhamento ou div~
são miúda de terreno, mesmo de um lote em apenas dois outros.
- Excluem-se as subdivisões rurais e de terras agricolas, quando as
frações forem maiores que 2 {dois) hectares.
- No caso de divisões judiciais, mesmo em inventários, quando vierem a constituir loteamento nos termos desta lei, os interessados
e executores deverão entender-se com a Prefeitura, a fim de a op~
ração enquadrar-se na legislação municipal,
- Os proprietários que pretenderem abrir vias de comunicação no município, salvo a exceção prevista no § 19 do art. 2i, deverão requere-lo à Prefeitura, aatisfazendo as seguintes condições preliminares:
I - apresent ção de ·titulo de propriedade da área, provando domínio pleno ou suficiente para o objetivo, inclusive para
doação das porções a serem municipalizadas;
.LI - lk·w ndo h.'potéca, juntar autorização expressa d, credor hi
potec Jtc.,
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junÇão de planta do terreno, em 3 (três) vias, firmada
por engenheiro ou agrimensor legalmente habilitado, na
escala 1:1.000, com curvas de nivcl de metro em metro,
e indicação clara e completa dos acidentes, acessos,d1
visas e vias públicas circunvizinhas.
a)- Da planta, atualizada, deverão constar: construções
existentes, caminhos, nascentes e cursos d'agua, linhas de escoamento pluvial, brejos, matas, ~ores
excepcionalmente vistosas, pedreiras, cercas e muros
principais, faixas sujeitas a inundação ou enxurradas. As curvas de nivel devem se referir à base altim~trica adotada ou indicada pela Prefeitura.
b)- A Prefeitura poderá tolerar, na primeira' fase do processo, planta com outra referência altimétrica,desde
que na fase definitiva o proj~to apresente as curvas
de acOrdo com a base oficial.
c)- A Prefeitura podert exigir escala 1:500, no caso de
terreno pequeno e ponto importante;
VI s~ia explicação do objetivo, da esp~cie do arruamen
to e loteamento pretendido e do andamento previsto, PQ
dendo ser ilustrada com esboço aproximativo, em quarta
via da planta,
•
§ lV - A vista da planta e do esboço informativo, a Prefeitura enunciará a prientação geral a ser observada no projéto, traçará
s·Obre as plantas as principais artérias ou logradouros e especificará as feituras que mais interessarem. Constarão, em especial, indicações t~cnicas e de ordem zon1stica. Todas essas
indicações e exigências , precisas ou aproximativas , gráficas
ou escritas, constituirão as "diretrizes" do plano, a que deverão ater-se proprietário e projetista.
Uma via da planta, com as respectivas diretrizes, será devolvida ao requerente,
§ 2v - Ao estabelecer as diretrizes, a Prefeitura deixará ainda certa lj.berdade de projeto ao requerente, no que não prejudicar
à estrutura e concepção geral da cidade .
De posse das "diretrizes", o interessado elaborará e submeterá o plano definitivo à aprovação da Prefeitura. O plano def!
ni~ivo compor-se-á de:
I - planta geral, na escala 1:1.000 (excepcionalmente
1:500, quando a Prefeitura o houver solicitado na pr!
meira fase do processo), com curvas de nível de metro
em metro. Na planta figurarão todas as ruas, espaços
livres e áreas de destino especial; eixos, alinhamentos de propriedade e guias, marcos de alinhamento e
nivelamento. Em exemplares separados figurarão, ainda,
os traçados de jardins, o sistema de escoamento pluvial, as canalizações gerais de esgOto e d'agua, as 11
nhas elétricas, a iluminação e a arborização,
a)- A Prefeittuca poderá conceder prazo para apresenta~>v
dos projetos completos e precisos destas obras c~ro
plementares, qUEpldo a sua cxecação ficar ao carec d~
proprietário-arruador e não for imedlata.
o)- Os sistema pluvial, (.'On'lidt>ro:. -<Je sempre ::. ~ io.1to
V -

II - Per:rís longi tudinaia, pelo eil:o, de todas as ruas e
praças, nas escalas H 1:1.000 e V 1:100;
III - seções transversais t!picas e suficientes, de todas as
· ruas e praças. Escala 1: 200;
IV - divisão em lotes. O retalhamento é parte integrante dos
planos de arruamento e, uma vaz aprovado, s6 poderá ser
alterado mediante nova apresentação à Prefeitura;
V -memorial descritivo e explicativo, distinguindo o que
irá eer executado e o que figura apenas a titulo de esclarecimento e previsão.
§ 11 - As plantas gerais serão apresentadas em 4 (quatro} vias . Uma viu,
em tela transparente, não dobrada, com traços a tinta opaca; e as
três outras, em c6pias heliograficas nítidas, sObre papel claro.
Os traços de alinhamento, guiaa, divisas de lotes, canali~açõea,
contorno de zonaa, etc. , obdecerão a convenções tais, que se dia
tingam em c6pias monocromlticas, sem exigir superposição de traços a cores ou aquarela. A Prefeitura fornecerá ao projetista ,
com as diretrizes , as convenções a empregar . As indicações de zoneamento , todavia, poderão ser f11.ixa.s aquareladaa .
§ 2• - O projéto detalhará os elementos e pontos que o merecerem: obras
de arte, cruzamentos dificeis , pormenores tip1cos.
§ 3v - O plano incluirá os pro3étos de consolidação, drenagem ou saneamento dos terrenos, quando necessários, assim como o calçamento ,
quando a sua execução ficar a cargo do proprietário.
u - Se, para o bom aproveitamento de uma área e perfeita execução de
um arruamento, convier fazer acessos e ligações de ruas , escoamentos e canalizações, ou extender linhas atrav&s de terrenos de
terceiros, o proprietário-arruador podará propor à l~cipalida
de a decretação, por esta, das referidas obras complementares,
· como de interesse público, correndo o custo por conta dos propo' nentes, total ou parcialmente.
'Onico - A Municipalidade ou a cama.ra, devidamente informada pelas rep..rtiç5es técnicas, resolverá se essas obras podem realmente considerar-se de interesse público e dicidirá da sua conveniência e
oportunidade e das proporções do encargo, atribuiveis às três
partes interessadas: arruadores, Municipalidade e os atingidos
pelas obras. Na distribuição dos encargos serão levados em conta os beneficios e valorizações tanto do 1m6vel arruando, como
doa atingidos complementarmente.
- As considerações e as medidas estabelecidas no artigo supra apl!
cam-se a quaisquer outras areas e obras, não limitrofea e atá
maia afast&das, desde que influentes ou uteis para o arruamento
considerado. Caso por exemplo duma vargea, cujas inundações possam ser suprimidas mediante desobstruções inferiores ou por b~
ragens de retenção a montante.
'Onico -Os arruadores poderão requerer que certas diretrizes, conexas
com os seus planoe, sejam desde logo registradas na Prefeitura,
e oportunamente impostas aos futuros arruamentos circunvizinhos .
~ - As licenças de arruamento vigoram para os prazos que os despachos !ixarem, entre um e doia anos, sem prejuizo de revalidação ,
a juizo da Prefeitura.
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•·4§ 12 -Findo esue prazo , a licença deverá ser renovada, total ou par-

§ 2R -

§ 3' § 41 -

T lO' ~nico -

cialmente, conforme o andamento que t iver tido o serviço e de
acOrdo com as idáiaa do momento, que podem não ser ae mesmas
do inicio do processo.
A revalidação simples , sem necessidade de nóvos estudos e modificações, dispensa novas taxas , salvo as de mero expediente.
A renovação com altez·ação fica sujeita à taxa igual a 1/3 (um
terço) da taxa ordinária cobravel na primeira aprovação , e pr.Q.
porcional à porção alterada.
·
Igual taxa será devida pela submissão de alterações, antes de
caducidade da licença , de arruamentos em execução , As taxas
não serão devidas se as alterações provierem de sugestão ou
exigência municipal , após a primeira aprovação .
Ouvido o proprietário- arruador , e sem prejuizo para êle, a Prefeitura se reserva o direito de revogar licenças, no tocante
a porções não executadas dos arruamentos .
A Prefeitura não considerará reclamações do proprietário- arruador , por pr&juizos decorrentes de operações ilegais feitas sObre o loteamento, de vendas parceladas, antes da execução , de
negocies puramente especulativos, ou, ainda, de negócios eem
cláusulas precaucionais.
São de alçada executiva todas as medidas referentes à aprovação e aceitação de arruamento , desde que dentro da legislação
correspondente e dos planos e esquemas urbanísticos vigentes .
Dependem, todavia , de ,aprovação legislativa as expropriações
complementares previstas nos artigos 7' e e• (estimo e oitavo) ,
assim como contribuições financeiras especiais , impostas a te~
ceiros a titulo de •melhorias• , ou outras que forem instituidas.
Capitulo li - Determinações gerais

