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LEI COMPLEMENTAR Nº 149, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
 

Institui o Plano Diretor Municipal de Flores da 

Cunha. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no inciso IV, do art. 63, da Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei:   

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor do município de Flores da Cunha 

atendendo às disposições dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, da Constituição 

do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 

(Estatuto da Cidade), e do art. 7º da Lei Orgânica Municipal. 

Art. 2º O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento de planejamento e de 

gestão que estabelece políticas ambientais, sociais e econômicas visando o 

desenvolvimento sustentável e ordenado do município. 

Parágrafo único. O PDM é parte integrante do processo de planejamento do 

município, devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 

Anual incorporarem as diretrizes e prioridades contidas nesta Lei. 

Art. 3º O Plano Diretor Municipal como instrumento básico da política de 

desenvolvimento deverá abranger a totalidade do território do município. 

Art. 4º O Plano Diretor Municipal atenderá a vocação do município, que está na 

produção industrial com destaque para a fabricação de bebidas, principalmente a 

produção de vinhos; indústrias moveleiras, metalurgia e comércio; produção primária, em 

especial a viticultura; e com potencialidade para o turismo rural, cultural, natural e 

enoturismo. 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Art. 5º O Plano Diretor Municipal rege-se pelos seguintes princípios: 
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I - planejamento e controle do território municipal, utilizando os potenciais e as 

limitações do seu meio físico, econômico e social; 

II - orientação da política de desenvolvimento e ordenamento da expansão 

urbana e rural do Município para que não se traduzam em desequilíbrios e conflitos; 

III - planejamento do futuro do município constituindo um compromisso entre 

cidadãos e governos na direção de um projeto que inclua todos, onde a necessidade 

coletiva prevaleça sobre a individual; 

IV - desenvolvimento sustentável, na busca do equilíbrio entre as dimensões 

ambientais, culturais, sociais e econômicas; 

V - participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão. 

Art. 6º São objetivos do Plano Diretor Municipal:  

I - promoção do desenvolvimento sustentável do município, de forma a ser 

socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações; 

II - promoção da organização intersetorial na busca de objetivos comuns; 

III – promoção de espaços adequados para todas as atividades garantindo o 

cumprimento das funções sociais da terra; 

IV - potencialização dos aspectos positivos do município revertendo-os em 

melhorias na qualidade de vida dos cidadãos; 

V - consolidação das vocações do município, promovendo o desenvolvimento 

econômico; 

VI - promoção da valorização do agricultor na área rural diversificando as 

atividades e preservando a qualidade ambiental; 

VII - desenvolvimento dos espaços urbanos com qualidade ambiental, 

econômica e social, fortalecendo a identidade do município; 

VIII - elevação da qualidade de vida da população, assegurando saneamento 

ambiental, infraestrutura, serviços públicos, equipamentos sociais e espaços verdes e de 

lazer qualificados; 

IX - ordenamento e controle do uso do solo de forma a combater e evitar: 

a) a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes; 

b) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em 

relação à infraestrutura urbana; 

c) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

d) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulta na sua subutilização ou 

não utilização; 

e) a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre usos e a função das 

vias que lhes dão acesso; 
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f) a poluição e a degradação ambiental; 

g) excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; 

X – estímulo de parcerias entre os setores público e privado em projetos para o 

desenvolvimento do município. 

 

TÍTULO II  

DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

Art. 7º Respeitado o princípio da autonomia municipal, o PDM assegurará o 

pleno funcionamento da integração regional entre os municípios que compõem a Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha, o Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), o 

Comitê de Bacia Taquari/Antas e o Aglomerado Urbano do Nordeste do Estado (AUNE), 

no que tange as funções públicas, objeto de gestão comum. 

Art. 8º Constituem-se funções públicas, objeto de gestão comum: 

I - saneamento ambiental, especialmente as questões dos resíduos sólidos, do 

abastecimento de água e do esgotamento sanitário; 

II - transporte público e estrutura viária intermunicipal e regional; 

III - turismo; 

IV - planejamento do uso e ocupação do solo, especialmente as regiões 

limítrofes; 

V - preservação e conservação ambiental, estabelecendo Unidades de 

Conservação regionais; 

VI - informações regionais e cartografia; 

VII - integração social, especialmente programas de educação, cultura, saúde e 

habitação; 

VIII - integração econômica. 

Art. 9º Buscando alcançar progressivamente maior integração entre os 

municípios e com o objetivo principal de desenvolvimento regional, as unidades de 

planejamento devem considerar a utilização dos grandes equipamentos públicos, tais 

como: parques, terminais viários e de cargas, hospitais, universidades, aeroportos e 

novas centralidades a serem criadas. 

TÍTULO III 

DA INTEGRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Art. 10. Para a consecução da integralidade municipal deverão ser consideradas 

as relações de complementaridade entre o Espaço Urbano e o Espaço Rural no sentido 

de consolidar esta relação e promover o desenvolvimento ambiental, econômico e social 

do município. 
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Art. 11. A integração do Espaço Urbano e do Espaço Rural poderá ser 

incentivada através de investimentos em infraestrutura e potencial turístico. 

Parágrafo único. Os investimentos em infraestrutura deverão contemplar as 

questões intersetoriais no sentido de otimizar a aplicação dos recursos públicos. 

Art. 12. A integração municipal poderá ser incentivada através da promoção da 

integração social, econômica e cultural entre as diversas entidades instituídas no 

município no sentido de potencializar esses aspectos e desenvolver o turismo. 

 

TÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES SETORIAIS 

 

Art. 13. São diretrizes Ambientais: 

I - garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado, assegurando a 

qualidade de vida aos habitantes do município; 

II – proteção, preservação, conservação e recuperação dos ecossistemas, 

considerando o ambiente como um patrimônio público a ser protegido de forma prioritária, 

tendo em vista o uso coletivo e a melhoria da qualidade de vida; 

III – sensibilização da população quanto às questões ambientais incentivando o 

uso de tecnologias mais limpas nas atividades e processos produtivos urbanos e rurais; 

IV – controle, fiscalização e licenciamento das atividades potencialmente 

promotoras de degradação ou poluição ambiental; 

V – coleta, catálogo e divulgação dos dados e informações sobre a qualidade 

dos bens ambientais do Município; 

VI – resolução dos conflitos ambientais na sociedade criando alternativas 

econômicas e ambientalmente viáveis; 

VII – garantia da adequada ocupação do solo urbano abrangendo o 

abastecimento de água, gerenciamento de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e 

drenagem urbana: 

a) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: implementação de 

condições para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no Município, como a 

minimização da geração, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final 

adequada; 

b) Plano Municipal de Saneamento Básico: incentivo a economia no consumo de 

água, tratamento da água, canalização e tratamento de esgotos domésticos e drenagem 

pluvial, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento dos resíduos; 

c) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde: contribuição 

para a melhor segregação dos resíduos promovendo a redução do seu volume e 

diminuição da incidência de acidentes ocupacionais; 
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d) Plano Ambiental: objetiva o desenvolvimento sustentável do Município, com 

equidade, justiça social e equilíbrio ecológico, através de projetos educativos, de controle 

e de fiscalização; 

e) Plano de Macrodrenagem dos Bairros São Cristóvão, São Pedro, São João e 

adjacências: conjunto de ações para redução dos riscos aos quais a população está 

sujeita, diminuição dos prejuízos causados por inundações e tornar possível o 

desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável. 

Art. 14. São diretrizes da Educação:  

I - prioridade ao ensino básico, visando à erradicação do analfabetismo e a 

garantia do ensino de educação infantil e fundamental, obrigatório e gratuito para todos; 

II - promoção da melhoria da gestão, do acesso e da qualidade dos serviços 

escolares; 

III - universalização do acesso à escola no âmbito municipal;  

IV - garantia do acesso e a permanência ao ensino formal a jovens e adultos; 

V - implantação das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; 

VI - implementação da rede hierarquizada escolar, de modo a:  

a) reconstrução, redimensionamento e ampliação dos serviços de ensino em 

relação a sua demanda potencial; 

b) reestruturação do atendimento da Educação Infantil na faixa etária do 0 aos 3 

anos;  

VII - integração da rede municipal com a rede estadual e particular de ensino;  

VIII - apoio aos programas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em 

vista a produção de tecnologias adequadas à realidade e adaptadas a vocação do 

município; 

IX - incentivo às atividades físicas e ao desporto, estimulando sua prática no 

âmbito escolar e todos os demais segmentos da sociedade; 

X - valorização do professor através da elevação sistemática da sua capacidade 

profissional e melhoria das suas condições de trabalho; 

XI - promoção da melhoria contínua da qualidade de ensino no município. 

Art. 15. São diretrizes no campo da Cultura: 

I - democratização da gestão da cultura, estimulando a participação dos 

segmentos responsáveis pela criação e promoção cultural nos processos decisórios, 

garantindo a formação e informação cultural do cidadão; 

II - promoção de espaços e instrumentos necessários à criação e produção 

cultural; 
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III - valorização do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural do 

município, especialmente a cultura italiana em suas diferentes manifestações; 

IV - cooperação na promoção de intercâmbio cultural em todos os níveis do 

município, especialmente o urbano e o rural e com os municípios da região, com base no 

princípio da reciprocidade. 

Art. 16. São diretrizes no campo do Esporte, Lazer e Recreação: 

I – manutenção do funcionamento das áreas municipais destinadas ao esporte e 

lazer; 

II - acesso às mais variadas práticas esportivas promovendo bem estar e 

melhoria da qualidade de vida; 

III – ampliação e otimização da capacidade dos equipamentos esportivos 

municipais e recursos humanos. 