- Os arruamentos e loteamentos deverão atendel' , em sua concepção
geral :
a) - à legislação municipal , em especial à presente lei e
ás de zoneamento;
b)- ao plano urbanist1co geral c aos esquemas, mesmo parciais , vigentes;
c) - às diretrizes forne oidas pela Prefeitura;
d) - à adaptação ao terreno, e preservação dos acidentes
interessantes, belezas natUrais, pontos de vista panorl!.m.icos etc.;
e)- às melhores normas de urbanismo,
U\T. 12i - Quando , ·através de imposições da Prefeitura, o plano urbanistico geral o o interesse pÚblico exib~rem do proprietário-arruador maiores eacri:fici<JB em áre~ públicas e obras ordinária9 (terraplenagem) ou de arte, do que as que seriam suficientes , no caso de um arruamento em a:! tácnicamente satisfat6rio e conforme aos minimos municipais , poderá a Prefeitura
indenizar os prejuizos correspondentes aos excessos, computas
do- se negativamente na indenização as vantagens e valorizações
advinda~ aos terrenos arruados.
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- São da responsabilidade aos proprietárioe-nrruadores, além
dae de terraplei'Jagem, esco!UOOllto pluvial, drenaeem, regularização de cursos d'agua, as despesas para obras e instalaçtíes l.ocais compleoentEU"ea do &IT\lelllento, cona:l.deradea esscn
ciaia à habitalidade dos mesmos, a saber: abastecimento de
a.gue., esgoto eani tário , pavimentação e guias, arborização e
iluminação.
§ 1.1 - Ae obras e inatal.açtíes locais capitulaveis neste artigo são
as definitivas e realmente ne cessdrias, do acordo com a categoria do arruamento.
§ 21 - No caso de não se Justificarem imediatamente, e a Prefeitura
reputar que constituiriam gasto prematuro ou dieperdicio econOmico , o proprietário-arruador assumirá apenas a obrigação
de executar ou de contribuir com a sua quóta na época da con&
trução, dando para isso caução , garantia ou fiança que a Prefeitura reputar suficiente ,
- As obras complementares menos necessárias poderão , mediante
combinação com a Prefeitura, ser retiradas, desde início , da
,i
respo~abilidade do proprietário-arruador , para serem maia
tarde executadas pela Prefeitura , que se ressarcirá pel.a tributação. Neste caso deverá constar das escrituras de venda do
proprietário-ar~u.dor , essa circunstância que transfere a re~
ponsabilidade aos compradores lotistas.
Serão de responsabilidade do proprietário~arruador as instalaçtíea e obras provisórias , tais como : poços artesianos , enquanto não houver ligação á rede geral; pequeno gerador a
oleo ou doutro tipo, enquanto não houver eletricidade p~bli
ca a disposição; cal.çamentoarudimentares destinados a serem
rasgados para esgotos etc .
§ 5' - A Prefeitura poderá participar até 50% ( cinquenta per cento)
dessas obras , se Jul~r que atendem a conveniencias gerais e
reais a não meramente comerciais ou reclamisticas do proprietário, e desde que as taxas desses serviços representem prestação pelo custo.
ART. 21.' - A Prefeitura poderá fazer exigências sObre a idoneidade profissional dos técnicos incumbidos dos proJetos e obras complementares, como agua , esgoto e luz.
§ 11 - Oe proJetos detalhados dessas obras serão submetidos previamente à Prefeitura, e a documentação e cadastro completo entregues á mesma , ap6a a conclusão .
§ 2' - Serão respeitados os direitos doa concessionários dos serviços pdblicoa, devendo Prefeitura e proprietário-arruador pr~
oeder sem violação de eventuais privilégios desses conceesi~
nários.
~~~--Nos arruamentos ao longo de curso d'agua pdblico , o proprietário-arruador reculari~ará previamente, com a Municipalidade, a questão da posse, ocupação ou servidão da faixa marginal.
~ - Nos arruamentos marginais, será! em regra, disposta em cada
•
maRgem uma rua de categoria 6t sexta) ou superior.
§ 1' - Sempre que possivel, sará acrescentada, acima da linha de enchentes ~1mae, ~ faixa verde, destinada a ajardinamento .., 0
arborizaçao ou aerv1ço .
J 4v
§ 2t - A Prefeitura fixará a lareura mínima l.ivre , a deixar ao rio ,
para garantia da sua vasão e regime , e para obras de regula
rização a~aeo cabiveis.
·

-7
§ 31 -A Prefeitura determinará as cotas m!nimas para o arruamento, ac1

ma das enchentes máximas, sem prejuízo da responsabilidade do a:
ruador perante terceiros, compradores a · edificadores, que venham
a ser eventualmente atingidos. Nenhum lotelllilento podará :fazer··ae
a menos de o,60m(seaeenta centimetros), acima das enchentes pre
vistas ou normalmente previs:tveia.
40 - O arruador apresentará, para efeito das detormi~ações deste artl
go, estudos s~ficisntes do rio.

5• - Os arruamentos
§ 6º
§ '!•

8'

§ 9•
~

§ 1•

§ 2•

§

].9

§ 2•
§ 3•

rnarg:Ln.:liS

:tnoluem dreua.gem e san amento dae mar-

gens contra a erosão.
- Não são permitidos ~rr,zmontos marginais qu~ acarretem posterior
mente manu.tenção e::cesc1h·a, por motivo de agão :fluvial
r~ casos de utilizagão it~ustrial, recreativa ou esportiva, as
ruas lat~rais podem se afastar das margens, em cer·ta extensão,
deixando interpóotas as âress n~cessárias àquel~s objetivos.
" O pr<i.priet,írio-arruador =rginal não poderá fazer nlteraçõee ra
dicals em trechos de rio. ta.is como: cortar cur-.ras, desvla<' bra
ç;os, etc. soxu estado e aprovação especial.
Na zona marginal, e\•entualrnente insegura em matéria de cheias as
precauções serão acraseidas pela exigência de embasamentos altos
de pedra ou concreto.
- Nos arruamentos, 013 pequer,os :lill.!!d...~ serão em regra percorridos
por vias destinadas á drenagem e á passagem de coletores.
·- Não serão penii tidas conatrll.>Ões v.rbanaa por pima de cursos
d'ngua, salvo casos industriais e outros, dependentes de aprova
ção especial.
- No caso de filetes insignificantes ou thalw~ naecidos no proprio lote, será toleraAo escoamento em faixa •non aedificandi" .
-O aproveitamento industrial dos curoos d'agua, com alteração do
~egime fluvial, depende de concessões especiais dos poderes competentes. A concessão federe~ não dispensa, no que lhe co\tber ,
a aprovação da Prefeitura.
- As. disposições des·ca lei aplicam-se incluslve na zona rural, nas
aglomerações existentes ou que se criarem, e mesmo a projétoe
elementares, ae a Prefeitura presumir que dalas se possam originar desenvolvimento maiores e mais caracteristicamente urbanos.
- Imediatamente ~~tes de expedir o alvará de aprovação e autoriza
ção de arruamento, a .Prefeitura comddará o proprie·tário-arruador
a proceder, mediante escritura pública , á doação das ruas e pra·
çaa.
-- Nesse documento, a que será anexada uma c6pia do plano de arruamen·to ,' figurarão t!ll!lbém aa condições, obrigações e restrições do
ar=ento, cuja response.bilidade o pl•oprietário-arruador assumirá por si, suce3eores e herdeiros.
- De clausula esp~cial constará que a doação a6 se efetivará qusn
do expedido o ato O\'. lei de s.ceHação e recebilnento do ari:'uament
- No caso de modificação do projeto, haver!Í nova escr·itura, cor•·es
pendente à alteração.

•
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ART, 28i - A Prefeitura fiscalizará a execução dos trabalhos de arruamento, O proprietário-axruador comunicará à repartição de ~
baniamo , por escrito, as fases prinEipais da execução, afim
de permitir o comparecimento de eneenheiro fiscal, especial
mente nos momentos importantes da construção de encanamentos, obras de arte etc ••
1\RT. 299 - Terminado o arruamento , ou parte dêle, que a Prefeitura haja por bem aceitar separada e antecipadamente, procederão
as repartições t6onicae a uma vistoria rigorosa , e, constatando-se tudo em ordem, efetivar- se-á a doação,
§ t1nico - O recebimento parcial e& poderá referir-se a uma porção con
veniente bem definida e autonoma do arruamento.
ART . 30' - Ap&s a doação efetiva, passará a conservação à responsabilidade da Prefeitura, que , correspondentemente, alterará
os lançamentos fiscais e registros. As vias e logradouros
serão então oficialmente denominados e numerados, e começarão a ser permitidas edificações nos lotes.
A!!T. 31' - Antes da oficialização , não são permitidas edificações nos
lotes, e quaisquer, acaso verificadas, são aueceptiveie de
embargo pela Prefeitura, que poderá mandar demolir as obras
não autorizadas, negar o "habite-se• e interditar o lote .
ART. 32' - At& o recebimento do arruamento e doação das vias , a área
arruada considerar- se- á não urbanizada, sem condições para
edificação urbana, e individida e indivisivel patrimonialmente .
§ l i ~ A Prefeitura solicitará aos cartórios e registros de imóveis, isto 6, ao Estado, colaboração no contido de não se
rem lavradas eacrituras da transmissão de lotes antes de
certidão ou comunicação da Prefeitura, de estar oficializado o retalhamento e realmente conatituidoe os lotes,
2' - ~la escri-tura de compromisao de doação , precedente à aprovação do proJ~to , o propr1etár1o-arruador obriga--se ao cum
primento desta lei , e dêste artigo, em particular, e, assim ,
a não p:;:oceder venda antecipada dos lotes. Obrigar-se-á,
mais, t1ae escrituras , a esclarecer ao comprador a situação
zon!stica e legal dos lotes .
§ 3R
O não cumprimento do prescrito nêete artigo será motivo suficiente para que a Pl•efeitura casse a autorização de arruamento , e aplique as penalidades fisca1a que estejam ou
venham a ser estabelecidas em lei .
§ 4' - A Prefeitura entender-se-á com os cartórios e registros de
im6veis, afim d ·. esclarecimentos sObre o assunto, redigidoa pela Prefeitura, serem afixados naqu~lea oficios , à
!acil vista do p~blico,
§ 5i - A Prefeitura fará divulgação pública do assunto.
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CAPITULO III
RU,<J H lllGJUDOUHOJ

No arruamento de áreas ib"Uais ou superiores a ~0.000 m2,, a prQ
porçao destinada a vias públicas (avenidas,1-uas,vielas abertas
etc.) será, no mínimo, de 20;;. da 'írea total.
, ~4R - Além deBse espaço destinado a vias de comunicação, haverá ainda
uma proporção para espaÇos livres (praças,jardins e parquea)não
inferior a 6% da área total do terreno, na zona urbana; lO% na
zona suburbana; 12% na área rural adjacente a qualquer das ant~
riores; e 14% na zona rural, não adjacente, isto é, no.caso da
criação de povoação nova.
~5R- (Pelo proprietário-arruador deverá ainda ser feita cessão grat~
ta a Municipalidade, de 16te ou área util destinados a edifício
) ~ ou serviço municipal local, na proporção de 5% do terreno total
na zona rural,povoação nova; ~%na zona rural adjacente; e 1%
l na zcna suburbana.
A escolha dessas áreas será feita de ac~rdo com a Prefeitura.
A Prefeitura deverá ainda apontar áreas úteis ou lotes, que o
proprietário-arr~ador manterá de reserva, pelo prazo nol~imo de
trêz meses após a oficialização do arruamento, para venda pref~
rencial ao poder público ou instituições idOneas.
!nico - A área reservada não deverá ultrapassar 5% da área total nem excederá 10.000 m2.
Para o cálculo das áreas públicas mencionadas, deverão ser des' 37°
contadas da área total a arruar, as porções lctteaveis indepen··
dentemente do arruamento projetado, isto 6, as faixas sObre
vias públicas préexistentes, tangentes ou secantes do terreno.
Para o mesmo cálculo, na alternativa, dever-se-á, em vez de dedução dos lotes mareinais às vias préexistentes, incluir a área
destas na proporção exieida para as áreas públicas.
Não são computáveis como ::íreas livres, mas como'vias, os peque~~R-

nos canteiros encontradlços nos paooeios, nos ref1gios e e$qu1na~,

O.s

inferiores a 2,50 m de largura .e 30 m2 de área.

~ar,:teiros

e':ceden-tes destat;1 medide.s deverão ser computados

como .íre:IS livres, a jv~~o da l'rofeitura.
As áre s cedidas paru serviços m"Jll.l cipc.is locais não poderao
Der deü'V:!.adaa pc·.ra v:tiliz2.çfio (lifere:o.te ~

Bntendem-,so po.r aerv,!_

çoe locais, no caso, os q_ue atenderem às necessidades peculiares e reGtri'.;as no bcirro, taJ.s como: escola primária, jardim
de infância, pBL'que infantil, póato de saúde, pOsto de puericuJ..
tura, pOsto de Pronto Socorro, pOsto policial ou de bomb~iros,!
gência ~ostal-Telegráfica, mercadinho, biblioteca de bairro,in~
talação esportiva de bairro e abrigo pura paBoageiroe de transportes coletivos. Excluem-as ao instalações incOmodas, tais como: prisão, cemitérios, pôsto de moléstias contagiosas ou repU&
nantes e as repartições e se1-viços que, embora ,{teia, niio seJam
de utilidade direta à população local.
Às áreas ou lotes referidos não poderá a Prefeitura dex destino
diferente dos previstos, nem alienar.

lltl·J<e'
{:~t 4:) Kr.~

<;ac
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"'",t,t· .,... '' \''A' L~; D~~/f?>s
O

O~til.""'.\11. ' '1 ~. ,.,
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-10§ 6• - Se, ap6s edificados 90% dos lotes num raio de 250 metros e partir de uma deatas áreas, não estiver a mesma utilizada na forma
prevista, poderão o arruador ou r.eur herdeiros reiv1ndicá-la,ap6s 1 ano da data d~~ notificação à Prefeitura. •
- As vias pdblicas classificam-se nas seguintes categorias:
Esoradae ( s6 na zona rural}. Lar~a mínima 16 metros.
Car:ú.nhos ( s6 na zona rural} • Largura mínima 10 metros.
3~
Passagens (s6 para casas populares em conjuntos}. Largura mínima 6 metros.
4• - Vielas de pedrestes ou de serviço. Largura mínima 5 metros.
51 - 1~ de int~r~sGe local (exclusivamente residencial). Largura
11 a 14 metroo.
6e - Huas secundárias. Largura 14 a 19 metros.
7~
Ruas principais. Largura 19 a 28 metros.
8• - Artério.a de arande trá'ego. Largura mínima 28 metros.
·- A malha urbana deve ser projetada de modo que, em regra,nenhum
lote venha " distar mais de 500 metros de duas artérias de 7•
ou de 81 categoria, que se cruzem. Entende-se a distAncia med1
da pelo eixo de ruas.
- As ruas de 5• categoria serão somente. residenciais,
- A malha urbana deve ser, em regra, projetada de modo que ao
ruas de 5• e 6• categorias não tenham extensão superior a JO
vezes a sua largura sem desembocar em orté~ia de categoria superior ou em praça.
!las ruas de 5' categoria, a Prefeitura poderá exigir dilatação
ou pracinhas de retOrno de cruzamento a distancias não superiQ
res a 20 vezes a largura da rua e nos pontos que a topografia
e o tráfego justificarem.
- ~ssas dilatações ou pracinhas deverão, em planta, circunscrever no mínimo um circulo de 25 metros de de diâmetro ou um r~
tdngulo de 20 metros X 40 metros.
Nas vielas (4' cateeoria) não se admitem lotes que abram ecSmsnte sObre elae, ou que sObre elas abram as et.tradas principais.
§ 1• -Nas zonas residenciais não haverá Vielas p~blicae carroçaveis.
§ 20 - Nas zonas industriais as vielas carroçaveis não terão lar~a
inferior a 8 (oito) metros nem comprimento auperior a lOO{cem)
metros,
§ 3Q
~ permitido a lotes comerciais ou industriais vizinhos faze
rem vielas particulares cowuns, fechadas por portões gradeados, para serviço o accesso secundário de caminhões, A viela
dêste tipo não poderá servir a mais de 5 (cinco) lotes nem
ter comprimento superior a 100 (cem) metros.
§ 42 -Nas vielas carroçaveis, as entradas carroçaveis do lotes darão para pracinha, dilatações ou serão dispostas em vasamentos que permitam aos veicules o ráio conveniente, isto 4, no
mínimo 8 (oito} metros para automoveis e 12 (doze) metros Pã
ra c~ão.
§ 5• - Os lotes eventualmente encravados sObre vielas e sem frente
sObre ruas comuna ficarão gravados por servidão ngn aedi!i-

~·

§ 6• - As vielas rasidenc:lais uo estenderão sempre entre duas vJ.e.e

-

pdbl1cas e serão o quanto poseival retas.
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normalmente nos ar~entos residênc1ais dispoai

Admite~sa

§ t1nico

ART. 451
ART. 46&

ART. 471
ART . 48'

§ li

§ 21

ART. 491
§ li
§ 2i

I

,a

§ 48

çiSes em .2Yl""!!s!.-aç. Haverá obrigat&riamente n11111a pracinha ter
minal ou de retorno, capaz de cirC'WlBcrever t).O m!nimo um circulo de 20 (vinte) met:ros de diâmetro. A rua de acesso ·não t§.
rl compr~~nto superior a 80 (oitenta) matroa e será ordináriamente da categoria 5• (quinta), nunca ·~iela, nem de categoria superior á 6• (sexta).
-A Prefeitura,nae auae "diretrizea•, poderá determinar viela
de ligação entre a pracinha de retorno e a rua poaterior,
- Normalmente não se permitirá a constituição de ~""!!1!.-~
nas zonas comerciais.
-Admitem-se .!ll!!li.""!!s!.-~ nas zonas industriais . As praças terminais deverão circunscrever no m!n1mo um circulo de 25 (vinte
e cinco) metros de diâmetroT a rua de acesso não terá comprimento superior a 120 (cento e vinte) metros e será ordináriamente da 6• (sexta) categoria,
- Nas zonas centrais não será em regra ~ermitida abertura de
vielas Pliblicas, 11em forte motivo de serviço . largura m!nima:
6 (seis) metros.
- Nos arruamentos residênciais e comerciais ao longo das linhas
de estrada de ferro serão previstas ruas marginais, Não são
permitidos lotes e construções com os fundos encostados na
faixa ferroviária.
- Ae ruas ao longo das linhas serão de categoria 5• (quinta) ou
superior.
- Por necessidade topográficas e da malha urbana geral, e no caso de arruamento esteticamente tratado, poderá haver ao longo
das 11nhas quadras da mesma separadas apenas por faixa verde ,
mas cuJas frentes principais deem para ruas públicas. Neste
caso as testadas voltadas para a linha serão .consideradas fren
tes eecundáriae, sujeitas a todas oondiç5es normais doa lotes
a daa conetruç5es sObre ruas publicas, tais como: recuce, fechoe, ato •• Ae construções não voltarão os fundos e anexoe da
serviço para a linha.
- Nas zonas industriais os lotes poderão encostar na faixa das
linhas quando for previsto acesso ferroviário por deevio.
- Ae fachadas sObre linhas de trafego geral, embora de edifícios
industriais ou armazene, não eotão isentos de exigências esteticas em medida razoavel.
- Onde não for possivel nem estiver previeto o acesso ferroviário, ao longo das linhae correrão ruas ou, excepcionalmente ,
faixas verdes, como no caso da zona residência! (art. 481) ,
-A PrefeiturA poderá exigir, nas"diretrizes•, ruas longitÜdinais e mais amplas faixas verdes, nos trechos em que o julgar
necessário por motivo de tráfego, da estétiua, ou de previBões
tanto urbanisticas como ferroviárias.
- Em zona industrial poderá exc'epcionalmente um lote ou área pr~
xima, mas não adjacente á ferrovia, puxar ramal ou desvio de
serviço, desde que:
a) - haja acOrdo pr6vio com a Prefeitura e com a Estrada;
b) -não c6rte em nivel vias públicas principais;
3:)1
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illT. 501

§ 11
§ 21

§ 31
§ 41

§ 51

c) - cortando vias pdblicaa em nivel; :taça-o s6mente em
pontos essencialmente industriais, de pouco tráfego ,
e com todas as precauç8es de visibilidade , sinaliza~ e vigill1ncia,
d) - cortando estas viaa em n.i.vel, fiqu.e prevista oportuna
feitura de passagem em desnivel;
e) -a malha de vias públicas seja traçada de modo a car.alizar o tráfego sObre arteriaa principais, e que estas
não tenham _cruzWilento em nivel;
f) - a Prefeitura mantenha um censo comparativo de movimento de veículos e trena nos cruzamêntoe ferroviários
de nivel,
- Nos novos arruamentos e retal hament os, mesmo rurai s, não serão
admitidos cruzamentos de nivel com as est radas !! ~. nem
com os grandes~ r odoviários que, ~e los governos ou pel a Munici palidade , fOrem declarados • expressos".
-As quadras adj acentes serão, em regra , alongadas no sentido
r adial e no das estradas ,
- Os cruzamentos serão espaçados convenientemente , atendendo
tanto á intercomunicação dos bairros de um e de outro lado
das estradas , com á conveniência de não exagerar as despesas
em obras de arte para cruzamento em desnivel.
- A localização doe cruzamentos e a trama das art6rias principais serão intimamente relacionadas entre ai • .
• Evitar- se- d criar •estrelas• ou convergência de art&riaa exa-tamente no topo das pontes ou passaeens em deanivel,
- No caso de passagens em desnivel das ruas sob as linhas ferreas, será exigido:
~) - largura carroçavel mínima de 6,50 (eeia e meio)metroa
e paBIJeios de mí!ÚIDQ 1, 50 (um e meio) metro;
b9 - altura livre mínima de 5 (cinco) metros sobre a faixa
carroçavel;
~) - ~ eatisfat6rios e suaves;
d) - previsão de escoamento pluvial no cnao de perfil oOncavo;

e) - l!mplas curvas de concord11ncia das ruas nas entradas;
:f') - bOa visibilidade.
§ 61 - No caso de passagens superiores de ruas sObre as ferrovias,
exigem-se precauç6es semelhantes, e aiDda parapeitos altos
que desanimem a permanência ou o debruçamento de transeuntes.
§ 7' - Na execução de cruzamentos e pontes evitar-se-á que as ruas
ou rodovias apresentem estreitamento da faixa oarroçavel,
brueco ou gradual. Ao meno11 das :f'aixas .de movimento.
§ e• - Na passagem interior das ruas sOb ae estradas de ferro ou de
rodagem, se por força maior o gabarito da passagem fGr baixo ,
a sinalização de embos os lados o assinalará. Altura mínima
4 (quatro) metros.
~ 9' - Se , em vista das circunst11nc1aa, a Prefeitura julgar anti--econOmica a imediata construção de passagens em deanivel em certos cruzamentos, poderá ela conceder adiamento da construção ,
desde que:
a) - sejam deixados :f'aixaa e niveis necessári os á futura 3~S
construção;
b) - sel_am adotadas, no momentº-.._ as proyid_J_n_<:~esaár.iaa

-13c) - seja garantida grande visibilidade sObre a linha;
d)
seja executado perfeito aplainamento e calçamento na
passagem do leito , embutimento dos trilhos e proteção
dos mesmos por contra-trilhos;
e) - sejam regulamentadas as construçi5ee, maroe e a vegetação nos lotes ou sl~bas adjacentes, de modo a não reduzirem a visibilidade .
§ 108 - Dispensam-se, em regra, naa estradas e caminhos, antes das
passageDS de nivel livres, dispositivos retardádo.res, tais
como: valetas, sinuosidades, canteiro aentral etc", que possam, por sua vez, constituir motivos de acidente.
§ lli - Nas estradas e caminhos municipais não serão permitidos dispositivos, medidas ou sinsiá contrários aos expressamente e~
tipuladoe nos regulamentos federais e estaduais.
ART. 511 - l'oderá haver, intercaladas entre os cruzamentos de ruas com
ferrovias e rodovias expressas, passagens em desnivel e&
para~pedeetree.

§ 1' -Estas passagens admitem escadas de acesso, de ponto suave.
As inferiores serão retas , facilmente fi.acalizd:veis e esgotáveis.
§ 2' - As passagens inferiores para pedestres, na zona urbana, serão iluminadas á noite e terão paredes revestidas com material duro e de facil limpeza.
~- A declividade máxima das art~rias de a• (oitava) categoria
será 6% (seis por cento); das de 7' (estima) categoria, 7%
(sete por cento); das de 6• (sexta), 8% (oito por cento);
das de 5• (quinta), 9~ (nove por cento}! das vielas de passagens , 12% (doze por ·cento) no caso de piso contínuo, ou
mais (em média) no caso de degráus ou escadas intercaladas .
As escadas em vielas nunca terão lances de mais de 10 (dez)
degráue, patacaree de menos de 2 , 50 (dois e meio) metros),
degr11us menos suaves que 0 , 16 X 0,35 (dezesseis por trinta .
e cinco centimetros), nem declive longitudinal de p~tamares
superior a 5% (cinco por cento) .
- Nas vielas de passagens o piso será de pedra ou mataria dura ,
natural ou artitict~ não escorregadia. O escoamento pluvial
não se fará pela faixa de trânsito , nem formará cascatas nas
escadas.
- A Prefeitura poderá excepcionalmente to lerar um excesso de
declividade de 1 a 2% (um a dois por cento) em cada uma das
categorias de vias acima enunciadas, desde que ocorram motivos fortes, tais como: 1mpresc1ndibilidade do traçado, exten
são muito reduzida (100 metr~, não co1ncid·llnc1a com curvas,
possibilidade de correção futura, existência de bOas vias
paralelas ou subsidiárias.
T. 531 - A decli-vidade mínima das ruas será de J./2% (meio por cento),
e a míniu:a absoluta de 1/5'/. (um quinto por cento). Neste ultimo caso re~uerem-se nivelamento adequado, sargetas cuidadas
esco~ento pluvial suficiente, esngrias ou bOcas de lobo mais
frequentes.
!RT. 54• - As quebras de gradiente, q~do ~~o fOr possivel si~~-las
nas esquinas, devem ser suavizadas por C1U'V8S parabÓlicas 3 5 G
ou outran convenientes,
- lias intersec;i5es de ruas, a concordânda dos partis loYJi;i t '
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ART. 55i
§ 1•

§ 2•

§ 3i

§ 49
§ 59

§ 6•
§

7•

ART, :;!69
§ l1nico

m.

21•
§ li
§ 2•

dinais axiais não deixar~ esquecer a necessidade de concordar também os perf:!s longitudinais laterais das ruas, prin·
cipalmente nos cruzamentos oblíquos.
- Nas ruas e avenidas comuns a faixa carroçavol ocupará ord< •riamente 50 a 70% (cinquenta a setenta por cento) da seção
total.
- As larguras da caixa carrcçavel serão o quc.nto possível multiplas da largura das faixas carroçaveis. As faixas de movi
mento terão 3,00 a 3,50 (três a três e meio) metros de largur
ra; as de estacionamento, 260 a 3,00 (dois e sessenta a três)
metros. Se a rua tiver apenas 2 (duas) faixas, ambas serão
consideradas de movimento; se tiver 3 (três), 2 (duas) serão
consideradas de movimento; se tiver 3 (três), 2 (duas) serão
de movimento. As larguras máximas de faixas são exigíveis par'
as vias de maior importância, de circulação rápida ou expressa, e nas curvas. As m:!nimas requerem-se nas ruas de interesse local ou puramente residênciais, onde as velocidades são
pequenas e não sejam de esperar linhas de transporte coletivo nem movimento de cargas.
Os passeios serão o quanto possível multiplos da largura in
dividual do pedestre em movimento ~ 0,70 a 0,80 m. (setenta
a oitenta centímetros). Nenhum passeio salvo casos excepcio·
nais de certas obras de arte e estrangulamentos, terá menos
de 2 (duas) faixas de pedestres,
- As secções transversais das ruas serão geralmente simétricas
Admite-se todavia a asy~etria. Os dois pasoeios da mesma
rua podem apresentar desigual largura e tratamento, por motivos diversos: insuficiência de largura total, orientação e
insolação, tipo de edificação diferente de um e de outro la
do, posteação ou arborização unilateral, ruao oarginais a
rios ou jardins, vias em encostas fortemente inclinadas, lado
interno ou externo de curvas, diferenças de transito por motivo de circulação geral, conveniência de e:Jtacionamento etc.
~,As ruas e estradas devem ser, em regra, arborizadas bilateralmente. E admitida arborização unilateral no caso de insuficiência de largura total disponível.
A arborização poderá ser dispensada nos passeios estreitos
e nos tomados por abundantes canalizações, postoação e linhas
el~tricas, principalmente no caso de fios descobertos
e de
elevada tensão.
- No caso de arborização central, presupõm-se refugies no m:!ni
mo de 2,50 (dois e meio) metros de largura,
- No caso de rodovias a arborização preferivelmente ter~ disposição irregular e pitoresca.
- A secção transversal das ruas e avenidas será horizontal.
No caso, por~m, de terrenos e cruzamentos muito inclinados,
e nas curvas ou cotovelos fortes, a secção admitir~ uma declividade transversal com o máximo ordi~rio de 3% (três)por
cento) e absoluto de 4% (quatro por cento)
- Ou passeio& terão declividade transTereal de 2 a 4~ (doia a
quatro por cento), despe3ando :aas sargetao.
- Excepcionalmente , para atender a grandes larguras ou altimetria especial, os passeios poderão inverter a inclinação e
receber calha central coberta por grelha ou lages.
35 7