Art. 17. São diretrizes da Saúde: 

I - implantação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

II - consolidação e garantia da participação social no SUS; 

III – promoção da descentralização no Sistema Municipal de Saúde, tendo os 

distritos como foco de atuação; 

IV – promoção da melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações, 

serviços e informações de saúde; 

V – desenvolvimento de programas e ações de saúde tendo como base a 

prevenção, priorizando as populações de maior risco; 

VI - proteção à família e a adoção de uma política de planejamento familiar, 

fundamentada na paternidade responsável; 

VII - reestruturação do atendimento pré-hospitalar; 

VIII - ampliação da rede física de atendimento, adequando-a as necessidades da 

população; 

IX - implantação da vigilância a saúde, incorporando a vigilância sanitária 

epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador; 

X - integração das redes municipais com a rede estadual e federal já unificada 

do SUS; 

XI - promoção da melhoria contínua da qualidade da saúde no âmbito do 

município. 

Art. 18. São diretrizes do Desenvolvimento Social e Habitação: 

I – garantia aos padrões básicos de vida, o que supõe o suprimento de 

necessidades sociais, que produzem a segurança da existência, da sobrevivência 

cotidiana e da dignidade humana; 
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II – promoção de recursos e atenção, garantindo a proteção social e a inclusão 

da população no circuito dos direitos da cidadania; 

III - atuação de forma preventiva, no que se refere aos processos da exclusão 

social; 

IV – manutenção de parcerias com entidades da sociedade civil na implantação 

de ações conjuntas com vistas à organização da rede de serviços da Assistência Social; 

V – implantação de unidades de atendimento que promovam ações de 

orientação e apoio sociofamiliar, a crianças e adolescentes, famílias e idosos em situação 

de risco pessoal ou social; 

VI – oferecimento de atendimento especializado e garantia ao acesso as 

pessoas com deficiência; 

VII – implantação de centro de referência especializado para atendimento às 

mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência. 

Art. 19. São diretrizes da política de Turismo: 

I – consolidação da vocação do município em turismo; 

II – estabelecimento de política de desenvolvimento integrado no município, 

articulando-se com os demais municípios da região; 

III - promoção e estímulo a divulgação de eventos e projetos de interesse 

turístico; 

IV – promoção de encontros, seminários e eventos para os profissionais e 

operadores de turismo no município e despertar o interesse de outras pessoas para este 

fim; 

V – estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, visando o 

desenvolvimento do turismo; 

VI – manutenção da participação em feiras e eventos a nível regional, estadual e 

nacional; 

VII – criação de estratégias inovadoras de promoção e comercialização do 

destino. 

Art. 20. São diretrizes da Agricultura e Abastecimento:  

I - fomento a produção agrícola do município; 

II - promoção da melhoria da infraestrutura rural; 

III - fomento a produção animal, a defesa sanitária, a zootécnica, à inspeção e 

fiscalização de produtos de origem animal; 

IV - cooperação através de ações e promoções que levem conhecimento, 

informações e tecnologias ao meio rural. 

V - incentivo a criação, ampliação e regularização de agroindústrias; 
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VI - incentivo a sucessão e permanência dos jovens no meio rural a fim de evitar 

o êxodo; 

VII - coordenação dos trabalhos de assistência técnica; 

VIII - aperfeiçoamento do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural; 

IX - coordenação e execução da política paisagística e de reflorestamento do 

município, através da produção e distribuição de mudas de essências florestais e flores; 

Art. 21. São diretrizes da política da Segurança Urbana: 

I - resguardo da integridade física e patrimonial dos cidadãos de forma integrada 

com a União, o Estado e a sociedade civil;  

II – estabelecimento de políticas públicas de segurança de forma integrada com 

outros setores da esfera municipal; 

III - garantia da presença da guarda municipal, na área central, em parceria com 

a polícia militar visando à segurança da população. 

Art. 22. São diretrizes no campo do Desenvolvimento Econômico - Trabalho, 

Emprego e Renda: 

I - contribuição para o aumento da oferta de postos de trabalho; 
 

II - incentivo e apoio as diversas formas de produção e distribuição por 

intermédio dos micros e pequenos empreendimentos; 
 

III – constituição de novas cadeias produtivas e fortalecimento das existentes; 
 

IV – implementação de políticas de apoio às iniciativas de ocupação autônoma, 

associativa e cooperativada; 
 

V – estabelecimento de políticas que busquem a dinamização da economia, 

através de ações diretas com a comunidade e com os setores produtivos, assim como, a 

articulação com outras esferas do poder, as quais deverão promover: 
 

a) a geração de postos de trabalho relacionados com o lugar da residência; 

b) condições favoráveis para produzir melhor valor agregado à atividade rural; 

c) incentivos à produção e à socialização de conhecimentos tecnológicos; 

d) critérios para a localização de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços de grande porte; 

e) incentivos às medidas que orientem a visão de desenvolvimento sustentável; 

f) ofertas de alternativas de atividades para a população de baixa renda; 

g) ações e políticas de fomento à produção primária, de proteção ao patrimônio 

natural e de saneamento ambiental, com vistas à fixação das populações rurais; 
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h) o desenvolvimento de atividades de lazer e de turismo e à qualificação das 

áreas habitacionais; 

i) incentivo ao cooperativismo e outras formas associativas de produção;  

j) concessão de tratamento favorecido as pequenas e médias empresas, 

especialmente a indústria familiar, tendo em conta sua capacidade de geração de 

emprego. 

Art. 23. São diretrizes do Trânsito e Mobilidade:  

I – elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

II - prioridade aos pedestres, ciclistas, e usuários de transporte coletivo acima 

dos usuários de veículos privados; 

III – promoção da integração entre os diversos modais de transporte;  

IV – implantação de obras viárias de atendimento ao sistema de transporte 

coletivo e de complementação do sistema viário;  

V – manutenção da proteção das faixas de reserva e não edificáveis ao longo de 

vias públicas existentes ou projetadas, garantindo a expansão viária; 

VI – garantia a continuidade de vias públicas existentes em novos 

parcelamentos, sempre que possível; 

VII – manutenção e ampliação da sinalização viária, a fim de garantir a 

segurança e a orientação e localização dos usuários; 

VIII – promoção da educação para o trânsito; 

IX – garantia a acessibilidade universal em equipamentos públicos, em edifícios 

públicos e privados, e em vias e passeios públicos; 

X – adaptação gradativa da acessibilidade aos espaços existentes; 

XI – promoção de ações voltadas à melhoria e qualificação dos passeios 

públicos acessíveis, com responsabilização dos proprietários dos imóveis na construção 

e manutenção das calçadas; 

XII – promoção do planejamento e implementação de estruturas cicloviárias. 

 

TÍTULO V 

DO MUNICÍPIO 

 

Art. 24. Os espaços do território municipal se desenvolverão a partir das 

potencialidades ambientais, culturais, sociais e econômicas, conforme Anexo I, e assim 

definidas: 

I - o Espaço Rural abrigará, predominantemente, a produção primária, a 

agroindústria, a produção vinícola, o turismo, e todas as atividades de apoio necessárias 

para o desenvolvimento das mesmas. 
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II - os Espaços Urbanos abrigarão, predominantemente, as produções 

secundária e terciária, a habitação e as atividades institucionais de apoio ao Município 

em sua integralidade. 

Art. 25. As atividades comprovadamente existentes até 16 de novembro de 

2006, em desacordo com esta Lei, serão objeto de estudo específico, sendo analisado 

caso a caso, de acordo com a necessidade. 

Art. 26. Em situações especiais, poderão ser autorizados usos com finalidade 

diversa das atividades autorizadas pela presente Lei, nos casos de áreas localizadas nos 

Espaços Urbanos e Rurais adquiridos em data anterior a 16 de novembro de 2006. 

Art. 27. As obras de construção, reconstrução, reforma ou acréscimo de 

edificação feitas no Espaço Urbano e no Espaço Rural deverão ser comunicadas ao 

órgão municipal competente que exigirá a documentação necessária para a sua 

aprovação e licença. 

Art. 28. Os alvarás de licença para localização e funcionamento de qualquer 

atividade no Espaço Urbano e no Espaço Rural, somente poderão ser expedidos 

observadas as disposições desta Lei.  

 

CAPÍTULO I 

DOS ESPAÇOS RURAIS 

Seção I 

DO USO DO SOLO 

 

Art. 29. Fica definido que para o uso adequado do solo: 

I - deverão ser mantidas as Áreas de Proteção Permanentes (APP’s) de 

margens de rios e de declividade superior a 30% (trinta por cento) com base nas 

legislações federal e estadual, como indicado no Anexo II; 

II - as áreas das bacias hidrográficas de captação do Arroio Linha 80 e da região 

de São João, conforme Anexo II, serão preservadas, e o seu uso será regrado; 

III - as áreas de interesse turístico e com potencial paisagístico serão definidas 

através do Plano de Turismo; 

IV - as áreas de produção mineral e as atividades do seu entorno deverão 

assegurar o pleno funcionamento do extrativismo mineral; 

V - as áreas de produção primária deverão se adequar às áreas de preservação 

permanente, às bacias com fins de abastecimento, às áreas de interesse turístico e de 

patrimônio cultural e ambiental; 
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VI - deverá a produção primária se desenvolver a partir das potencialidades 

ambientais (como tipo de solo, relevo, estruturas hídricas), culturais, sociais e 

econômicas; 

VII - será elaborado inventário do Patrimônio Cultural, Histórico e Arquitetônico 

do Município; 

VIII - será elaborado inventário do Patrimônio Ambiental do Município; 

IX - será elaborado o Cadastro de Propriedades e de Edificações Rurais. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal gestionará junto aos municípios 

vizinhos usos adequados e consonantes nos limites municipais. 