Nas esquinas de forte desnível, será estudado o declive dos
passeios junto ao alinhanento, para evitar exageros. No caso
de declives fortes, que todavia não excederão de 16~ (dezes
seis por cento.), adotar-se-á revestimento não escorrega,dio
_.,.,...(,.,C'

-15AaT, 589 - Na execução dos arruamentos em terra já será dada ao leito

§ 19

§ 29

§ }9

ART. 599

§ 19

§ 29

AR,T, 609

das ruas o recorte superficial aproximado, com os descontos
devidos á espessura dos revestimentos. No caso de execução
da pavimentação, a Prefeitura especificará a curva exata do
abaulamento, de acOrdo com a largura, revestimento e outras
circunstâncias.
Nas avenidas com duas pistas separadas por refúgio central,
o abaulamento poderá ser único, entre guias externas, ou duplo, um para cada pista. Na segunda hipote<~e será previsto
o escoamento pluvial no centro, Na primeira, mais apropriada para pistas estreitas com revestimento liso, o abaulamento será o minimo possivel.
Nenhum arruamento, mesmo que provis6riamente em terra, deve
ficar sem sargetas. Nas áreas de pequeno recolhimento pluvial e escoamento espalhado, poderá êste fazer-se superficial
mente, pelas sargetas, passando as galerias nos pontos em que
o volume tornar-se excessivo.
-As soleiras, nas ruas não pavimentadas, se~ão dadas com folga suficiente para não ficarem posteriormente enterradas.
- Os projetos de arruamento incluirão o de e"co:lJilento pluvial.
Na planta devem figurar as linhas das canalizações, diâmetro
e profundidades aproximativas, posição das bOcas de lobo e
detalhes típicos. Concluida a obra, serão entregues á Prefeitura os projetos detalhados, taio como fornm executados.
- 3e o projeto compreender galerias, obras e coletores al6m
das necessidades de escoamento do contingente pluvial local,
ou coletores predominantes destinados a dar travessia a defluvios de montante, os proprietários-arruadores, poderão solicitar á Prefeitura que assuma responsabilidade correspondente a êsses excessos , de interesse geral, e recuperáveis
pelo poder p~blico mediante taxação, na forma que as leis
tributárias vierem a estabelecer.
As bOcas de lobo ordinárias, quer de escoamento lateral sob
a guia, quer se escoamento atrav6s de grelha, não deverão
impedir o encostamento dos veiculas.
O plano de arruamento preverá a arborização, obediente aos
seguintes preceitos:
a)- essência apropriada, aceita ou indicada pela Prefeitura;
b)- nos passeios estreitos, ou muito pr6ximo das fachadas,
poderão ser usadas especies esguias. Inversamente, em
refúgios amplos e longe de prédios, poderão ser plantadas especies frondosas;
c)- as arvores ficarão espaçadas de 8 a 15 (oito a quinze)
metros;
d)- o espaçamento entre arvore e guia será ordináriamente
0,80 a 1m. (oitenta centimetros a um metro);
e)- nas arvores de rua e de jardins, salvo . nas partes estilizadas, devem ser evitadas as deformações topiárias;
f)- os exemplares novos, recem-plantados, serão inicialmenproteaidos contra o vento e a depredação, por varas e
arames;

g)- as covas regularão l (um) metro
ra bOa e adubada;

c~bico,

cheias com ter-
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h) - as especies de raizes superficiais, quando utiliza-

das em passeios, terão logo abaixo da suporficie do
sÓlo um colar de concreto, conforme indicações da Prefeitura;
i) - as pÓdas obedecerão a instruções da Prefeitura, procurando não deformar o arvoredo;
j) - quando coincidirem os alinhamentos da arborização e
da iluminação, os pontos dêstes serão fixados primei ro, e as e.rvorea, mesmo que reeulte uma distribulçio

não muito uniforme, gpardarão a distancia mÍnima de
6 a 8 (seis a oito) metros de cada lado dos fÓcos
luminosos;
1) .• será drenada a faixa de sub-sÓlo em que camada impregnvda de sgua e pouco profunda impedir a vida d1s arveres; o

Único - Nos passeios amplos, são permitidos canteiros ou faixas gra ··
madas, longitudinais, Essas faixas serão interrompidas de es~aço a espaço e em todos os pontos onde haja entrsdao de
~redLo~. travessia frequente de pedestres ou encostamento da
onibus.,

ART . 61• - Os cantos de esquina terão cÓrte mÍnimo de 5 (cinco) metros ,
igualmente incl~nado sôbre os alinhame~tos concorrentes ,
Dispensa-se o corte nas esguinas cujo angulo interno supere
1 1/2 (um e meio) ângulo reto , O canto pede ser, tambem, ..
arco de cÍrculo inscritivel na linha quebrada acima descri .
ta"

,

,

- Nos cruzamentos d~ grande tra;'ego, a Prefeitura pcdera, nas
"diretrizes", impor maiores cortes! visando maior visibilidade e mais facil viramento dos ve culos.
§ 2• ~ Para o.mesmo efe'to a Prefeit~ra poderá exigir ~aior recúo
dos predios de esquina, reduçao dos fechos e ate da vegetação,
§ 3• - As guias serão concordaô•··" por rétas paralelas ao chanfro da
e~quina , ou por arco~ de cÍrculos ,
O passeio no chanfro te •
ra largura intermediaria entre a dos dois passeios concor rentes ,
No trecho de passeio correspondente aos chanfros
comuns serão evit&dos arvores e postes.

ART .
ART ,

62• ~ As esquinQs de ruas com vielas dispensam cortes,
63• - A faixa calçada e transitavel das vielas residenciais terá
lerp,ura mÍnima de 2,20 (dois e vinte) metros,
CAPÍTULO IV

L O T E A ME N T O S
As áreas arruadas c~assificam-se em zonas urbanÍsticas, as
quais correspondem as diferentes necessidades e usos nor.
mais previstos (come~cial, residencial, industrial, rural,
especial etc.) e terao, cada uma, os característicos mais
adequados aos respectivos usoso
No projeto, a fixação dos lotes tÍpicos precederá ordinaria
mente a determinaçao da~ quadrat,A largura das quadras ~ sl
denotais e industriais e a soma das &rofundidsdes dos lo
mais a largura dos .e.!!I gz:ound.! ou pateoe, quando ex.<

Úhico ~ As larguras comuns, sem páteos, serão de 60 a 80 (sessenta
a oitenta) metros, exc~pcionalmente de 50~ 100 (cinquenta
a cem) metros, Fora destes limit5s, devera o arruador justifica-lo em memorial,
As quadras residenciais terão o comprimento de 100 (cem) =
e 250 (duzentos e cinquenta) metros, e excepc~onelmente o
de 400 (quatrocentos) metros na direção do trafego predo ~
minante.
Único - Ultrapassando 350 (trezentos e cinquenta) metros, deverá o
arruador rasgar vielas transversais de passagem. do modo que as subdivisões da quadra não excedam de 180 (cento e ~
oi tente) metros.
IRT . 67~ o As quadras comerciais terão ordinari~nte comprimento de
80 a 120 (oitenta e cênto e vinte)metros e excepcionalmente
de 150 (cento e cinquenta) metros ,
·
IRT. 68• = As quadras industriais terão em regra largura de 80 a 120
(oitenta a cento e vinte) metros e comprimento de 100 a 150
{cem a cento e cinquenta) matros na zona industrial leve,
de l50 a 500 (çento e cinq"·~nta a trezentos) 0 mais metros
na ~ona de industrta · p~sada,
§ 1• " Níio são recusaveis a prior! os gedidos de junção ge certas
quadras , mem o de ligaçao atreves das ruas, l1gaçoes estas
excepcionalmente em niv el (desvios ferroviarios), preferi velmente subterráneos (transportadoras mecânicas , decauvilles, canalizações , etc , )
§ 2o - -;\;nexação de quadras já afie ializadas sÓ será pet•mi tida:
a ) ~ em caso de obsoluta necessidade;
b) - por d i spensabtlidade da ~a suprimida, na rêde geral;

lliT .

69• -

ART . 70• -

ónico -

ART . 71• ~
§ Único -

ART,

72• -

§ Único -

c) - p9r impraticabilidade da ligaç ão subterrânea ou
aerea suficiente;
d) - mediante indenização , pelos adquirentes, do valor
do leito da rua;
e) - m~dionte lei que desincorpore a faixa do domÍnio
publico e a classifique entre os bens patrimoniais
do MunicÍpio , alienaveis,
As quadros industriais serão, o quanto possivel, retan~ 
lares Q A regra menos rigida , prevalece~ com referência ás
quadras comerciais e residênciais adjacentes e de catego rls. 1nfertoreso
S~rão evitados , serviços de terraplanagem de que resulte
corte , ou aterro Íngreme , superiores a 4 (quatro) mstros
de altura, nos lotes definitivos, e , sobretudo nas suas
divisas,
Além dêste limite, o arruador deverá apresentar justificaç~o , provando a impossibilidade da utilização razoavel
~a srea sem o referida terraplena gem, e dando a solução
ou projeto da consolidaçã o do talude .
Os loteamentos re spei t ar õ. o o es coamento pluvial natura l ,
Os lo t es in fe rior es s ã o obr iga dos a r ec eb er o e s coamento
plu vi a l natural dos lot e s su periore s . os aterros e ruas
transv ersa i s aos v al e s e r i ncões, não poderão ob s truir os
escoamen t os netur a•sQ
Os loteament os aprovados pela Prefeitura sÓ poderio ser
modificados medi ante nova aprovação,
3 () 0
Uma vez edificadç o lo~e, a modificagão não poderQ ser t'l
que deixe o edif1c1o forv das condiçoes legais impostas a
zona o

~ ~ Nos projetos de arruamento e loteamento submetidos á Pre -

~T,

74•

~

ART.

76•

feitura, as quadras serão metodicamente numaradas com algarismos romanos e os lotes com algarismos comunso
- A Prefeiture não assume resp2nsabitidade por diferenças
aoaso verificadas nas dimensoes e areas dos loteso
- Na planta do loteamento figurarão os lotes ou quadras com
destino especial, certo ou p~ovave!, gomprometido eu apenas sugerido, os destinsdos a doaçao a Prefeitura e os reservados preferencialmente nos termo• do art, 36•,
- Cada lote residencial individual comportará um Único edifÍcio principal e os anexos normais. Esses edifÍcios e anexos
não poderão ser desviados das ocupações previstas no zonea-

mentoa
§ 1• - Nos totes residenciais individuais, o edifÍcio constituirá
uma unica habitação , caracterizada pela unidade familia_r e
econômica dos ocupantes e a unidade funcional do predio, salvo os anexos para empregadoso
§ 2• - Nos lotes.residenciai~ coletivos, o edifÍcio principal di vidir-se-a em habitaçoes separadas, So o lote,por seu tamanho original ou ~or anexações aprovadas, vie~ a equivale~
a diversos lotes minimos leg~is da zona , ~odera o proprietario consultor a ~refeitura sobre a elevaçao de blocos separadosJ em numero nao superior aos lotes virtuais ou poss1ve1s o
§ 3• ·• A Prefeitura não aprovará o projeto de blocos eó pela equivalência das áreas do terreno e das ár6an ou volumes de cons ~
trução, mas poderá faze-lo se, além dessa condição, fÔr satisfatorio o projeto sob outros pontos de vista ,
~ - Os edifÍcio s r es idênciais individuais e a nexos não poderão

ser desviados das suas utilizações previstas ou legais,
nem subdivididos materia lmente .
ART .

78• -

No casq de lotes residênclais indiv iduais , que por motivos
topograficos, rosultarem grandes e ~undos, mas \ndivisiveis
pela exlgMidade das testadtis, podara o proprietario construir mais de um edifÍcio residencial individual, desde q'te
tenham entrada -independente e a cada. um c orresponda uma area
de.terre9o pelo menos igual a 1 e 1/4 (um e um quarto) vezes
a area media dos lotes existentes nesse trecho de rua, 1 1/2
(um e meio) vezes a área mÍnima prescrita i zona,

§ 10 - O disposto nêste artigo supõe

lotes encra vados ou s em pos sibilidades ou perspectivas de abertura de ruas posteriores
que lhes possam conceder novos frentes ,

§ 2•

~

A concessão acima não envolve a divisibilidade do lote sob
o ponto de vista da propriedade,
No plano de arruamento, o projetista deverá relacionar a
direção das ruas, a forma e dimensão dos lotes e o tipo
da edificação, de modo a reduzir ao mÍnimo as faces pre judicadas sou o ponto de vista da insolação e umidade.
- CAPÍTULO

V-

"O!iEAMENTO
ART . 80• ~ Todo arruamento ou loteamento novo ou recente envolverá a sua
classificação total ou po1• partes, em zonas urbanÍsticas. Essa

-

§ 1• § 2• ~

§

3• -

ART , 82• ART . 83• § 1• -

classificação é orientada pelas "diretrizes" da Prefeitura,
a que deverão ater-se o projeto 8 a utilização efetiva dos
terrenos .
O zoneamento da área arruada determinará ou limitará as ca ~acterísticas seguintes!- uso da propriedade; dimensão, 8
areados lotes; proporçao construtivel dos,meamos; recuos
(anterior, lateral 8 de,fundos); altura; num~ro de andares
ou Gabarito; volume o~ area,total de piso; n~ro de,habi taçoes; fechos, ligaçoes eletricas e prescri~oos esteticas ,
As zonas são geralmente áreas, mas tambem podem sor consti -.
tuidas apenas por praças e ruas, trechos de ruas,ou por um uni
lote ou esquina.
As pr~sorições zsnísticas não substituem nem contra~iam as dis
posiçoes do padrao municipal, referentes a ed;ficaçao, e muit
especialmente as referentes a insolaçao e recuos, mas exercemse com estas, com pontos de vista diversos.
As "diretrizes" municipais de zonea1:1ento tigam-se aos planos e
esquemas gerais de urbanismo vigentes, e as perseectivas de de
senvclviment9 urbano, visando a melhor organizaçno da cidade e
a garantia mutua das propriedades.
O zoneamento básico é o referente ao uso, que prodominantement
influe na determinação dos outras caracteristicas,prescrições
limites,
Os usos.normais são: comercial, residencial, industrial, qiver
s9s, (givtco-administrattvo, escolar, hospitalar, forroviario,
aeroviario) e rural ou ogrÍcola ,
O uso rural exclue, por natureza, fetturas urbanas, Quando na
zona rural houver conveniência de introduzir q~alquer feit~a
urbana (ruas e nao estradas, lotes urbanos e nao glebos),a are
passa a uma categoria especial, del).ominada "madura" urban!stic

mente, ou,. 11 urban1zavel 11 , que passara a 'Urbana", sob qualquer de
suas espeoies, quando o arruRmento se efetivar G

§ 2• - A construç~o de residências agrÍco!as su a instala~ão isolada
d! uma industria, na zona rural , nao ~ao consideradas utiliza ·
çoes urbanas .. A Prefeitura , declarara "sub - zonas urbanizaveia
sujeitas a vlano ou previsões urbanísticas a a zoneamento ofi
cial, tais areas que, a juizo dela, possam constituir centros
catalizadores de desenvolvimento urbano ,
ART , 84• - As sub-zonas residenciain usuais,nos arruamentos novos, são:
CR
- Com~rcio regional
Zona-cCL
- Com~rcio local
(Comercial)
CP
- Comercio principal
RI
RI-A

Zona - R( Residencial)

- Sub - zona de residências individuais
- Sub-zona de residências individuais,
secção de prédios isolados, de classe superior
RI- B
Idem, com caracterÍsticas e exigências
me nores.

RI-C
RI-D
RI- E

Sub- ~ ona de ~sidênc i as individuai s ,
sec~ a o de proqios isolados, de classe
cons id erada media .
- Idem, com exigências menores.
- Sub-zona de r es id ências individuais ,

..

secQ Õ. o 0 e prédios

11

econÔm1cos 11 gem1nado ,

RI- F - Idem, admitidos em renques ,
RLPpG - Sub- zona de residências ind1 vi duais, "p
pularesn, admitidas em renque! .

RI . PpH - Idem em conjuntos .
ART . 85• .~ O uso residencial individual exclue todo uso de outra espéc,ie "
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A ro~bdêncin sÇ é admitida para uso de uma única famÍlia ou
grupo social minlmo com unidade econômica.
1" - As zcr\'ls residenciais e suQ; divisões (sub~zonas e secções)con
slderH>-se "estritas", isto e, do caracterÍsticas rigorosas de
USO o

2• - Salvo
3R

1

predlos :ssidencials - respeitadas todas as c~tracteristice.s zon!sticas 1lilt~riais- pnquenus transgressões do uso, até certo
ponto co~:, ,&tiveis com o ambiente residencio.l e familiOl'. (pensões, gat.nete dentér·io, aulas particulares, proflssõos liberais indi;idualmente exercidas, pequenas manuf~turas caseiras,
costura 1

§

4• -

secções resiqencials mais elevadas, tanto individuais

como co . etivss, podera a Prel'eltur&: declarar 11 não estritas" ou
"por:nis~tvas" as outras secções;>
Na.!i secçles residenciais 11 perm1ss1vas", serã.o tolerlj.das nos ··

~J:.c

o)

Nos secçÕe 1 resi<!encials "permissivas", ,Poderá e Prefe~tura
t~lerar .a hserç!!o de estabelecimentos uteis ou necessarios.
nao incomodJs, nao repugnantes ou nocivos, aos quais, por na
tureza, nãc sejam adequadas as outros zonas.

!;;ssa permi~ > iio ~ sujeita ás seguintes condiçÕes:~) - determinaçac previa do foto, no projeto aprovado;
b) - so a determi1ação fÔr r.osterior: isolamento total por rua, vie
la ou faixa \erde;
c)
recÚo_mÍ~imo dos edifÍc1os e instalações de 10 (dés)metros em
relsçao as di'fisns e al~.nhamento;
d)
obediência ás exigênci a o: zonÍsticas no local, quanto á ocupação
superfic!al;
•
•
e) ~ Quando for indispensavel altura superior ao limite zonistico,
adotar um gabarito constituido por umn oblÍqua h=•L=l: 1, tirada pelo ponto mois alto permitido no alinhamento predial anterior;
f) ·- arranjo de espaço inter:·o, ou dilatação suplementar na rua, oa~
paz

de_et~nder

as neoe s !1dades

decor~entes

de estacionamento;

proteçao a visinhança, 1•or arborizaçoo, cortina verde, disposi ~
ção conyeniente dos pavilhÕes e das faceej
h} - proibiçao de fechos cor,tornant es diferentes dos especificados
g) -

pare a ZOI]Ao No coso d11 necessidade de r ectamento mais rigoz;o ...
so, havera o recurso a fechos internos, a n&o menoe de l O (d es)

metros do perÍmetro;
i)
seleção severa do uso ·jos estabelecimentos admitidos;
j) - tolerância <le clubes /JOciais, cÍvicos e recreativos, desde que
de carater e nivel co::·respol}dentes

~o

bairro, e excfuidos os -

clubes de jogo, os qe espetaculgs pu~licos e os estadios 9 Os
usos considerados nesta l e tra so serao legalisavels, quand oresolvid~s antes da oficialização, gu , se posteriores, mediante a anuencia de tonos os proprietarios imediabamente fronteiros ou limÍtrofes 1 e de 2/3 (dois terços) dos seguintes atingidos por um perlmetro circundando o do terreno a 80 (oi tonta) metros de distância o Os proprietários serão convocados
pela Prefeixura á discussão e vo~ação. A convocação será feita
com antecedencia mÍnima de 10 (des) dias, remetendo-se a cada
interessado a explicação precisa da questão e a planta da área
alcançada;

1) - o terreno terá a área mÍnima de 2 . 500 ms2 (dois mll e quinhen-

tos metros quadrados);
m) - localização das entradas principais em ruas de categoria

6• ou

superior e, no caso de grandes ests.belec!mentos, em ruas de ca-

te5oria 7• ou superior;
n) - tratamento arquitetÔnico e paisagÍstico de acôrdo com o amblem.
te residencial;
5• - Na zona residencial não são permitidas gara~ns paro mais de
um carro nas casas populares, pera mais de 2 (dois)na• econômi"
cas, e 3 (tres) nas isoladas B a o, e de 4 (quatro) nas isola~
das A.-

36 :3

-21
ART, 86• - Na sub-zona RI, secção A, so se permitem casas principais 1so1
das.
§ 1•- As dimensões mÍnimas de cada lote SQO de 25 mts.(vinte e cinco
~etros} de frente por 50 (cinquenta) metros de profundidade e
area mínima de 1.250 m2 (hum mil e duzentos e cinquenta metros
quadrados)
O n~ero mÂximó de andares ser4 dois,não se contando. como tal
poro os_ ou ellJbasrunent os inJ:!abitavels, a inda qu~ utilizsveis, nem
os sotaos, atices e torreoes, ainda que habitaveis.
os recÚos mÍnimos do prédio principal serão: anterior d~ ~ (oi
metros; lat~rnis d~ u (q~atro) mstr9s e posteri9r 10 (des) met
Havendo porao, sotao ou atico habitavel, os recuos mÍnimos ser
acrescidos de um metro nas faces correspondentes, em toda altUi
ou 1 pelo menos, na parto correspondente ao andar super1oro

A.area máxima cobrivel pela edificação principal será de 30% (
(trinta por cento) do lote, não se computando corno tal ós torr
ços descobertos, mnrqulees, escadas externask pequenaD salien=
cias estéticas dos andares superiores, e balcÕes. Estas exceçõ
não compreendem os corpos principais das construçÕes em iloti
§ 5. - É permitido anexo, com o máximo de dois andares (terreo e sobr
do), J;>~re saragem, acmaodações para empregados e serviço, ocup
do ate o maximo de 8% (oito por c4nto) da superficie do lote,
O anexo pode ser aôbre a divisa do fundo, ou sÔbre a lateral , nl
quintal ou área de fundo.
§ 6• -No coso de lotes ou quadros irregulares, a Prefeitura admitirá
um~ equiynlência para compensação de medidas, respeitada sempr€
a area minima do lote.
ART. 87• - Na sub-zona ou secção RI.B qÓ se permitem,como na anterior ca
sas isoladas, sendo o l9te mi9imo de 20 (vinte) matros por O
(quarenta) metros, o a ares minima de 800 m2 (oitocentos metro.
quadrados) .
§ 1• ~ O_nÚmero m~im9 de andares s~rá de 2 (do!a), com a mesma conceo
eao de sotao, atice ou torreoes, concessao exclusivel a todos c
tipos de residencia individual.
·
2• - Os recúoa mÍnimos serão respectivamente de 6 (seis), 3 (trela),
e 8 (oito) metros, segundo a mesmo ordem do .§ 30 do art.supra.
§ 30- A área edificavel será de 33% (trinta e trela por cento).
§ 4• - A área de onexoa será de lO( (déz por cento), com o maximo de
dois andares.

4

ART. 88•- Na sub-zona RI.C as casas serão isoladas, o lote mÍntmo de,l5
(quinze) metros por 35 (trinta e cinco) metros, e a area minimo
de 525m2 (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados) .
§ 10 - O nÚm~ro máximo de anda~es será de 2 (doia), Os ~otãos e áticos
hab1tave1s computar-se-ao como andares, e ao aerao põrrnitidos •
não ocuparem mais de 1/3 (um terço) da área construida e ficare
a menos de 4 (quatro) e 2,70 (dois e setenta) metros das divis •
laterais.
2• - Os recÚos mínimos serão de 4 (quatro, 3 (trela ), e 2,00 (dois)
e 8 (oito) metros.

3° - A área edificável
cento) .

§

4• -

principal

sera

A área dos anexos será de lo:( (déz
no máximo"

de

35 ~ (trinta e cinco pc

por cento), com doi~t andares

3C1

ART . 89•

§ 1•
2•

,.

§
§ 40

,·,RT , 90•

§ lR
§ 2•

§ 3•
§ 40

ARtr, 919

§ 1•

- Na sub-zona RI . D, as casas serão ainda i soladas; o lote míni
será de 1} (treze) metros por 30 (trint a) met r os 1 e s ua área
n1ma de 390 m2 ( trezentos e novent~. ~et ros quadrados ) ,
- O n~ero máximo de andares é de 2 (dois ) . ~erão tolerados,mcomputados como andar, os s otãos ou át1cos habit áveis.
- Os recáos ser ão de 4 (quatro), 3 (tres) , e l , GO (um e sesq~r
e 8 (oito) metros .
- A área edificável principal será de 40% (quarenta por cento)
- Os unexoc terão a área edificável de lO% (déz per cento ) e o
núcero máximo de 2 (doio) andares, nos lotes de 35 (trint~ e
cinco) metros ou cais de profundidade, e apenas um andar nos
menos profUndos , que poderão ter sotão-despejo.
·-Nà .sub --zona RI.Eas casas pertencem ao tipo "econOmico" , poden·
do ser ge!llllladas , isto é , unidas sObre a divisa , com arquite
t ura comum; o lote m!nimo oerá de 9 (nove) metron por 30 (
( tri nta ) metros e a ár ea mínima do lote de 270m2 (duzentos
e s etenta met roc quadrados),
- O máximo de andares será de 2 (dois).
-Os recáos serão de 4 (qlllitro), 3 (tres) e O ·(zero) e 8 (oi.o
metros. Não sendo geminada, o oe~do recúo não cerá infe
rior a 1,20 (um e vinte) metros.
- A área edU:icúvel s erá de 40$" (Qu.a.ren·.a por cento) do lote
-Os anexou terão a área edificável de 121• (doze por cento) n~
máximo, um andar (terreo) como no caco anter:ior, em lotes
~enores de 35 (trinta e cinco) metros de fundo, e doi~ anda
ree quando em lotes de 35 (trint~ e cinco) metros ou mais
Na su.b~~ona RLFas casas podem ser do tipo "econOmico" e d~ ~
tae em renques atá 5 (cinco) casas cada um, Cada renqu~ 1.
lar-se-á mediante um recáo l~teral nas divisas externas e et
rá prefi xado no pr ojeto de arruamento.
O lote mínimo será de 8 (oito) metros por 25 (vinte e cinco(
metros e a área mínima de 200 m2 (duzentos metros quadrados,
Os lotes extremos terão em re~ra um suolemento de lar~Ira
;te;ual ao recúo lateral nas divisas ""ternas e será prefixa
do no projeto de arruamento.

§ 2• - O r:uúciuo Ue PJlí!3.I'es será de dois.
•
§ 3~ -Os recúo~ se~ de 4 r~u~tro), O e O (zero e ze~) e 6 (oi•
•e o. ~ 1 gf'm;N~~al n~a;;!gr:,~~
sera de ;> 1 50 '
§ 49 • lloJ anexo: , a área m:iXima coberta ... erá de 12~; (do::e por

extremas

DflJ'f:

A!!!..~

~

1•

só um andar nCl lote com menos de 3::1 (trintn e cinco) meti'(
prof•mdidEde e 2 (do .i.;:;) an:laren nos de 35 ( trint::. e cincc.)
tro"' ou 1!13.ls
Na zub-LO"
I ~ al~te -se cnn1~ do tipo "popular"
quen at o -' i_o de 7 r•- '3 cati' :Jl'.. Cn• a rcn. e ri<:.
lado med •. nt rcc.úo l1teral junt~ à~ ~~visas extrcm~
rec11o per:..nte "unto t:' vielas; r.o r n1uen eventuul:nert
esqlU!llL de rua púl'lica, o rc.,Ú,J será o da rua,
Cada ren~Ueü de loteG e respect~vo~ edif!cios oó póde s
tituido e construidc. e:l conjunto, por um ún:icll p::-olvednda,

§ 2•·

~

uub-divisào

patri~o!~al

c venra

eep~ad~

excetuando-se o que determina o urt.96V,
O lot<' mínimo ae.· .. de 6m x 25n; (seis metroa JJOr vJ
metro•) e a n.~ 'l mír1.""'- de l50 m2 (c n<;o e ~~n- _
-1 • r d~

3GS

-2)-

§ 3• -O máximo de andares será de 2 (dois).
§ 49
Os recúos mínimos serão: anterior, 4 metros; lateral, O (zero)
para os lotes comuns e 2 (dois) metros ~ara os extremos; poste
rior, 8 (oito) metros.
§ 5•
A área máxillla edi:ficável do lote será de 401' (quarenta por centc
§ 6Q -Para os anexos, a área máxima edi:ficável será de 14~ (catorze po
centv), com um andar.

Na sub-zona RI.PpH, permitem-se casas"populareo• em renques, até
o máximo de sete casas. Cada renqua terá isolamento pelo recúo
lateral nas divisas extremas. Êstes lotes e estas casas s6 pode
rão ser construídas em conjunto , por proprietários únicos, de
categoria especial, vedado a subdivisão patrimonial e a venda de
lote separado. Osmnques são considerados urban!sticamente ·~
tários• e "indivisíveis" . Os prédios estão sujeitos às exigênciaf
arquitetOnicas e estéticas já enunciadas no caso da sub-zona RI,

PpG.-

§ 1• -O lote mínimo será de 6m x 20m (seis metros por vinte metros) e
a área mínima de 120 m2 (cento e vinte metros quadrados)

§ 2~ - Junto a todo ~po de renques de 7 casas, cujos lotes não atin--

§ 3•
§ 4i
-~

5•

§ 69
§

7'

jam a 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados), e composto dé ·ma1ã da 20 ( vinte ) lotes, haverá um páteo ou um jardi
nete externo, na proporção mínima de l/6 da área total do terreno. Se o número fOr de 50 (cinquenta) lotes, a proporção será de
l/7, e se fOr de 100 (cem), de 1/8, não podendo cada páteo, em
regra, medir menos de 1.000 m2 (um mil metros quadrados},
O máximo de ~dare~ será de 2 (doi~).
-Os recúos m:lniotos serao de 4 (quatro) metros, O e O (zero e zero
e 6 (seis) metros. Oo recúos laterais nos lotes extremos, serão o
1,60 (um e se:;aenia) netros,
- A área máxima edificável será de 45i> (quarenLa e cinco por cento
do lote .
- Para os anexos, o máximo edi:ficável será de 16% (dezeseis por ce'
to) do lote, com um andar.
A área livre, q~~ndo interna, terá no mínimo um acesso externo p•
viela de 6 (seis) metros ou mais. oe a área livre ultrapassar
2.000 m2 (dois mil metros quadrados), haverá em ret;ra 2 acessos
opostos. As vielas terão portão gradeado de fechamento. Os jardi
netes, geralmente externos, e os páteos, quando externos~lsto é
encostados ao.. alinhlllitento da rua), poderao ser abertas ou ter
apenas sebe vivao

a•

As áreas livres de menos de 600 m2 (seiscentos metros quadrados)
devem ser de preferência externas.
§ 99 - As áreas livres são de uso e manutenção comum, sob administração .
da entidade proprietária, ou mediante cooperação imediata dos inquilinos e fiscalização municipal.
§ 10• -Em casos especiais, poderá a Prefeitura assumir o encargo,t~an
do-o, pelo custo, o serviço da manutenção do logradouro, sem que
isso constitua municipalização ou sua transformação em área pú blica,
- Nos páteos de mais de 1.000 m2 (hum mil metros quadrados), have·
rá, para :fiscalização, pelo menos um ponto de luz para cada l.OrJC
~ (um mil metros quadrados).
3 Gf.
§ 12• -E permitida a abertura de portõezinhos, cancelqs ou borbolctx