Art. 30. O parcelamento do solo rural deverá respeitar o módulo rural mínimo de 

2 ha (dois hectares), observadas as determinações das Leis Federais nº 5.868, de 12 de 

dezembro de 1972 e 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Art. 31. Deverão ser consideradas no uso do solo do Espaço Rural as seguintes 

funções: 

I – Corredor de Produção Secundária – CPS: são áreas localizadas a até 500 

(quinhentos) metros de distância do eixo das vias de escoamento de produção 

secundária, com vocação para o desenvolvimento industrial por possuírem características 

facilitadoras da sua implantação; (NR) 

II – Corredor de Interesse Turístico – CIT: são faixas ao longo das vias de 

interesse turístico destinadas a promover o desenvolvimento da vocação turística e 

paisagística. São permitidas as atividades turísticas, residencial, produção primária, 

agroindústria, produção vinícola e atividades de apoio necessárias para o 

desenvolvimento das mesmas. 

§ 1º As funções definidas nos incisos I e II do art. 31 constam no Anexo III desta 

Lei. 

§ 2º Para fins de licenciamento ambiental os espaços referidos no inciso I do 

artigo 31 desta Lei deverão ser considerados como se urbanos fossem. 

Art. 32. Para cada função do espaço rural serão estabelecidas as intensidades 

de ocupação do solo, através dos índices urbanísticos e tabela a seguir: 

I - Índice de Aproveitamento (IA): o quociente entre a área máxima construída 

e a área total do lote; 

II - Taxa de Ocupação (TO): a relação entre a projeção horizontal máxima da 

edificação e a área total do lote; 

III - Taxa de Permeabilidade (TP): percentual mínimo de área do terreno que 

deverá ser mantida permeável para garantir a drenagem urbana. 
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TABELAS DE ÍNDICES - RURAL 

ZONA 
PARÂMETRO

S 
RESID. 

COMERCIAL E 
PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS 

INDÚSTRIA INSTIT. 

      P M G P M G   

CPS TO 30% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 50% 

(lotes até 2 ha) IA 0,60 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 1,00 

 
TP 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

CPS TO 10% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

(lotes + de 2 ha) IA 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
TP 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

CIT TO 30% 65% 65% * 65% * 65% 65% * 65% * 50% 

(lotes até 2 ha) IA 0,60 1,30 1,30 * 1,30 * 1,30 1,30 * 1,30 * 1,30 

 
TP 30% 20% 20% * 20% * 20% 20% * 20% * 20% 

CTI TO 30% 50% 50% * 50% * 50% 50% * 50% * 50% 

(lotes + de 2 ha) IA 0,60 1,00 1,00 * 1,00 * 1,00 1,00 * 1,00 * 1,00 

 
TP 30% 30% 30% * 30% * 30% 30% * 30% * 30% 

ZONA RURAL TO 30% 65% 65% * 65% * 65% 65% * 65% * 50% 

(lotes até 2 ha) IA 0,60 1,30 1,30 * 1,30 * 1,30 1,30 * 1,30 * 1,00 

 TP 30% 20% 20% * 20% * 20% 20% * 20% * 30% 

ZONA RURAL TO 30% 50% 50% * 50% * 50% 50% * 50% * 50% 

(lotes + de 2 ha) IA 0,60 1,00 1,00 * 1,00 * 1,00 1,00 * 1,00 * 1,00 

 
TP 30% 30% 30% * 30% * 30% 30% * 30% * 30% 

*  

*Para CIT e Zona Rural: permitido apenas atividades de produção primária, 

agroindústrias, produção vinícola, turismo e atividades de apoio para o desenvolvimento 

das mesmas. 

Art. 32. Para cada função do espaço rural serão estabelecidas as 

intensidades de ocupação do solo, através dos índices urbanísticos e tabela a seguir:  

I - Índice de Aproveitamento (IA): o quociente entre a área máxima 

construída e a área total do lote; 

II - Taxa de Ocupação (TO): a relação entre a projeção horizontal máxima 

da edificação e a área total do lote; 

III - Taxa de Permeabilidade (TP): percentual mínimo de área do terreno 

que deverá ser mantida permeável para garantir a drenagem urbana. 
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Parágrafo único. Para CIT e Zona Rural em que os índices estão grafados com 

asterisco, fica permitido apenas atividades de produção primária, agroindústrias, 

produção vinícola, turismo e atividades de apoio para o desenvolvimento das mesmas. 

(nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

Art. 33. No Espaço Rural será permitida a edificação de no máximo 2 (dois) 

pavimentos, com exceção do Corredor de Produção Secundária. 

Parágrafo único. Atividades em desacordo com esta Lei, e edificações com 

mais de 2 (dois) pavimentos, poderão ocorrer no Espaço Rural desde que fique 

comprovada sua importância turística, social ou econômica, e sejam aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado e pela Câmara Municipal de 

Vereadores, através de lei específica, devendo atender as demais exigências legais. (NR) 

Art. 33. No Espaço Rural será permitida a edificação de no máximo 2 (dois) 

pavimentos, com exceção do Corredor de Produção Secundária que será de no máximo 

4 (quatro) pavimentos, salvo se destinada a fins residenciais. (nova redação dada pela 

Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

Parágrafo único. Situações pontuais, atividades e edificações com mais de 2 

(dois) pavimentos, poderão ser autorizadas no Espaço Rural desde que comprovada sua 

importância turística, social ou econômica, e sejam aprovadas pelo Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Integrado e pela Câmara Municipal de Vereadores, através de lei 

P M G P M G

CPS TO 30% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 50%

(lotes até 2 ha) IA 0,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00

TP 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

CPS TO 10% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

(lotes mais de 2 ha) IA 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TP 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

CIT TO 30% 65% 65%* 65%* 65% 65%* 65%* 50%

(lotes até 2 ha) IA 0,60 1,30 1,30* 1,30* 1,30 1,30* 1,30* 1,30

TP 30% 20% 20%* 20%* 20% 20%* 20%* 20%

CIT TO 30% 50% 50%* 50%* 50% 50%* 50%* 50%

(lotes mais de 2 ha) IA 0,60 1,00 1,00* 1,00* 1,00 1,00* 1,00* 1,00

TP 30% 30% 30%* 30%* 30% 30%* 30%* 30%

ZONA RURAL TO 30% 65% 65%* 65%* 65% 65%* 65%* 50%

(lotes até 2 ha) IA 0,60 1,30 1,30* 1,30* 1,30 1,30* 1,30* 1,00

TP 30% 20% 20%* 20%* 20% 20%* 20%* 30%

ZONA RURAL TO 30% 50% 50%* 50%* 50% 50%* 50%* 50%

(lotes mais de 2 ha) IA 0,60 1,00 1,00* 1,00* 1,00 1,00* 1,00* 1,00

TP 30% 30% 30%* 30%* 30% 30%* 30%* 30%

TABELAS DE ÍNDICES - RURAL

ZONA PARÂMETROS RESIDENCIAL

COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS INDÚSTRIA INSTITUC
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específica, devendo atender as demais exigências legais. (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

Art. 34. O Município se reserva o direito de solicitar estudos prévios de impactos 

ambientais de vizinhança, de trânsito, social e/ou econômico, sempre que julgar 

necessário, para avaliação da instalação de qualquer atividade. 

 

Seção II 

DAS ESTRUTURAS DE CIRCULAÇÃO 

 

Art. 35. As vias de circulação obedecerão à hierarquia definida de acordo com 

suas funções, referenciadas no mapa constante no Anexo III desta Lei e conforme 

descrição a seguir: 

 

I - vias federais: rodovias com jurisdição da União; 

II - vias estaduais: rodovias com jurisdição do Estado; 

III - vias intermunicipais: vias que ligam Flores da Cunha aos municípios 

vizinhos; 

IV - vias interdistritais: vias que dão acesso às sedes distritais; 

V – via de escoamento de produção secundária: via que é o eixo do corredor de 

produção secundária (CPS);  

VI – via de interesse turístico: via que é o eixo do corredor de interesse turístico 

(CIT); 

VII - vias secundárias municipais: vias que dão acesso às capelas ou 

comunidades rurais; 

VIII - vias locais municipais: vias que dão acesso às propriedades rurais. 

 

Art. 35. As vias de circulação obedecerão à hierarquia definida de acordo com 

suas funções, referenciadas no mapa constante no Anexo III desta Lei e conforme 

descrição a seguir: (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 

2022). 

 

I - Vias federais (BR 116): rodovias com jurisdição da União; 

II - Vias estaduais (ERS 122 e VRS 864): rodovias com jurisdição do Estado; 
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III – Via à Otávio Rocha (antigo braço da ERS 122): via que liga a sede do 

município de Flores da Cunha ao Distrito de Otávio Rocha (3º Distrito); 

IV – Via Ângelo Araldi (antiga VRS 814): via que liga o município de Flores da 

Cunha ao município de Nova Pádua; 

V - Vias intermunicipais: vias que ligam Flores da Cunha aos municípios 

vizinhos; 

VI - Vias interdistritais: vias que dão acesso às sedes distritais; 

VII - Vias secundárias municipais: vias que dão acesso às capelas ou 

comunidades rurais; 

VIII - Vias locais municipais: vias que dão acesso às propriedades rurais. 

Art. 36. As vias de circulação do município deverão obedecer aos parâmetros 

estabelecidos no seguinte quadro:  

 

  PISTA FAIXA DE RESERVA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL 

VIAS DE ESCOAMENTO DE 
PRODUÇÃO SECUNDÁRIA 

(CPS) 
8,00 m 

10,00 m para cada lado 
da via a partir do eixo 

10,00 m para cada lado da via 
a partir da faixa de reserva 

VIAS DE INTERESSE 
TURÍSTICO (CIT) 

8,00 m - 
5,00 m para cada lado da via  

a partir da borda da pista 

VIAS INTERDISTRITAIS 8,00 m 
15,00 m para cada lado 
da via a partir do eixo 

5,00 m para cada lado da via  
a partir da faixa de reserva 

VIAS SECUNDÁRIAS 
MUNICIPAIS 

8,00 m 
10,00 m para cada lado 
da via a partir do eixo 

5,00 m para cada lado da via  
a partir da faixa de reserva 

VIAS LOCAIS MUNICIPAIS 8,00 m - 
5,00 m para cada lado da via  

a partir da borda da pista 

VIAS INTERMUNICIPAIS 8,00 m 
15,00 m para cada lado 
da via a partir do eixo 

5,00 m para cada lado da via  
a partir da faixa de reserva 

 
 
 
 
 
VIAS DE ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO SECUNDÁRIA  
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VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO 

 

INTERDISTRITAIS  

 
 
 
 

SECUNDÁRIAS MUNICIPAIS 

 

 

 

 

VIAS LOCAIS MUNICIPAIS 
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INTERMUNICIPAIS  

 
 

Parágrafo único. Sempre que houver conflito na definição da classificação da 

via, utiliza-se a via de maior hierarquia. 

Art. 36. As vias de circulação do município deverão obedecer aos parâmetros 

estabelecidos no seguinte quadro: (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 

29 de junho de 2022). 

 

 

 

VIA À OTÁVIO ROCHA 

PISTA FAIXA DE RESERVA FAIXA NÃO EDIFICAVÉL

VIA Á OTÁVIO ROCHA 8,00 m

25,00 m para cada lado 

da via a partir do eixo

15,00 m para cada lado da via a 

partir da faixa de reserva

VIA ÂNGELO ARALDI 8,00 m

15,00 m para cada lado 

da via a partir do eixo

15,00 m para cada lado da via a 

partir da faixa de reserva

VIAS INTERMUNICIPAIS 8,00 m

15,00 m para cada lado 

da via a partir do eixo

5,00 m para cada lado da via a 

partir da faixa de reserva

VIAS INTERDISTRITAIS 8,00 m

15,00 m para cada lado 

da via a partir do eixo

5,00 m para cada lado da via a 

partir da faixa de reserva

VIAS SECUNDÁRIAS MUNICIPAIS 8,00 m

10,00 m para cada lado 

da via a partir do eixo

10,00 m para cada lado da via a 

partir da faixa de reserva

VIAS LOCAIS MUNICIPAIS 8,00 m

10,00 m para cada lado 

da via a partir do eixo

5,00 m para cada lado da via a 

partir da faixa de reserva
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VIA ÂNGELO ARALDI 

 

 

 

 

VIAS INTERDISTRITAIS E VIAS INTERMUNICIPAIS 

 

 

 

VIAS SECUNDÁRIAS MUNICIPAIS 
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VIAS LOCAIS MUNICIPAIS 

 

Parágrafo único. Sempre que houver conflito na definição da classificação da 

via, utiliza-se a via de maior hierarquia. (nova redação dada pela Lei Complementar 172, 

de 29 de junho de 2022). 

 

Art. 37. O Poder Executivo Municipal gestionará junto aos municípios vizinhos às 

ligações de maior importância, a fim de qualificar as circulações regionais em especial as 

vias intermunicipais. 

Art. 38. A estrutura viária municipal será definida no Plano de Mobilidade. 

Parágrafo único. A abertura de qualquer via dependerá de prévia autorização 

do Poder Executivo Municipal e deverá obedecer a legislação municipal, estadual e 

federal vigentes. 

 

Seção III 

DAS ESTRUTURAS AMBIENTAIS NATURAIS 

 

Art. 39. Para proteção e preservação das estruturas ambientais naturais 

observar-se-á o que segue: 
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I - as estruturas hídricas formadas pelos rios, córregos, nascentes, banhados, 

mata ciliar e áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento) deverão ser 

preservadas conforme o Código Florestal e demais legislações pertinentes; 

II - as bacias hidrográficas do arroio Linha 80 e da região de São João, 

destinadas a captação de água para abastecimento terão seu uso regrado pelo Plano de 

Saneamento; 

III - o aterro controlado continuará recebendo monitoramento permanente, e 

posteriormente deverá readequar-se para o uso urbano com a finalidade de instalação de 

equipamento público; 

§ 1º O Poder Executivo Municipal gestionará junto aos municípios vizinhos a 

criação de Unidades de Conservação para os vales dos rios e arroios de divisa: com o 

município de São Marcos para o Rio São Marcos; com o município de Antônio Prado para 

o Rio das Antas; com o município de Nova Pádua para o Rio Curuzu e Tega; com o 

município de Nova Roma do Sul para o Rio das Antas; com o município de Farroupilha 

para o Arroio Biazus; e com o município de Caxias do Sul com o Arroio Tega. 

 

Seção IV 

DA INFRAESTRUTURA 

 

Art. 40. Para garantir a qualificação ambiental a partir da infraestrutura: 

I - deverão ser estabelecidas normas de abastecimento de água desde a 

captação até o consumidor final, a ser definido no Plano de Saneamento; 

II - o sistema de captação e destinação das águas servidas deverá ser regrado 

pelo Plano de Saneamento; 

III - os resíduos sólidos serão regrados desde a sua produção até a destinação 

final pelo Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal gestionará junto à fornecedora 

de energia elétrica o pleno atendimento da demanda do município. 

 

CAPITULO II 

DOS ESPAÇOS URBANOS 

Seção I 

DAS ÁREAS URBANAS MUNICIPAIS 

 

Art. 41. O Espaço Urbano é definido de forma a abrigar as atividades existentes 

e disponibilizar novas áreas para atender as demandas habitacionais e econômicas, além 

de equipamentos públicos institucionais, e demais atividades de apoio ao 

desenvolvimento das funções sociais da cidade.  
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Art. 42.  Os Espaços Urbanos são definidos da seguinte forma e de acordo com 

o mapa constante no Anexo I desta Lei: 

 

I – Sede Urbana: o núcleo urbano do município concentra a maioria das 

atividades, equipamentos públicos e funções urbanas, abrangendo o centro tradicional da 

cidade; 

II – São Gotardo: a localidade de São Gotardo, especialmente por sua 

localização estratégica – nas margens da RS 122 e próximo a Caxias do Sul, possui 

demanda para implantação de atividades industriais, comércio, prestação de serviços e 

habitacional; 

III – Otávio Rocha: o espaço urbano do distrito de Otávio Rocha, com o objetivo 

de manter as características turísticas e preservar a paisagem urbana, é destinado 

principalmente a atividade habitacional, sendo admitidas atividades industriais, 

comerciais e prestação de serviços, de apoio a expansão e diversificação da economia 

local e as habitações; 

IV – Alfredo Chaves: aglomerado urbano no Travessão Alfredo Chaves, 

destinado a abrigar as atividades urbanas da comunidade, especialmente habitações, 

comércio, prestação de serviços e pequenas atividades industriais; 

V – Hermes: perímetro urbano objeto de regularização fundiária; 

VI – Aeródromo: destinada exclusivamente a instalação de aeródromo e 

hangares, com o objetivo de regrar e ordenar a ocupação e uso do solo do espaço e seu 

entorno, mediante o atendimento às normas específicas de proteção do Aeródromo, e 

demais legislações pertinentes; 

VII – Keko: perímetro urbano localizado na área onde está a empresa Keko 

Acessórios, antigo loteamento industrial. 

 

Seção II 

DO ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Art. 43. As funções de cada parte do Espaço Urbano, conforme mapa constante 

do Anexo IV desta Lei, são definidas de acordo com suas vocações ambientais e urbanas 

como: (NR) 

I - Zona Mista (ZM): zona com atividades múltiplas destinada à habitação de 

média densidade, indústria até médio porte, e comércio e prestação de serviços de até 

grande porte; 

II - Zona Residencial (ZR): zona localizada em área de predominância de média 

declividade com baixa densidade e altura e baixo potencial poluidor, com o objetivo de 

manter as características residenciais atuais e preservar a paisagem urbana; 

III - Zona Residencial das Águas (ZRA): zona localizada sobre microbacia 

hidrográfica de captação, com nível crítico de suscetibilidade com vista à preservação do 
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manancial hídrico a fim de garantir o abastecimento de água, destinada principalmente à 

habitação e ao lazer, com baixa densidade de ocupação; 

IV - Zona Residencial de Encosta (ZRE): zona localizada em áreas com 

predominância de grandes declividades, destinada principalmente à habitação e ao lazer, 

com o objetivo de garantir a estabilidade das encostas e qualificar a paisagem urbana; 

V - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): zona destinada a implantação de 

habitação de interesse social ou a regularização fundiária, com predominância residencial 

e permitido comércio e prestação de serviços de pequeno porte; 

 

VI - Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS): zona destinada às 

atividades industriais, comerciais e serviços, de pequeno, médio e grande porte; 

VII – Zona Urbana Especial (ZUE): zona destinada a regularização fundiária, 

com predominância residencial de baixa densidade, e admitidas atividades industrias, 

comerciais e prestação de serviços de até médio porte, com baixa densidade;  

VIII - Zona Urbana Especial de Aeródromo (ZUEA): zona destinada 

exclusivamente a instalação de aeródromo e hangares, com o objetivo de regrar e 

ordenar a ocupação e uso do solo do espaço e seu entorno, mediante o atendimento às 

normas específicas de proteção do Aeródromo, e demais legislações pertinentes; 

IX - Área de Proteção de Patrimônio Cultural (APPC): área destinada à 

proteção de patrimônio cultural e histórico, representativo da viticultura do município; 

X - Áreas Públicas Institucionais (API): áreas destinadas a abrigar 

equipamentos públicos institucionais do espaço urbano e de atendimento ao município 

como um todo, em conjunto com as demais áreas e equipamentos públicos; 

XI - Área Especial de Preservação do Verde (AEPV): são áreas destinadas à 

preservação, recuperação e manutenção das estruturas ambientais, e a realização de 

educação ambiental e estudos científicos, sendo proibidas quaisquer ações que venham 

a alterar ou danificar as características naturais do local.  