para o espaço livre interno, fecltaveis a mando da l!refeitur•
sobrevier motivon§

É permitid a a consti tuiçiio de espaços li'•res

-

lQ ~

§ 2• -

7• -

RT,

§ 20 -

§

5• -

§

6• -

an~logos-:~-qual· l

quer qu adra 9u porção cons1deravel de quadra, nao inferior a
10 , 000 m2 (d e z mil metros quadrados) , zoneada nas categori as RI , E a RI , PpG,
Aos e spaços previstos nê~t e art ., a plica~- se as normas do art,
anterior, com as adap t a çoes ac as o nece s sor1as .
só podem ser zone adas nas categorl. a RI . PpG e RI . PpH as rua s de
51 e 6• categoria s , exc e pcionalmente de 7•. na menor extens ã o
possivel ,
"Casa8 econômicas" , para efeitos da presente Lei, são aqueh>s q1
forem assim definidas no pedr!o Municipal e que, com o fim de_f
cilitar o prob!ema de babitaçao barata , admitam p~quena redu çao
em certas exigencias mfnimas legais , tais oomo: pe direito , e s
peesura de paredes , áreQ de cômodos , revestimentos , ete .o
Tais casos não poderão exc e de r , por ano e bRirro , certos nÚme ro
que serão o9ortunamente fixados pela Prefeitura em função de c e
soa imobiliarios e sociais ,
A Prefeitur at tend o em vi sta qu e a r e r;ulnment!!ção espegial da "h
bi taçao e c on omic a'~ e qui va lent e -" uma concess ao, poder a oeort una
ment e c ond i cionar as nut orizaçoes a requ isitos de execuçao , fis
ca l ização, u so e venda,
" Cas as Populares" são aquelas construidas em c on juntos i ndivi si
ve1s, organizados, com as mesmas tole r ânci as das cosas e conômic as, e em lotes ideais menores que os comuns~
As casas populares podem se dispôr em arruamentos pa rt iculares,
padrão inferior ao norm~l quanto a larguras, declives, u so, etc
i~fertoridade que deverll ~er compensada pelo tipo, pel• g1sposi
çao conjunta, pela adjunçao de espaços l ivres e instalaçoes de
serviços gerais e comuns.
e~tes conjuntos sÓ_podem ser con~tituidos e pertencer: a) ao po
publico, instituiçoes de habitaçao P2PUlsr, aut~rquiss, caixas
aposentadorias, etc ; b) a instituiçoes filantropicas, t ejam de
caridade, sejao apenas de int eresso social; c) a sociedades de
cros limitndos e cooperativas; d) 1>. empresa• industriais ou c~m
c i ais de numeroso pe~soal, ou ainda a ernpreau.e privadas idônea'S
e co'"o tal reconhecidas pela Prefeitura.
Os renques populares e 9s c on j untos de tanques, com 9s respGct•
vos espaços livres~e predios e ;nstalaçoes comu~s, sao cons;cter
dos unidades urb!!nist~cas, c~onomicas, arquitetonicas e estetic
e sua s modificaçoes so poderao ser f eitas em conjunto ou por ~o
ções suficientemente grandes,
São os renques p opul ares e os conjuntos de renques pstrimonial
mente indivisiveis, ou divisiveis somente em grandes frações qu
tenJ;:am suf~ciente au~onomin material e funcional. Qualquer t:<'o.r.
ferencia ao se podera fazer a outras entidades das ruezmas cate
rias citadas.
Nos zoneamentos RI.PpG e RI.PpH, aos lotes do_dimensões redu 1~
vinculam-se tipos predeterminados de edificaçao, o que conota a
da aprovação dq loteamento.
A Prefeitura estabelecerá normas adequadas para a
construção e para alienação do 11 casc.s populv:res",
que garantam: a) a ~anutenç~o dos conjuntos ou de suas por~o
su!ceptiveis de autonomia; b) preço de alienação; c) não tran
maçao da compra em negocio especulativo; d) o re ·loteament0 e
arruamento do conjunto, quondo o desenvolvimento urba~o o :
ficar, sem grandes embaraços legais " fin•nceiros ao P<
cipal
À

nto 1 o tu...r pe=iurá rcduçao de área do~ lo.
tribuição dos meomos sObre ruas inteinas e particulares, de ~
r :>cter!oticas especiais.
As ruas internas terão no mf.nimo 6 ( seis ) metros de largura
com faixa carroçavel de 3 (tres) metros, pavimentação leve, at
t;indo declividades ato! 11,5~ e não exceàendo de 1a0 {cento e oit
ta) metros de extensão entre ruas oficiais ou entre uma rua o~
cia1 e uma rua particular de características equivalentes, ou
entre uma rua oficial e uma praça interna pelo menos igual a um
círculo de la _(dezoito) metros de diâmetro.
§ at - As ruas internas de largura inferior ao mínimo oficial não se
destinam ao tráfego geral , mas ao local e de serviço ,
§ 9' - Nas ruas · internas particularee, o recúo das construções será de
4 (quatro) metros no mínimo, de acOrdo com as especificações zo-'
n:!oticas já enunciadas, sen4o proibido.s os fechos anteriores e
permitidos gramados e pequena vegetação decorativa regulamentad
§ 10• -As izwtalaçl!es de abastecimento de água, esgotos, luz, etc. , e
respectivoo serviços e fornecimentos serlo regulamentados em le
especial, assim como a retirada de lixo e o policiamento.
ARt• 98'- O uso residencial coletivo· abrange as sub-zonas seguintes, à~ A
B, designadas pelos prefixos respectivos, de ··RC e.A a RCe.E:§ 71

O zor, .am

Ndmero IDall:iL6te mínimo
de ~sdttm:õ
Sub-Zona Disposição Categoria
ruas
Dimensões e Área
inclusive).
inalados
-

7• e a•

isolados
unidas

6§ a a•

Ce,Bun

~e.c
Ce.Cun

isolados
unidos

5~

~e.Dw1
e.Eun

unidos
unidos

5• " 6•
n

I!Ce.A
Ce.Aun.

~e .B

~d~s

"

"
n

"

a

.
.a•
~

7

"

. .
.
. . .

30m X 40 m 1.200 m2

"

.

20m X. 35 m

3

16 X 30 m

5

.

"

2(resi1}ênii' 9mX 30 111
2(idem up a
amx 25 m

700m2

"

480m2

270 1!12
200 ma

ART, 991 -Na .>.ona residencial coletiva {RCe) permitem-se edifícios em ai:'!
ree , de habitação coletiva,
A zona admite o uso residencial individual e exclue os usos con
ciais , industriais, militares, · etc.
§ 1• - Uma zona RCe p6d~ ser declarada "permissiva" nos mesmos tcrmon
dispositivos para as zonas RI (Art.a5• § 2•). A regulamentação
minuciosa das zonas permissivas p6de ser Ieita pelos condOmin~
regime legal pr6prio , sem intervenção municipal.
§ 2i -Salvo em zona "estrita•, nas outras "residenciais coletivas" e
pr~dioe pr6prioa ~separados, permitem-se usoo não precisamo
residenciais, por6m, compativeis e que, por natureza, não fie ~i
bem noutras zonas:- escolas, hospitais, ambulat6rios m6dj.cos
binetes dentários, profissões liberais, maternidades, clube '~
ciais e esportivos, templos, ins.i<;uiçõcs cív:Lcas de intere
cal, hoteis de categoria correspondente á zona, cnsr.s p~~:roqu
1
§ } v - ~~g1~~~~gé ~i 1J.ri:pi~f~s" oe casas de sc.ude, on hospi ttD-v
tias repucnanton ou cont~iosas, prisões, quarteis de
dios, asilos diciplinares, etc.-
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-26- As atividades enumeradas ou exenplificadas no § 2• ficarão em
prédios prÓprios ou separados, e em certos casos requar~m.maior
isolam4nto é outras condições suplementares que a Prefeitura as
tabelecer.Os hospitais e escola~, templos, cl~bes esportiyos e recreativo
e estabelecimento~ analogos, ocuparao qtladras· proprlas ou pelo
menos, porções de quadras separadas da parte restante por viela
de 6 (se~s) metros pelo menos. Nenhum pavilhão ou anexo de serv
ço ficara, no caso dêstes estabelecimentos, a menos de 12 (doze
metros do perÍmetro do terreno. Sem prejuizo da vedaqâo por gra
des e sebesL s1mple~ ou duplas, e cortinas verdes, estes~estab
lecimentos nao poderao&evar muros de fecho na faixa perlferica
10 (déz) metros.
§ 5• - Os est~belec1mentos enumervdos no t anterior deverão prever nas
vias publicas, por meio dE] dilataqao ou pracinha, ou no interi01
do terre9o, espaço nccessario aos estacionamento • movimento ex
traordinario de veÍculos.
6• - Serão respeitados os limites de altura ou nÚmero de andares pre
vistos no zoneamanto residencial,
7• - Se ex~epcionalmente fÔr indispensável edifÍcio ou corpo mais al
podora ser tolerado desde que:- a) não ultrapasse o gabarito co
tituido por uma oblÍqua a ~5•, tirada pela cimalha mais alta pe
mitida no alinhamento das construções (não dos lotes},em cada 1
do do terreno; b) A parte ouper-elevado não ocupe mais de 15% (
(quinze por cento) da área do lote.
§ 8• - Por motivo ou a pretexto de "usos permissiveis" não se ad::1item
usos suplementores proÍbidos nu zona, tais como: oficinas, gara
gens, etc~
§ 9g - Psra os casos enumerados no § 2g, os interessados deverão justi ficar em memorial a conveniência do local.
ART.lOO• - Os recúos mÍnimos de frente, laterais o de fundo, a ocupoção má
xima superficial do lote oelo edifÍcio principal e pelos anexoe
seria:~

RECUOS (un)
De frente Laterais

Do fundo

OCUPAÇAO
Predio
Principal
30
28
32

( %)
Anexos

lO
(RCe,A
lO
lO
3.5 3.5
lO
10
10
(RBe . A un
8
lO
(RCe.B
9
3
3
10
(liCe.B un
8
30
9
8
RCe.C
6
8
35
3
3
8
RCe.C un
6
8
33
8
RCe.D un
8
4o
4
8
RCe.E un
4
45
O indica "UN", em baixo, significa predios pegados ou unidos
T. 101• - os prédios RCe.D-un e RCe.E-un são residências duplas, com uma
habitação apenas por andar o entrada• independentes,
RT. 102• - O loteamonto residencial colcttvo,será disposto nas quadras,de
modo que, sempre que possivel, a area interna (soma dos recuos
posteriores) as atravesse, de extr~mo a extremo, não sendo permitidas edificaçÕes-tampÕes nos ruas trunsversais.
§ 1• - Quando
ledo~ ou tôpos dos quodras forem muito oxtensos, ou a
quadra tiver Eateos ou jardi~etes int~rnos gerais, as c~tadas a
ueryures ou vaos ds eqificaçao, poderao reduzir-se ao dobro do

- -

- - -

- - -

o

os

recuo posterioz• ardi na rio, proscrito ou usado na quadra

3t3 :)

-27§ 2a - No caso de disposição perÍmatral ou poligonal da ediricação, as
duas aberturns ou vãos serão locnlizndas de modo a evitar dois
dos quatro cantos internos, que se costumam rormar, e principal
mente os ânGUlos internos voltados para o Sul.
Se a rorma, exi~ldade ou orientação da quadra o indicar, uma d a
abe,tures podere ser dispensada, a juizo da Prereitura,procuran d
porem, evitar V ou U voltado para o Sul.
- Os anexos de rundo não terão mais de 2 (dois) andsres (terroo e
sobrado).
- As habitações coletivas poderão ter garagens que comportem um
carro por apartamento, até 6 apartamento• ; mais 3/~ (três quartos) de carro por apartamenb , para os exgedentes ate 8; e mais
1/2 (~to) por apartamento restante, alem de 14. Um lugar de
carro e reoresentando por um

com.parti~nto

ou ·· "box.11 1 ou. ·se a .,

área rôr indivisa, por 20 a 30 m2 (vinte a trtn~a,metros quadrados) ,conrorme a disposição da garagem e classe do prédi.o .
único ~ As garagens das habitações co~etivas destinam-se ao uso privativ
e particular dos moradores, so subsidiariamente a carros estranhos, na medida estritn das vagas deixadas pelos moradores .
Não haverá serviços industriais , senão os de mÍnima inspeção e
limpes a,
É l!eito, e a Prefeitura_antmará a !Xistência de jardins inter;
nos, comuns, e a supressao ou reduçao dos muros internos divis orios . Os jardins internos, I) OS casos de ediricação "econômic a " Ol
"popular", serão em regra "palleos infantis",
§ lQ - No caso de jardins ou páteos internos, as garagens poderão ri car
em subte,râneo, e os serviços e dormitÓrios de empregados irã o para o predlo principal, em andares ou races separadas ,
§ 2Q - Essas áreas terãoJelo menos 2 (guas) entradas externas, de 6 (seis) metros no
nirno entre predios, podendo haver pass agem da
mesma largura sob os r enqu~ s , ,no coso de ediricaç!o u~ida . Esses
aces~os,

embora se de stinem so o pede s tres # deverao nao oferecer

obstaeulos a veÍculos ,
Os acessos poderão ser rachados com Rradil ou sebe baix a, ou cor
rentes, raollmente romoviveis.
§ 3Q - Os ~dlflelos,contornal)tes poderão abrir port a s para o pá~eo oomu
e neste , as a~ e as, ediculos ou r ecantos de serviço deverao ri car
sep arados ds ares livre, desti nad a a recreio ou descanso a
§ 4• - Os páteos do mais de 2 , 000 m2 (dois mil metros quadrados) terão
pelo menos dois pontos de luz pera cada 2.000 m2 (dois mil metro
quadrados) .
§ 5•
A rórma de administração e do manutenção s erá a mesma previst a
para a zona residencial individual . (Art ~ 93•· § 8•).
106• - O uso comercial (C) comp~oGnde as zonas de comércio principal ~
(CPr) , regional (CRg) e nucleos locais (CLe),
IF.::...;:;10.:.7_,_a - O comércio regional, (CRg) assemelha-se ao comércio principal ,qu.
se Instala no c entro das cidades; localiza- se, pore~ , nos centro
secundarias (re ~ionais) da cidado,nas,vilas , povoaçoes nascànte s
grond es oonv ~rg en cias ou canais do trafego suburbano, proxim i d a~
des de estaçoes , etc ••
Comércio l oc a l é aque l e vo re j ist~, dest \ n&do a so t israz er as ne
ces s!dade s imediatas, corre n tes e ordi n aria s da populaç ã o em der
redor: merc eerlas, gen~ros de primeira necessidade, c asas de c ar
ne, f srmsc!as, bombonieres. cebelerçiros,

qu1ban~as.

engraxates,

tintureiros e lavonderios, bar , co.fe, casa de cha, vondedor
j ornais, etc a

de

..

,, 109• - Nos arrue:mntos podem ser zoneada~ Ílreas par~ as finalidades pre
vistas no art . anterior,quango a arao. total e m~ito gran9 e,ou
quando. por coincidenc1a , a area Mrruada cair sobre um

r ego .

no ~ ~rJ •

§ 1'
§ 21

§ 3•

i
~

li

§ 2'

§ 31

ecçocs de artérias méd~ ou principais ou nas passagenn
rias, nos centros de gravidade das áreas residenciais .
-.,uando o núcleo fOr colocado em via comum, será previsto alar
to correspondente a uma fila de ve!culoo no mínimo, em cada. l~do
pela adequada disposição de passeios e refÚ8ios.
- Os núcleos comerciais ficarão isolados dos lotes residenciais
rua, viela, recúo, arborização ou cortina verde.
Os lotes mínimos de comércio nos núcleos locais (CLc.A) serão
9 m x 30m (nove metros por trinta metros)• 270 m2 (duzentos e s
tenta metros quadrados) com o recúo anterior IIÚnimo de 6 (seis)
tros se o núcleo estiver junto a zona residencial coletiva. (ROI);
de 4 (quatro) metros se junto a residencial individual (RI). O r
cúo posterior m!nimo . será de lO (dez) metros, inclusive viela de
serviço contornante, se houver.