Parágrafo único. Novas atividades em desacordo com esta Lei poderão ocorrer 

desde que fique comprovada sua importância social e econômica, sejam aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado e se localizem em áreas do Espaço 

Urbano proposto nesta Lei, devendo atender as exigências legais. 

 

Art. 43. As funções de cada parte do Espaço Urbano, conforme mapa constante 

do Anexo IV desta Lei, são definidas de acordo com suas vocações ambientais e urbanas 

como: (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

I - Zona Mista (ZM): zona com atividades múltiplas destinada à habitação de 

média densidade, indústria até médio porte, e comércio e prestação de serviços de até 

grande porte; (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 
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II - Zona Residencial (ZR I): zona localizada em área de predominância de média 

declividade com baixa densidade e altura e baixo potencial poluidor, com o objetivo de 

manter as características residenciais atuais e preservar a paisagem urbana, permitindo 

comércio, prestação de serviço e indústria de médio porte; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

III - Zona Residencial (ZR II): zona localizada em área de predominância de 

média declividade com baixa densidade e altura e baixo potencial poluidor, com o 

objetivo de manter as características residenciais atuais e preservar a paisagem urbana, 

permitindo comércio, prestação de serviço e indústria de pequeno porte; (nova redação 

dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

IV - Zona Residencial das Águas (ZRA): zona localizada sobre microbacia 

hidrográfica de captação, com nível crítico de suscetibilidade com vista à preservação do 

manancial hídrico a fim de garantir o abastecimento de água, destinada principalmente à 

habitação e ao lazer, com baixa densidade de ocupação, permitindo comércio, prestação 

de serviço e indústria de pequeno porte; (nova redação dada pela Lei Complementar 172, 

de 29 de junho de 2022). 

V - Zona Residencial de Encosta (ZRE): zona localizada em áreas com 

predominância de grandes declividades, destinada principalmente à habitação e ao lazer, 

com o objetivo de garantir a estabilidade das encostas e qualificar a paisagem urbana 

permitindo comércio e prestação de serviço de pequeno porte; (nova redação dada pela 

Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

VI - Zona Especial de Interesse Social I (ZEIS I): zona destinada a implantação 

de habitação de interesse social ou a regularização fundiária, com predominância 

residencial e permitido comércio, prestação de serviços e indústria de pequeno porte. 

Altura máxima das edificações deverão ser de 04 (quatro) pavimentos; (nova redação 

dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

VII - Zona Especial de Interesse Social II (ZEIS II): zona destinada a implantação 

de habitação de interesse social ou a regularização fundiária, com predominância 

residencial e permitido comércio, prestação de serviços e indústria de pequeno porte. 

Altura máxima das edificações deverão ser de 02 (dois) pavimentos; (nova redação dada 

pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

VIII - Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS): zona destinada às 

atividades industriais, comerciais e serviços, de pequeno, médio e grande porte; (nova 

redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

IX - Zona Urbana Especial de Aeródromo (ZUEA): zona destinada 

exclusivamente a instalação de aeródromo, hangares e atividades de apoio, com o 

objetivo de regrar e ordenar a ocupação e uso do solo do espaço e seu entorno, 

mediante o atendimento às normas específicas de proteção do Aeródromo, e demais 

legislações pertinentes; (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho 

de 2022). 

X - Área de Proteção de Patrimônio Cultural (APPC): área destinada à proteção 

de patrimônio cultural e histórico, representativo da viticultura do município; (nova 

redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 
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XI - Áreas Públicas Institucionais (API): áreas destinadas a abrigar equipamentos 

públicos institucionais do espaço urbano e de atendimento ao município como um todo, 

em conjunto com as demais áreas e equipamentos públicos; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

XII - Área Especial de Preservação do Verde (AEPV): são áreas destinadas à 

preservação, recuperação e manutenção das estruturas ambientais, e a realização de 

educação ambiental e estudos científicos, sendo proibidas quaisquer ações que venham 

a alterar ou danificar as características naturais do local. (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

Parágrafo único. Novas atividades em desacordo com esta Lei poderão ocorrer 

desde que fique comprovada sua importância social e econômica, sejam aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado e se localizem em áreas do Espaço 

Urbano proposto nesta Lei, devendo atender as exigências legais. (nova redação dada 

pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

  

Art. 44. Atividades urbanas são ações desenvolvidas de forma compatível com o 

uso do solo atribuído a cada zona, classificando-se em: 

I - residenciais, sendo as de habitação permanente ou transitória; 

II - comerciais e de prestação de serviços, sendo as de aquisição, venda ou 

troca de mercadorias, exercício de trabalhos profissionais e as de apoio às demais 

atividades; 

III - industriais, sendo aquelas onde se dá a produção ou transformação de bens; 

IV - institucionais, sendo voltadas à educação, à cultura, aos cultos, ao lazer, ao 

atendimento social, à saúde e à Administração Pública. 

§ 1º As atividades comerciais, de prestações de serviços e indústrias serão 

classificadas de acordo com a área construída total por pavimento, tendo como referência 

os lotes mínimos e quadras máximas, como:  

a) Pequeno Porte (P): área construída de até 750,00m² (setecentos e cinquenta 

metros quadrados); 

b) Médio Porte (M): área construída de até 5.000,00m² (cinco mil metros 

quadrados); 

c) Grande Porte (G): área construída acima de 5.000,00m² (cinco mil metros 

quadrados); 

§ 1º As atividades comerciais, de prestações de serviços e indústrias serão 

classificadas de acordo com a área construída total por pavimento ou edificação isolada 

no lote, distando 5,00m (cinco metros) entre si, tendo como referência os lotes mínimos e 

quadras máximas, como: (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de 

junho de 2022). 
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a) Pequeno Porte (P): área construída de até 750,00m² (setecentos e cinquenta 

metros quadrados); (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 

2022). 

b) Médio Porte (M): área construída de até 5.000,00m² (cinco mil metros 

quadrados); (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

c) Grande Porte (G): área construída acima de 5.000,00m² (cinco mil metros 

quadrados) (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

§2º A classificação do potencial poluidor das atividades comerciais, de 

prestações de serviços e indústrias se dará de acordo com o estabelecido pela legislação 

estadual e municipal pertinentes. 

§3º No caso de dúvidas quanto à classificação das atividades, o órgão 

competente do Poder Executivo Municipal enquadrará por critério de semelhança. 

Art. 45. Nas atividades, em desacordo com a classificação estabelecida no 

artigo 44, já à data de publicação desta Lei, não serão permitidas ampliações, admitindo-

se apenas reformas e reparos necessários à segurança das edificações, instalações e 

equipamentos.  

Art. 46. No caso de um lote estar situado em zonas diferentes, será adotado 

como zona aquela para qual o lote tiver testada. No caso de o lote ter testada para zonas 

diferentes, poderá ser utilizada a zona de maior índice urbanístico. 

Art. 47. A localização de depósitos de explosivos ficará a critério das autoridades 

militares competentes. 

Art. 48. A localização dos depósitos, postos de venda de gás e de combustíveis 

deverão atender às disposições, normas e resoluções da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da ABNT/NBR referentes, e demais legislações 

pertinentes. 

Art. 49. O Município se reserva o direito de solicitar estudos prévios de impactos 

ambientais, de vizinhança, de trânsito, social e/ou econômico, sempre que julgar 

necessário para avaliação da instalação de qualquer atividade.  

 

 

Subseção I 

DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS 

 

 

Art. 50. Para cada zona urbana serão estabelecidas as intensidades de 

ocupação do solo, através dos índices urbanísticos e tabela a seguir: 

I - Índice de Aproveitamento (IA): o quociente entre a área máxima construída 

e a área total do lote; 
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II - Taxa de Ocupação (TO): a relação entre a projeção horizontal máxima da 

edificação e a área total do lote; 

III - Taxa de Permeabilidade (TP): percentual mínimo de área do terreno que 

deverá ser mantida permeável para garantir a drenagem urbana. 