A ocu~ação superficial do lote, será no máximo de 60% (seaaenta p
cento}, se houver vielal de 70% (setenta por cento) se não houver
Os anexos ocuparão lO% dez por cento) da superticie do lote , no
máximo. A profundidade do lote poderá ser excepcionalmente de ?
(vinte e cinco) metros se necesa&rio para acertar alinhamentos,
- As edificaç5ea de CLc poderão ser em renquea de não mais de 7 ca.
e cada renque isolado do seguinte pelo menos por uma viela de 6
seis) metros, ou recúos que perfaçam 4 (quatro) metros,
- Os prédios comerciais locais podem ter residências nos andares s
periores. O núoero dêstcs entretanto, não exceder~ o admitido p·
a zona residencial envolvente ou adjacente.
- Os andares cuperiore~ obedecerão às exiaênciae gerais da zona re~
dencinl adjacente, COJl pequent.!ll adaptações, e terão ace~sos inde
dentes das lo,l·.s.
- A .Prefei;tura poderá impl!r çorta uniformidade e tr.atal!lent o arquit
tonico as fachadas dos predios cQmarc1a1s (CLc),

É lícito, no caso de necessidade de renques , e nijo se verificand
hipótese do § anterior, conntruir prédio(C~) isolado lateralmPn
O recúo mínimo zon!stico lateral , nêute cauo, será 2,5 (dois e
metros para edificações até 3 (treis) andares, e 3 (treis) metr
p~a os mais altos, independentemente, como sempre, das largur'
exigidas pelas regras de insolação e iluminaçao das leis de Padr
~!unicipal,

§ 4i

~ zona residencial já aprovada e com vendas efetuadas, nenhum
núcleo comercial será constituído ou intercalado a não ser med.
a)- iniciativa de intereo~ado, do proprietário arruador ou dos
quirentes; b)- reconhecimento , pela l7efeitura de forte necess
de; c)- anuência de 80% (oitenta por cento) doo proprietlrios
Pentes dentro fte uma distAncia de 50 (cinquenta) metros do per1"
tro do novo nucleo proposto, e de 60~ (sessenta por conto) dos
ati~bidos por uma distância da 159 (cento o ci~quenta) metros;
a~uancia doo vizinhos encostados a divisa do r.uÇ.l~o proposto e
ja hllja!!l edificado; e) compromisso do propr.1etario·-arruo.dor

requernn~e,

de fa:::tliter a devolução ou troca dos lotes que os
depreciados com a vizinhança do nov

pJ;oprietarios julguem
nucleo
5~

cc~ercialo

As acpliações ~c núcleo comercial local obedecerão, no que apl

veia, fort~..<Ui<!ades idênticas ás do paráer'lfo anterior
§ 6V - A manifP.Jtaçiio l!oo 1r.t re sdos vi:iiinhos :rnr-se-á por votnç o
reunião conv~c~da pela }TcfeitUl~ com pelo menos 10 (dez) dt
antecedência. Cem o a vi co da convocação s..:rá remetido n c a
explicação clo.ro e " plan':a do local.

3 -·I .o.f
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IRT.

Os nÚcleos comerciais pÓdam se localizar róra das artérias de
certa importância, desde que prÓximos e imediatamente ac cessi
veis.
; lO - Os nÚcleos locais poderão azzumir a rórma de pracinhas, reen trâncias de pequenos foruns, adoquad~mante traçadas.
§ 2• - Por iniciativa do proprietário-arruador, ou dos proprietários

112 •

11

quirentes. ou da Prefoitura nvs d1r~tr1zes" ~ podem ser prescri
tas galerias ou arcadas nas frentes , compreendendo em altura 1
ou 2 (um ou doi~) andares (ter~eo e sobreloja), nos ~rechos ma

a~··~ados dos nucleos comerciais, Essas galerias terao uniform
dad~ de disposição, l•r~ra livre mÍnima de 3,50 (tres e maio )
metros e mois faixa de um metro de largura para as colu~as .
A f~ixa total (4,50 nquctro e meio- metroz do lsreura minima)p
dera ser descontada do porcentagem obrigatoriamente livre ou n
construlvel do lote, no csso do oxirêncta municipal posteri or
oficialização do arruamento .

RT . 113• - A Prefeitura poderá fazer exigências estéticas quanto ao· aspectc

'

§ Uni co
RTi 1142
I.RT. 115i
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§ Uni co

<IRT

119•

§ 1'
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ji.RT. 12••

..

do tratamento , tanto ~rquitetOnico, como paizag!atico das edificações comerciais locais , nos pontos que julaar mais interessanteoo
-- Os anuncies, letreiros , placas e meio de propaganda comercial
nesses ndcleos serão objeto de re&~amentação específica.
-O "uso comercial regional" con3tituirá as zonas CR , a situar noe
maiore s centro~ secundários suburbanos.
-As sub-zonas comerciais regionais adotarão os ·característicos
principais das zonas residenciais que lhes são adjucentes , tais
mo,altura e isolamento ou conti&'Uidade dos prédios .
Na zona de comércio regional (C!~) permitem-se pequenas oficina
ligadas à atividade comercial, compativcis com o ambiente prati
camente mixto da zona (comercial-residencial)
- São igualmente permitidoo , escolas, clubes , t eatros e cinemas ,
quaisquer gêneros de loJas, postos de gazolina , funerários, merca
dinhos , peças de automoveis, etc ,
Na limitação de altura (art.9Bt), há tolerância para cüpolas,per
golas, mastros, casas de máquinas dos elevadores ,reservat6rioo,
torreões, remates decorativos esguios, chaminés, etc .
-Os elementos irreh~ares visiveis no alto dos prédios, como casa.
de máquinas, reservatórios, etc., devem ser regularizad os, ou tr
tudoD eotéticamcnte eu arte funcional , ou intecrados nu co~posiç~
geral.
- Na zona de comércio regional (CRg) todos os prédios de mais de '
(três) andares, onde não houver regulnoento especial impondo uni·
formidade de altura, ou serão ioolados,ou,ae unidos , obedecerão 1
um recúo lateral de 2 (dois) metros no mínimo, acima do 31 andar
(isto é, do 4' piso). Essa parte do prédio, ou corpo superelevad<
além do }i andar, receberá f orma o quanto posoivel regular e ter!
todas as faces tratadas arquitetOnicamente.
- Quando dois ou mai~ prédio~ forem projetados e construidos simul
taneamente, com unidade da composição externa, serão dispensados
os recúos sObre as divions intermediárias, mantidos ou extremos,
-No caso anterior, mediante prévio acOrdo com os proprietários, a
Prefeitura estabelecerá uma obrieução mdtua de s6 :oe fazerem al
·terações e pinturas externas, . conjuntaJJcnte.
- A Prefeit~a poderá impOr,por ato executivo, em q~lquer trbcho il
portante da cidade, obrigaçCiea zoní~ti~aa de ordem arqui te""-'nica 1
estética, concretizáveis e~ "diretrizes" para oa projeto• <Parruamentos e respectiva edificaç&o.
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;;
lJ ut!~ l.nausti'Iãl" distribue-·se pot· t(!s oub-zonas: J.n<I~.w "· ~u ro
v e ou comum, indústria incOmoda ou pes ada e i ndús tria peri gosa no c iva,indicadas respectivamente pelos prefixos ILv, Ilnc e I Prg ,
~-A Prefeitura estabelecerá, em suas "diretrizes" um orientação
,
.
geral, em que se disignarão as sub-zonas industriais,
I
§ Unico - Os proprietários deverão observar em seus projetos de arruamento
e,mesmo antes, em retalhamentos rurais, aquela orientação, não sen
do l.!cito dcaperdiçar as vantagens naturais de certas faixas pr6·
prias para indústrias,
lT. 123• - Na sub-zonas industrial leve (ILv) , pcroitem- se indústrias i ncapaz es de danos ou de. incOmodas sérios a hábi taçõe<> pr6ximas (tecel agem, tipografia, laborat6rio comum etc.),
lT. 1242 - Na sub-zonas industrial incOmoda ou ~esada (IInc) se localizarão
as indústrias r~dosas; as produtoras de vibrações ou impáctos méd iou fortes, aindn que não danosos; ao que desprendam 'maus odo1
res e fumo ·abundante. (serrarias, oficinas mecânicas comuns, fábri cus de cinento etc,).
'
RT. 125• - Na sub-zona de indÚBtria perigosa (Il'rg) , admitem-se as 1.ndústri as dessa classe; as nocivas ou danosas pelos gazes corrosivos e
t6x icos que soltam; as nocivas pelo ruido ou vibrações excessiv as ; as altamente incOmodas ou repugnantes. (fábrica ou dep6sito
de esplosivos, inflamaveis- e munições, fábricas de adubos, corturnes, altos -fOrnos, tratamento cloacal, matadouros etc.)o
~To 126• - As zonau induàtriais evitarão, na medida do possivel, a contigui
dad e com os bairros residenciais. O ü:o.lamento far-se-á por parque s, áreas esportivas, faixas e cortina::: verdes, terrenos de
cul tura, avenidau largas e arborizadas, recúou maiores que os usuaio, interposição tle armazéns, etc.
T. 127• - Na zona indur:trial a ocupação máxima do . lote, por edifício , será
80)'; (oitenta por cento) ·nas sub-zonas lLv e Ilnc, 70% (setenta por cento) na sub-zona IPrg e 60% (sessenta por cento) no caso
de indústrias isoladas, na zona rural.
RT. 128•
Nas zonas industriais, a altura das construÇõeo não excederá a
largura das ruas, no alinhamento públicoo Dai para dentro e pa r a
c i ma, as cons truções nào deverão ultrapassar o gabarito cpnet i tui do por uma obliqua de 452 (quarenta e cinco gráus)o
§ 1• - E Pcrmi tido ul trnpauc;ar aquêle prime~ro lit:li te em extensão não
I:~ ai or que 20,; (vinte por cento) da fachad~e o segundo em área
nao excedente a 2~; (vinte por cento) da área total do terreno.
O e xcesso de alturct não poderá, -entretanto, excedéJ;" 50% (cinque nta por cento),
·
·
.
Pod em, t8Jll}:>em 1 ultrapas::;ar o citado sabnríto de 45!! os reserva§ 2•
t6r ias, tubulações e mastros.
T, 129• - Nas zonas industriais adot,~-se os lotes minimos de 15m X 40 m.
(quinze metros por quarenta metros)= 600m2 (seiscentos metros quadradooh em ILv, 20m X 50m (vinte metros por cinquent8 metro s )
=1. 000m2 (um mil metros quadrados), em IInc, e 25m X 60m (vinte e
c in co metros por seso;enta metros)=l.500m2 (um mil e quinhento s met rou qu:cdradou) em IPrg, dimensões essas que poderiw ser alt erad as pela Prefeitura.
§ Único - A c onsideração de lotes iNdustriais viBa sobr~tudo previsões t ecnic as e nào prefixação de standards,
UlT. 130• - Os grandeo armazene e dep6sitos tanto podem ser acolhidos na zon1
comercial regional e na industrial leve, como , no caso de materiu1 perigôso,explosivo ou inflamave~na sub-zona indus trial l l'r.g
U!T , 131• - Os arwazens e fábricas , .além de 2 , 500m2 (dois mil e quinhentos
met ros quadrados- de terreno), disporão de r ecúos, r ~entràncias, cor redores ou páteos , pura carga e des carga de veicul o s ,al iV~
J/j
do ·as artérias públicas .
~T . 132• - A f·ai xa· f e rroviária (linha,p~Lteo,ofic inas,es t a çõe s e armazens -
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-31pr6prio3) conutitue a. "zona ferroviária", de escopo =is particularoente estatístico e cooparativo. Prefixo: F.
A l'rcfeitura. p6de exigir eo zonas "cívico-administrativa","escolar" • "militar" 1 "hospitalar", etc. , áreao suficientemente grandes ,

delimitadas e características, a serem ocupadas pelas atividades
que esses nomes indicam: edifícios de govêrno e administração (G)
escolas, bibliotécas, museus (E); quartéis (!~); hospitais ,ma ter
nidades, centros de saúde (H).
~"'-=..~..:t.:.• - As áreas não regulamentadas por serem ainda indecisos os projetos e tendências, ou mi~turadas e inextricáveis as atividades e
condições, figuram como "zona livre" ou "indiscriminada".
~"'-=..~.~• - Zona "rural"ou"agrícola"(A) é toda área do município situada f6ra das aglomerações arruadas e declaradas urbanss, e são as utilizadau ou utilizaveis em usos agrícolas ou extrativos.
JtT. l 60 -A zona rural te~:~ duas sub-zonas: a rural, urbanizavel ou "madura
(AX) que por suas condições, contiguidade das cidades,propriedade topográfica, situação geográfica , acessibilidade e recursos ,
apresenta perspectivas de transformação em povoação ou em prolon
gamento da cidade; e a rural propriamente 'dita,(;lY).
§ Unico
A classificação e a delimitação dessas sub-zonas serão determinadas pelas "diretrizes" da Prefeitura.
RT . l
Na zona a&Ticola ou rural , s6 se permitem loteamentos para fins
agrícolas ou extrativos e residenciain campestres, com glebas
mínimas de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), Não se admitem
arruamentos, nem terraplanagem, subdivisão topográfica e quaisquer serviços que constituam na realidade arruamentos ou urbanizações clandestinas.
§ 1~
Toda a vez que uo proprietário rural entender conveniente a con~
tituiçiio de UI:Ja _;leba oenor que 5.000m2 (cinco mil metros quadr;<
doG),ou a conutruçiio de casas agrupadas f6ra da colOniu ou inst!!
lação a;;rícola, deverá requere-lo á l'refeitura , com esboço e j ll!it
tificnção.
§ 2• -- A Prefeitur:.t admitirá o pedido , a titulo excepcional, recusando o se o objetivo fOr considerado tentativa prematura de urbanização.
§ 3'
Toto proprietário rural, que entender viavel e conveniente a
criação de um núcleo urbano na zona, o requererá , com esboço e
justificação, á l'refeitura, a qual , ap6s os estudos necessários ,
e sendo procedente o pedido,declarará "madura" ou "urbanizavel"-/
a área em questãó e determinará as diretrizes respectivas.
A ir:Jplantação,na zona rural,de quaisquer grandes estabelecimentos não agrícola, nem ligado á exploração. agrícola regional ou a
propriedade-séde,nao constitue,por si s6,ato de urbanização,
~~~~-- As edificações sObre as estradas de rodagem terão o recúo mínimo
de 40 (quarenta) metros em relação ao 3!u alinhamento.
A zona "aeroviária" (Av) compõe6se dos aeroportos e anexoB.
- O gabarito no topo das pistas é definido por um plano inclinado
de 1 : 50, salvo determinações mais severas,levemente aberto em 1~
ques
§ 2~
O zoneamento de altura em derredor será procedido pela Prefeitura , dentro do gabarito de vOo.
§ ;s•
Na área adjacente ao aeroporto, em que o !!abarito de voo impedir
edificação mesmo reduzida,a Prefeitura s6 zoneará e apreciará os
pedidos de ar-rovação de construção ap6s processo especial.
§ 4• -A área varrida e inutilizada pelo gabarito de vOo, podará ser em
parte, recebida pela Prefeitura, a titulo de espaço lin-e, ajarnil"'!"\1r~1
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DISP OSIÇÕES DIVERSAS
A - ARRUAMSNT'OS E LOTEAMENTOS IRREGULARES
\RT .