 

 

(nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

P M G P M G

TO 65% 75% 65% 50% 75% 65% - 75%

ZM IA 3,10 3,10 2,60 2,00 3,10 2,60 - 3,10

TP 20% 20% 20% 20% 20% 20% - 20%

TO 65% 65% 50% - 65% 50% - 65%

ZR I IA 1,30 1,30 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30

TP 20% 20% 20% - 20% 20% - 20%

TO 65% 65% 50% - 65% - - 65%

ZR II IA 1,30 1,30 1,00 - 1,30 - - 1,30

TP 20% 20% 20% - 20% - - 20%

TO 65% 65% 50% - 65% - - 65%

ZRA IA 1,30 1,30 1,00 - 1,30 - - 1,30

TP 30% 30% 30% - 30% - - 30%

TO 40% 40% - - - - - 40%

ZRE IA 0,80 0,80 - - - - - 0,80

TP 50% 50% - - - - - 60%

TO 65% 75% - - 75% - - 75%

ZEIS I IA 3,10 2,00 - - 2,00 - - 2,00

TP 20% 20% - - 20% - - 20%

TO 65% 75% - - 75% - - 75%

ZEIS II IA 1,30 1,30 - - 1,30 - - 1,30

TP 20% 20% - - 20% - - 20%

TO 30% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

ZICS IA 0,60 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 3,00

TP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

HANGARES

TO 65% 75%

ZUEA IA 1,00 1,00

TP 20% 20%

APPC

API

AEPV

TABELAS DE ÍNDICES - URBANO

ZONA PARÂMETROS RESIDENCIAL

COMERCIAL E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS INDÚSTRIA INSTITUC

ÁREA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO DO VERDE

ÁREA DESTINADA À VITICULTURA, TURISMO E ATIVIDADES DE APOIO

ÁREAS PÚBLICAS INSTITUCIONAIS

ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO  DO AERÓDROMO
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§ 1º Nas edificações de uso misto, mantidas as demais exigências desta Lei, o 

somatório das áreas edificadas não poderá ultrapassar ao maior índice de 

aproveitamento permitido naquela zona, bem como, a taxa de ocupação deverá ser 

proporcional a cada atividade. 

§ 2º As garagens, quando construídas no 1º pavimento, equiparar-se-ão a 

atividade comercial e de prestação de serviços para efeito de cálculo de Taxa de 

Ocupação - TO. 

Art. 51. Não serão computados no cálculo:  

I - do Índice de Aproveitamento (IA): 

a) garagens, sempre que forem construídas no subsolo; 

b) reservatórios d’água; 

c) terraços; 

d) casa de máquinas; 

e) câmara de transformadores; 

f) pilotis até a altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros); 

g) laje técnica; 

h) central de gás; 

i) circulação vertical; 

j) áreas de uso comum localizadas no subsolo, térreo ou cobertura. 

II - da Taxa de Ocupação (TO): 

a) garagens, sempre que forem construídas no subsolo; 

b) marquises; 

c) terraços; 

d) saguão até 15,00m² (quinze metros quadrados) para prédios exclusivamente 

residenciais. 

Parágrafo único. Será computada no índice de aproveitamento a área 

construída no subsolo que não se destinar aos itens do artigo 51 desta Lei. 

III - da Taxa de Permeabilidade (TP): 

a) os revestimentos permitidos para a taxa de permeabilidade serão 

considerados da seguinte forma: 

MATERIAL: PERMEABILIDADE: 

cobertura vegetal 100% 

piso drenante até 100% - conforme laudo técnico fabricante 
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brita 90% 

concregrama 70% 

paralelepípedo, bloqueto 5% 

Parágrafo único. Para utilização de materiais não previstos na tabela acima, 

será considerada a permeabilidade conforme o laudo técnico do fabricante, mediante 

aprovação prévia dos técnicos do município. 

b) serão permitidos trilhos de acesso para veículos com até 50cm (cinquenta 

centímetros) de largura sobre a Taxa de Permeabilidade. 

 

Art. 51. Não serão computados no cálculo: (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

I - do Índice de Aproveitamento (IA): (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

a) garagens, sempre que forem construídas no subsolo; 

b) reservatórios d’água; 

c) terraços; 

d) casa de máquinas; 

e) câmara de transformadores; 

f) pilotis até a altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros); 

g) laje técnica; 

h) central de gás; 

i) circulação vertical; 

j) áreas de usos coletivos localizadas no subsolo, térreo ou cobertura, tais como 

salão de festas, academia, brinquedoteca e similares. 

II - da Taxa de Ocupação (TO): (nova redação dada pela Lei Complementar 

172, de 29 de junho de 2022). 

a) garagens, sempre que forem construídas no subsolo; 

b) marquises; 

c) terraços; 

d) saguão até 15,00m² (quinze metros quadrados) para prédios exclusivamente 

residenciais. 

Parágrafo único. Será computada no índice de aproveitamento a área 

construída no subsolo que não se destinar aos itens do artigo 51 desta Lei. (nova 

redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

III - da Taxa de Permeabilidade (TP): 
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a) os revestimentos permitidos para a taxa de permeabilidade serão 

considerados da seguinte forma: (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 

de junho de 2022). 

 

  

Parágrafo único. Para utilização de materiais não previstos na tabela acima, 

será considerada a permeabilidade conforme o laudo técnico do fabricante, mediante 

aprovação prévia dos técnicos do município. (nova redação dada pela Lei Complementar 

172, de 29 de junho de 2022). 

b) serão permitidos trilhos de acesso para veículos com até 50cm (cinquenta 

centímetros) de largura sobre a Taxa de Permeabilidade. (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

Art. 52. Não serão permitidas edificações em avanços sobre o alinhamento do 

terreno, excetuando-se sacadas e marquises.  

Art. 53. A Taxa de Permeabilidade poderá ser diminuída em 5% caso seja 

utilizado mecanismo de retenção ou reuso de águas pluviais, desde que sua eficiência 

seja tecnicamente comprovada. 

 

Subseção II 
DAS GARAGENS 

 

Art. 54. São exigidas garagens ou vagas para estacionamento, dentro do lote, 
devendo ser no mínimo:  

I - 01 (uma) vaga ou garagem na proporção de uma para cada unidade 
residencial para prédios de habitação coletiva; 

II - 01 (uma) vaga ou garagem para cada 100m² (cem metros quadrados), de 
área construída, para prédios de habitação coletiva de apartamentos tipo sala/dormitório; 

III - 01 (uma) vaga ou garagem para cada 200m² (duzentos metros quadrados) 
de área construída para edificações comerciais, prestação de serviços ou de uso 
institucional; 

IV - 01 (uma) vaga de estacionamento para cada 50m² (cinquenta metros 
quadrados) de área de venda, para supermercados e centros comerciais, com área 
construída maior do que 500m² (quinhentos metros quadrados). 

§ 1º As vagas ou garagens exigidas não poderão localizar-se sobre a taxa de 
permeabilidade. 

MATERIAL PERMEABILIDADE

cobertura vegetal 100%

piso drenate

até 100% - cfe laudo 

técnico do fabricante

brita 90%

concregrama 70%

paralelepípedo/bloqueto 5%
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§ 2º As garagens construídas no alinhamento não poderão usar a área de 
passeio para abertura das portas. 

 

 

Subseção III 
DAS ALTURAS 

 

Art. 55. As alturas máximas das edificações deverão atender, 
independentemente de outras restrições constantes desta Lei, o que segue: 

I - nas Zonas ZM, ZICS, ZEIS (exclusivamente residencial de interesse social) e 
API: altura máxima de 04 (quatro) pavimentos; 

II - nas Zonas ZR, ZRA, ZRE, ZEIS (exceto residencial de interesse social), ZUE, 
ZUEA, AAPC e AEPV: altura máxima de 02 (dois) pavimentos. 

§ 1º O número de pavimentos das edificações será contado a partir do pavimento 
onde se localiza o acesso principal. 

§ 2º O subsolo não será considerado pavimento, desde que o ponto médio da 
fachada principal esteja no máximo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) acima do 
nível do meio-fio. 

Art. 55. As alturas máximas das edificações deverão atender, 

independentemente de outras restrições constantes desta Lei, o que segue: (nova 

redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

I - nas Zonas ZM, ZICS, ZEIS I (exclusivamente residencial de interesse social) e 

API: altura máxima de 04 (quatro) pavimentos; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

II - nas Zonas ZR I, ZR II, ZRA, ZRE, ZEIS II, ZUEA, AAPC e AEPV: altura 

máxima de 02 (dois) pavimentos. (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 

de junho de 2022). 

§ 1º O número de pavimentos das edificações será contado a partir do 

pavimento onde se localiza o acesso principal. (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

§ 2º O subsolo não será considerado pavimento, desde que o ponto médio da 

fachada principal esteja no máximo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) acima do 

nível do meio-fio. (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 

2022). 

 

Art. 56. A altura de que trata o inciso I do art. 55 desta Lei não poderá 
ultrapassar a 16,00m (dezesseis metros), medidos a partir do nível do meio-fio até o forro 
do último pavimento, no ponto médio da fachada do logradouro mais baixo. 

Parágrafo único. Será admitido um acréscimo de até 5% (cinco por cento) na 
altura máxima permitida, desde que utilizado exclusivamente para acomodação de 
sistemas construtivos que impliquem em lajes mais espessas, e que não alterem o 
número máximo de pavimentos. (AC) 
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Art. 57. A altura de que trata o inciso II do art. 55 desta Lei não poderá 
ultrapassar 7,00m (sete metros), medidos a partir do piso do pavimento onde se localiza 
o acesso principal até o forro do último pavimento. 

 

 

 

Subseção IV 
DAS COBERTURAS 

 

Art. 58. É permitida a edificação sobre a laje de cobertura desde seja mantido 
afastamento de 2,00m (dois metros) em relação ao pavimento inferior nas testadas do 
lote. 

Art. 58. É permitida a edificação sobre a laje de cobertura desde que seja 

mantido afastamento de 2,00m (dois metros) em relação ao pavimento inferior nas 

testadas do lote, exceto projeção de sacada. (nova redação dada pela Lei Complementar 

172, de 29 de junho de 2022). 

 

Art. 59. As áreas construídas sobre a laje de cobertura não serão computadas 
na altura sendo, entretanto, computadas no índice de aproveitamento e na área 
construída. 

Art. 60. Não é permitida a construção sobre a laje de cobertura nas edificações 
das zonas referidas no inciso II do art. 55 desta Lei. 

 

Subseção V 
DOS MEZANINOS 

 

Art. 61. É permitida a construção de mezaninos, desde que ocupem no máximo 
50% (cinquenta por cento) da área principal correspondente. 

Art. 62. Os mezaninos não serão considerados pavimentos, desde que limitados 
ao art. 61 desta Lei, sendo, entretanto, suas áreas computadas no índice de 
aproveitamento e na área construída. 

 

Seção III 
DO PARCELAMENTO 

 

Art. 63. Os loteamentos, desmembramentos, fracionamentos e condomínios de 
lotes por unidades autônomas para fins urbanos, somente serão permitidos dentro do 
espaço urbano e deverão obedecer às disposições da presente Lei e das demais 
disposições pertinentes. 
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Seção IV 
DAS ESTRUTURAS DE CIRCULAÇÃO 

 

Art. 64. As vias de circulação da sede urbana obedecerão à hierarquia 
estabelecida de acordo com suas funções, referenciadas no mapa constante do Anexo V 
desta Lei e figuras dos perfis viários, conforme descrição a seguir: 

I - Via Estadual: rodovia com jurisdição do Estado limitando em parte, o 
perímetro urbano ao oeste; 

II - Via Perimetral Urbana: via formada por um conjunto de vias existentes e 
projetadas que limitam o espaço urbano ao norte, leste e sul; 

III - Avenida: via principal no sentido norte/sul de acesso à cidade a partir da RS 
122; 

IV - Vias Principais Leste/Oeste: vias que fazem as principais ligações no 
sentido leste/oeste; 

V - Vias Estruturais: é aquela destinada ao trânsito rápido e ao tráfego de 
veículos de circulação geral, fazendo a ligação/conexão entre a RS 122, a perimetral 
urbana, a Avenida e as vias principais; 

VI - Vias Centrais: vias existentes no centro urbano com características 
consolidadas e gabarito de 20m (vinte metros).  

 

Art. 64. As vias de circulação da sede urbana obedecerão à hierarquia 

estabelecida de acordo com suas funções, referenciadas no mapa constante do Anexo V 

desta Lei e figuras dos perfis viários, conforme descrição a seguir: (nova redação dada 

pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

I - Via Estadual: rodovia com jurisdição do Estado limitando em parte, o 

perímetro urbano ao oeste; (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de 

junho de 2022). 

II - Via Perimetral Urbana: via formada por um conjunto de vias existentes e 

projetadas que limitam o espaço urbano ao leste e sul; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

III – Avenida 25 de Julho: via principal no sentido sul/norte dos acessos com a 

ERS 122, constituído por 3 trechos: trecho 01, inicia no trevo de acesso sul até a rua São 

José; trecho 2, inicia na rua São José até a rua Verona e o trecho 3, inicia na rua Verona 

até o acesso norte da ERS 122. (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 

de junho de 2022). 

IV - Vias Estruturais: são aquelas destinadas ao trânsito rápido e ao tráfego de 

veículos de circulação geral, fazendo a ligação/conexão entre a ERS 122, a perimetral 

urbana, a avenida 25 de Julho e as vias principais; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

V - Vias Principais: são aquelas destinadas ao trânsito e tráfego de veículos de 

circulação geral, fazendo a ligações/conexões entre as vias estruturais, avenida 25 de 



33 
 

 

 

Julho, perimetral urbana e a ERS 122; (nova redação dada pela Lei Complementar 172, 

de 29 de junho de 2022). 

VI – Vias Secundárias: são aquelas destinadas à canalização do tráfego para as 

vias principais; (nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 

2022). 

VII – Vias Locais: são aquelas destinadas ao acesso para um pequeno número 

de lotes, caracterizadas por serem sem saída; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

VIII – Vias Locais condominiais: são aquela admitida, nos condomínios de lotes 

por unidade autônomas, que em função da independência dos serviços públicos serão 

adaptadas para cada situação a critério do empreendedor; (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

IX - Vias Centrais: vias existentes no centro urbano com características 

consolidadas e gabarito de 20m (vinte metros). (nova redação dada pela Lei 

Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

Art. 65. As vias urbanas serão dimensionadas de acordo com o quadro a seguir: 

 

 
PISTA 

PASSEI
O 

CANTEI
RO 

ESTACIO
NA-

MENTO 

TOTA
L 

RECUO 
AJARDINAME

NTO 

VIAS PERIMETRAIS 2 x 3,50 m 2 x 3,50 m 2,00 m 2 x 2,50 m 21,00 m 2 x 8,50 m 

VIAS ESTRUTURAIS                   2 x 4,00 m 2 x 3,50 m - 2 x 2,50 m 20,00 m - 

VIAS PRINCIPAIS               
com canteiro 

2 x 5,50 m 2 x 3,50 m 2,00 m 2 x 2,50 m 25,00 m - 

VIAS PRINCIPAIS               
sem canteiro 

2 x 4,00 m 2 x 3,50 m - 2 x 2,50 m 20,00 m - 

VIAS SECUNDÁRIAS 2 x 3,00 m 2 x 2,50 m - 2 x 2,50 m 16,00 m - 

VIAS LOCAIS 2 x 2,75 m 2 x 2,50 m - 1 x 2,50 m 13,00 m - 
VIAS LOCAIS 

CONDOMINIAIS 
2 x 3,00 m 2 x 1,50 m - - 9,00 m - 

VIAS PRINCIPAIS            
Otávio Rocha-Alfredo Chaves 

2 x 3,00 m 2 x 2,00 m - 2 x 2,50 m 15,00 m - 

VIAS SECUNDÁRIAS         
Otávio Rocha-Alfredo Chaves 

2 x 2,75 m 2 x 2,00 m - 1 x 2,50 m 12,00 m - 

VIAS LOCAIS                    
Otávio Rocha-Alfredo Chaves 

2 x 2,75 m 2 x 2,25 m - - 10,00 m - 

 

 

VIAS PERIMETRAIS 
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VIAS ESTRUTURAIS 

 

VIAS PRINCIPAIS COM CANTEIRO 

 

VIAS PRINCIPAIS SEM CANTEIRO 

 

 

VIAS SECUNDÁRIAS  
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VIAS LOCAIS 

 

 

VIAS LOCAIS CONDOMINIAIS 

 

 

VIAS PRINCIPAIS OTÁVIO ROCHA – ALFREDO CHAVES 

 

 

VIAS SECUNDÁRIAS OTÁVIO ROCHA – ALFREDO CHAVES 
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VIAS LOCAIS OTÁVIO ROCHA – ALFREDO CHAVES 

 
 

 

Art. 65. As vias urbanas serão dimensionadas de acordo com o quadro a seguir: 

(nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

 

PISTA PASSEIO CANTEIRO ESTACIONAMENTO TOTAL

RECUO 

AJARDINAMENTO

VIA                       

PERIMETRAL 2 X 3,50 m 2 X 3,50 m 2,00 m 2 x 2,50 m 21,00 m 2 x 8,50 m

AVENIDA 25 DE JULHO    

trecho 1*

AVENIDA 25 DE JULHO    

trecho 2**  e trecho 3** 2 X 4,00 m 2 X 3,50 m 2 x 2,50 m 20,00 m

VIAS                   

ESTRUTURAIS                  2 X 4,00 m 2 X 3,50 m 2 x 2,50 m 20,00 m 2 x 4,00 m

VIAS PRINCIPAIS               

sem canteiro 2 X 4,00 m 2 X 3,50 m 2 x 2,50 m 20,00 m

VIAS PRINCIPAIS               

com canteiro 2 X 4,00 m 2 X 4,50 m 3,00 m 2 x 2,50 m 25,00 m

VIAS PRINCIPAIS            

otavio rocha-alfredo chaves 2 X 3,00 m 2 X 2,00 m 2 x 2,50 m 15,00 m

VIAS                   

SECUNDÁRIAS 2 X 3,00 m 2 X 2,50 m 2 x 2,50 m 16,00 m

VIAS SECUNDÁRIAS         

otavio rocha-alfredo chaves 2 X 2,75 m 2 X 2,00 m 1 x 2,50 m 12,00 m

VIAS                                

LOCAIS 2 X 2,75 m 2 X 2,50 m 1 x 2,50 m 13,00 m

VIAS LOCAIS                    

otavio rocha-alfredo chaves 2 X 2,75 m 2 X 2,25 m 10,00 m

VIAS LOCAIS CONDOMINIAIS 2 X 3,00 m 2 X 1,50 m 9,00 m

VIAS                        

CENTRAIS          2 X 4,00 m 2 X 3,50 m 2 x 2,50 m 20,00 m

PISTA DE RESERVA 40,00 m para cada lado do eixo da pista
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§1º No trecho 1 da avenida 25 de Julho, entre as ruas João XXIII e São José a 

faixa de reserva é de 20,00m para cada lado do eixo da pisa; (nova redação dada pela 

Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

§2º Nos trechos 2 e 3 da avenida 25 de Julho, poderão sofrer alterações nos 

parâmetros da pista, passeios, canteiros e estacionamentos, devido a sua requalificação. 

(nova redação dada pela Lei Complementar 172, de 29 de junho de 2022). 

 

Art. 66. Será elaborado Plano de Mobilidade com detalhamento das vias 

planejadas, bem como a indicação de outras que se fizerem necessárias e da localização 

dos terminais viários.  

Art. 67. O Plano de Arborização Urbana e a acessibilidade universal devem ser 

considerados na execução de passeios públicos. 

Art. 68. A abertura de qualquer via urbana dependerá de prévia autorização do 

Poder Executivo Municipal e deverá obedecer ao que estabelece a legislação municipal. 