141• -

Os preceitos zonÍsticos toleram os usos e ~isposiçÕes pre existentes em casos concretos, desde que nao hajam resulta
do de contravenqÕes ou desrespeitos anteriores a lei ~
Os lotes preexistentes inferiores em Área ou dimensões ao
prescrito a zona por lei posterior, serão tolerados o

- Os lotes preexistentes inconformQdos, do mesmo proprietÁ ~

rio , mas diyididos entre si apena~ idealmente, consideramse terreno unico, sujeito a divisao nos termos da lei .
Os 4rru~entos e loteamentos não_aprovados , ~em tecebid?s ,

porem executadoe e alienados estao sujeitos a açao muni c i pal afim de co~peli-los a se conformarem, o quant o possi vel , com a legislação vigente.
A Prefeitura não será obrigada a oficializar um arruamento
ou loteament9 enquanto desconformes aom a lei, ou situado
em zona 11 imatura".

- Os lotes ~ as construçÕes irregularmente executados estão
sujeitas a arravação fiscal, interdição e demolição.
- Os propr1etários - arruadores que executarem arruamento ir regular e alienarem lotes, estão sujeitos a: a) regulari zação na ~edida Eossivel, e conservação das obras ~espec 
tivas; b) execuçao de guias, passeios e pavimentaçao; c)
execução das obras de escoamento pluvial; d) contribuição
para os ~esta~tes serviços do_ bairro; e) instalação de
iluminaçao eletrica e colocaçao de placas indicadoras das
ruas; f) limpeza e remoção do lixo; g) fechamento do arrua
mente por portões; h) imposto sÔbre o . leito das ruas .
B - USO ~ P~~DA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
- Aqualquer área de uso comum do povo, quando já incorporada
do dominio pÚblico, não será mais desincorporada.
- Admitem-se, excepcionalmente a desincorporação, ocorrendo
as seguintes condições: a) necessidade, em consequéncia
d~ remoqelaçã9 urbanÍstica que atinja o loca!; b) não redu çao da area publica, em virtude de compenaaçoes de _ out~as
areas no mesmo local; ·o) parecer favoravel do orgao tecni co municipal, encarregado do urbanismo; d) aprovação l egis lativa por dois terços dos votos da câmara .
As praças pÚblicas não serão,reduzidas pela implantação de
edlf~cios , mesmo que sejam p~blicos mu9icipais, admitindose somente monumentos. que nao ocupem area superior a 5~

(cinco por canto) do total.
- são vedadas as doações, comodatas e qualquer forma de ces -

são de praças, jardins e logradouros pÚblicos em geral.
- É vedado a transformação de praças e jardina pÚblicos em
parques infantis fech~dos, com edificios.
- A ereç ão em logradouro pÚblicq de ~onumento, estátua ou
busto, de homenagem pessoal, so sera permitida quando de -

coz•ridos vinte anos da morte do homenageado.
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C - NOMENCLATURA DE RUAS E LOGRADOUROS
ART,

145• -

§ Úni co
~,

O propr~etário-arruador, no proj9t o submeti d o
figurara uma nomenclatura

á

Prefeitura,

provisoria~

.- Essa nomenclatura será por letras ou numeras o

146• - Cabe aos poderes municipais confer i r as ruas

6 logradouros
os nomes def init i v os ,
§ 1• - A nomenclatura oficia l obde cerá as segui nt es norma s :
a) não haverá na cid ade nome s em duplicata;
b) terão preferências nomes de si gnificação cÍvica e cu l t u-

ral , e os evocativos locais;

c) são
das
d) são
gem

vedados nomes de personalidades vivas e o de fale ciba menos de 5 (cinco) anos da data de proposta;
vedadas as designaçÕes de pura _lem9rança ou h ome na pessoal, despida de significaçao civica;

os nomes da mesma zona serão de preferência corre l atos

ou

seri~d9s ,

pela significaqão ou pela formao Exc l u i n-

do as anterias e logradouros principais;

f)

é vedada a

~dança de nome

já

oficializado , sal vo caso s

excepcionalissimos , de inconveni ênc ia ou duplicata;
g) as artérias fisic&mente unas e contÍnuas manterão o mes

mo
ou
h) a s
ou

nome , salvo nrud·a nça consid eravel de di reç ã o ~ largura
caracteristicas;
ruas conservam o nome e a nume ração embor a a tr avesse~
contor nem praças ;

i ) as,ruas c ontornantes de praças te ~ão n ome e numeração
proP.ri a,. çonsideram-s e "praç as" s omente 2s e ~p a ç os int eri ore s as ruQs envo lvent e s , pelo que nao dao, em re~
gra, l egar a nume r ação propri ao

ART,

147• -

SÓ podem den omi nar -se "Aveni das" vi a s de 7A ou 8~ categorias,

ART,

148• -

As ruas, uma vez recebidas e oficializadas, receberão placQs

A de:wmina<;.ão "alamada 11 re~e rva-se ás v i a s amplas , a jar dina das e muito ar bor izadas e as internas de parque s o As ruas
tt•ansversais e cur tas e as de culs•wde.~sac chamam-se "t r aves
sas"., As pracinha s de retôrno e as meras dilataçÕes dispen·~
sam nomes"

padronizadas, colocadas pelo
cada cruzam3ntoo

w~nos

duas, diagonalmente, em

§ 1• - As placas oficiais serão metÁlicas, esmaltadas, com fundo

a zul escuro e le t ras brancaso As pl acas de ruas ainda não
ofi c ializadas s e r ão vermelhas com letras branC as " As de ruas
i nte rnas de vllas e conjuntos habitacionais apro vadoss serão
ver des c om le t r a s b r an cas ~

Da placa const arão apenas a de si gna qão ge nérica do logradouro 6 o nome , dispensada qualquer l egenda adicional ou expl i
cativa .

§ 3• - O emplacamento das ruas oficiais será executapo pela Prefei tura. O das ruas particulares e das não oficializadas , pel os
proprietários, com instruçÕes da Prefeitura o

ART , 149• - A presente lei entrará em vigÔr na data de sua publicação ,
revogadas as disposiçÕes em contrárioo

PAÇO MUNICIPAL, em 7

~e

dezembro de 1951.
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