 

 

Seção V 

DAS ESTRUTURAS AMBIENTAIS NATURAIS 

 

Art. 69. Para proteção e preservação das estruturas ambientais naturais: 

I - as estruturas hídricas na sede urbana, formadas pelos rios, córregos, 

nascentes, banhados, mata ciliar e áreas com declividade superior a 30% (trinta por 

cento), deverão ser preservadas conforme legislações pertinentes; 

II - as bacias hidrográficas da região da Linha 80, da região de São João e a 

Zona Residencial das Águas (ZRA) destinadas à captação de água para abastecimento, 

deverão ter seu uso regrado pelo Plano de Saneamento. 

Art. 70. A infraestrutura ambiental será referenciada no Plano Ambiental. 

Art. 71. O Plano de Drenagem Urbana será objeto de estudo específico. 

 

TÍTULO VI 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 

Seção I 

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 
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Art. 72. Lei municipal específica poderá determinar o parcelamento, a edificação 

ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

fixando as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. 

§1º Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao 

mínimo definido no Plano Diretor Municipal ou em legislação dele decorrente. 

§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o 

cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de 

imóveis. 

§ 3º A notificação far-se-á: 

I - por servidor do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário 

do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência 

geral ou administração; 

II - por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma 

prevista pelo inciso I, do § 3º, do art. 72 desta Lei. 

§ 4º Os prazos a que se refere o caput deste artigo não poderão ser inferiores a: 

I - 01 (um) ano, a partir da notificação para que seja protocolado o projeto no 

órgão municipal competente; 

II - 02 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 

empreendimento. 

§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, lei 

municipal específica a que se refere o caput deste artigo, poderá prever a conclusão em 

etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como 

um todo. 

Art. 73. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à 

data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 

previstas no art. 72 desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 

 

Seção II 

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 

Art. 74. O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal preferência 

para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares. 

§ 1º Lei municipal, baseada no Plano Diretor Municipal, delimitará as áreas em 

que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 05 (cinco) 

anos, renovável a partir de 01 (um) ano após o decurso do prazo inicial de vigência. 

§ 2º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado 

na forma do § 1º deste artigo, independentemente do número de alienações referentes 

ao mesmo imóvel. 
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Art. 75. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público 

Municipal necessitar de áreas para: 

I - regularização fundiária; 

II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III - constituição de reserva fundiária; 

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Parágrafo único. A Lei Municipal prevista no § 1º do art. 74 desta Lei deverá 

enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das 

finalidades enumeradas por este artigo. 

Art. 76. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que 

o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias manifeste por escrito seu interesse em 

comprá-lo. 

§ 1º À notificação mencionada no caput deste artigo será anexada proposta de 

compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constará o 

preço, as condições de pagamento e o prazo de validade. 

§ 2º O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local 

ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do 

caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 

§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput deste artigo sem manifestação, 

fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da 

proposta apresentada. 

§ 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 

Município, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do instrumento público de alienação do 

imóvel. 

§ 5º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é 

nula de pleno direito. 

§ 6º Ocorrida à hipótese prevista no § 5º deste artigo o Município poderá adquirir 

o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta 

apresentada, se este for inferior àquele. 

 

Seção III 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
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Art. 77. Lei Municipal específica, baseada no Plano Diretor Municipal, que tratará 

da outorga onerosa de construir, fixará áreas nas quais o direito de construir poderá ser 

exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida 

a ser prestada pelo beneficiário. 

§ 1º Para efeito de outorga onerosa do direito de construir deverá ser 

considerado que o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a 

área do terreno. 

§ 2º Lei Municipal específica fixará coeficiente de aproveitamento básico único 

para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. 

§ 3º Lei Municipal específica definirá os limites máximos a serem atingidos pelos 

coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura 

existente e o aumento de densidade esperado em cada área. 

Art. 78. Lei Municipal específica, baseada no Plano Diretor Municipal, fixará 

áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida a 

ser prestada pelo beneficiário. 

Art. 79. Lei Municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas 

para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 

I - a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II - os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III - a contrapartida do beneficiário. 

Art. 80. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de 

construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I 

a VIII do art. 75 desta Lei. 

 

Seção IV 

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 

Art. 81. Lei Municipal específica, baseada no Plano Diretor, poderá delimitar 

área para aplicação de operações consorciadas. 

§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo 

de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental. 

§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 

medidas: 
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I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação 

do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrente; 

II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente. 

Art. 82. Na Lei Municipal específica que aprovar a operação urbana consorciada 

constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 

I - definição da área a ser atingida; 

II - programa básico de ocupação da área; 

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

afetada pela operação; 

IV - finalidades da operação; 

V - estudo prévio de impacto de vizinhança; 

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

investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II 

do § 2º do art. 81 desta Lei; 

VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 

representação da sociedade civil. 

§ 1º Os recursos obtidos pelo Poder Executivo Municipal na forma do inciso VI 

deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

§ 2º A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput deste artigo são 

nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Executivo Municipal expedidas em 

desacordo com o plano de operação urbana consorciada. 

Art. 83. A Lei Municipal específica que aprovar a operação urbana consorciada 

poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de 

potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados 

diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. 

§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente 

negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da 

operação. 

§ 2º Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial 

adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões 

estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei 

específica que aprovar a operação urbana consorciada. 

 

Seção V 

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
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Art. 84. Lei Municipal, baseada no Plano Diretor Municipal, poderá autorizar o 

proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, 

mediante escritura pública, o direito de construir previsto no Plano Diretor ou em 

legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado 

necessário para fins de: 

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, turístico, 

ambiental, paisagístico, social ou cultural; 

III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 

§ 1º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 

Público Municipal seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do 

caput deste artigo. 

§ 2º A Lei Municipal referida no caput deste artigo estabelecerá as condições 

relativas à aplicação da transferência do direito de construir. 

 

TÍTULO VIII 

DA ESTRUTURA E SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE 

 

Art. 85. O Sistema Municipal de Planejamento Integrado tem a coordenação da 

Secretaria Municipal do Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, com apoio das demais 

Secretarias Municipais e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. 

Art. 86. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento Integrado:  

I - criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política 

urbana; 

II - garantir eficiência e eficácia à gestão, visando à melhoria da qualidade de 

vida; 

III - instituir um processo permanente e sistematizado de implementação, 

detalhamento, atualização e revisão do Plano Diretor Municipal. 

Art. 87. O Poder Executivo Municipal criará e manterá atualizado, 

permanentemente, o Sistema Municipal de Informações sociais, culturais, econômicas, 

financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e 

geológicas, ambientais e imobiliárias e outras de relevante interesse para o Município, 

progressivamente georreferenciadas em meio digital. 

Art. 88. De acordo com os princípios fundamentais da Constituição Federal e de 

diretrizes do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Municipal assegura a participação da 

população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana e 
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rural, na perspectiva da formulação, implementação, gestão participativa, fiscalização e 

controle social, mediante os seguintes instrumentos: 

I - debates, audiências e consultas públicas; 

II - conferências; 

III - conselhos; 

IV - iniciativa popular de projetos de lei; 

V - assembleias de planejamento e gestão. 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 89.  O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara de 

Vereadores Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor Municipal no mínimo a cada 04 

(quatro) anos, a contar da publicação desta Lei, podendo ser alterada a qualquer tempo 

quando houver a necessidade. 

Art. 90. O Poder Executivo Municipal procederá aos seguintes projetos de lei, 
podendo, quando couber, ser objeto de lei municipal: 

I – do Plano de Mobilidade, até dezembro de 2019; 

II – da revisão do Código de Obras, até dezembro de 2019; 

III – da revisão da lei de Parcelamento Urbano, até dezembro de 2019; 

IV – do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), até dezembro de 2020; 

V – da revisão do Plano Ambiental, até dezembro de 2020; 

VI – da revisão do Plano de Saneamento, até dezembro de 2020; 

VII - da revisão do Plano de Arborização Urbana, até dezembro de 2020; 

VIII – da revisão do Plano de Turismo, até dezembro de 2020; 

IX – do Inventário do Patrimônio Cultural, até dezembro de 2020. 

Art. 91. Os projetos de construção, reforma, ampliação e regularização de 
edificações e todas as formas de parcelamento do solo, protocolados e aprovados 
anteriormente à data da publicação da presente Lei, seguirão ao estabelecido na Lei 
anterior, desde que tenham suas obras iniciadas em até 12 (doze) meses, a contar da 
expedição do respectivo alvará. 

Art. 92. Parte da área do imóvel antiga Granja União será objeto de preservação 
e deverá ser incluído no Inventário de Patrimônio Cultural, Histórico e Arquitetônico. 

Parágrafo único. A condição de Patrimônio Cultural, Histórico e Arquitetônico 
será objeto de revisão em 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei. 

Art. 93. Fazem parte integrante desta Lei, os seguintes Anexos: 
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I - Mapa 1: Espaços Urbanos e Rurais; 

II - Mapa 2: Uso do Solo do Município; 

III - Mapa 3: Estruturas de Circulação Municipal; 

IV - Mapa 4: Zoneamento de Uso do Solo da Sede Urbana; 

V - Mapa 5: Estrutura de Circulação Urbana; 

VI - Mapa 6: São Gotardo; 

VII – Mapa 7: Otávio Rocha; 

VIII – Mapa 8: Alfredo Chaves; 

IX – Mapa 09: Hermes; 

X – Glossário. 

Art. 94. Revogam-se as Leis Complementares de nº 045, de 24 de julho de 
2008, nº 046, de 28 de agosto de 2008, nº 072, de 23 de dezembro de 2011, nº 082, de 
28 de setembro de 2012, nº 100, de 13 de agosto de 2012, nº 101, de 13 de agosto de 
2014, nº 102, de 24 de setembro de 2014, nº 113, de 04 de março de 2015 e nº 137, de 
08 de setembro de 2017. 

Art. 95. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e seis dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. 
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