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APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente volume é parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul, o qual tem por 
objetivo a proposição de estratégias, medidas e ações para orientar a gestão e o ordenamento do 
território municipal, segundo os objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o 
Estado do Paraná, observado o disposto no Decreto Estadual n°. 2.581/2004, na Lei Estadual n°. 
15.229/2006 e no Decreto Estadual n°. 1.483/2007. 
 

Em sua concepção, o Plano Diretor deve estar em consonância com os demais instrumentos 
de gestão municipal, tais como a Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, bem como obedecer às determinações constantes nos 
Planos Setoriais e Regionais do Estado do Paraná para a região em que se insere o Município. Deve 
ainda ser compatível com as determinações da Agenda 21 estadual e local, particularmente no que 
se refere à promoção da sustentabilidade sócio-ambiental dos assentamentos humanos, e com as 
recomendações das Conferências das Cidades, sendo fundamental levar em conta também os 
Planos Diretores dos municípios vizinhos de modo a promover o desenvolvimento integrado das 
cidades. 

 
Este volume contém os capítulos referentes à etapa de Diretrizes e Proposições, a qual 

contém a síntese do diagnóstico, a estratégia de desenvolvimento e as propostas de intervenção para 
o Município. Contém também a etapa de Legislação Básica, que consiste No projeto de lei do Plano 
Diretor Municipal contendo as minutas de títulos dos Perímetros Urbanos, de Zoneamento do Uso e 
Ocupação do Solo, do Sistema Viário, do Parcelamento do Solo, de Edificações e de Posturas, 
tratando ainda do Processo de Planejamento e Gestão Municipal, etapa que visa adequar a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal e propor instrumentos e indicadores referentes à 
implementação do Plano Diretor Municipal.  

 
Por fim, compreende a etapa de Plano de Ação e Investimentos, na qual são indicados os 

investimentos em obras de infra-estrutura, aquisição de equipamentos e programas institucionais 
necessários à implementação do Plano Diretor Municipal para os próximos cinco anos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul partiu da premissa de que este trabalho 
constitui um “momento” no processo local de planejamento que pode ou coincidir com o seu ponto de 
partida, ou representar um elo na corrente do mesmo, a exemplo do que ocorre quando da revisão de 
diretrizes definidas em um planejamento anterior. Porém, em qualquer dessas hipóteses, o Plano 
Diretor Municipal representa um corte temporal na realidade, como se, ao longo de uma película de 
cinema fosse retirado um dos seus fotogramas para exame em maior nível de detalhe. Desta forma, 
mais importante que o plano é o processo de planejamento e a estrutura institucional destinados a 
colocá-lo em prática e a proceder à sua periódica avaliação e realimentação.  

 
A presente abordagem constitui-se na primeira iniciativa de estudo sistematizado do processo 

de desenvolvimento do Município e obedeceu a procedimento metodológico envolvendo a consulta 
bibliográfica, o levantamento de dados e o reconhecimento de campo preliminar do objeto de estudo, 
no caso, representado pelo Município de Rio Azul. Na etapa seguinte, de Análise Temática Integrada, 
foi analisada a inserção do Município no contexto regional, bem como identificados os aspectos 
dominantes e os fatores com maior poder de explicação no seu processo de desenvolvimento, 
destacando-se os elementos condicionantes da realidade observada, as deficiências que constituem 
pontos de estrangulamento ou vetores de entropia nesse processo, bem como os aspectos positivos 
ou não aproveitados da realidade, que constituem suas potencialidades. 

 
 Nessa etapa foi elaborada ainda uma abordagem multidisciplinar do objeto de estudo, tendo 

na atual fase de Diretrizes e Proposições sido enfatizados os aspectos mais relevantes para o 
processo de desenvolvimento do Município, em especial os fenômenos físico-territoriais e, dentre 
estes, mais especificamente, os de natureza urbana. As análises econômicas perseguiram o duplo 
objetivo de subsidiar o entendimento da modulação dos seus vetores de crescimento ao longo do 
tempo, e de embasar a formulação de propostas destinadas a reorientar as ações dos agentes 
públicos e privados quanto às prioridades de investimento no futuro, com vistas ao desenvolvimento 
sócio-econômico do Município. A despeito de ter como prazo final de execução o ano de 2009, o 
Plano adotou como referência temporal a data de 31 de dezembro de 2006, ano em que iniciaram os 
trabalhos, para efeito da base de dados e informações utilizados, tendo estabelecido como horizonte 
de trabalho - quanto ao alcance das propostas - o final de 2018.  

 

 Com relação ao arcabouço jurídico que fornece o embasamento institucional ao Plano Diretor 

e ao processo de planejamento urbano, cabe destacar, primeiramente, a Constituição Federal de 5 de 

outubro de 1988 que, ao dispor sobre política urbana em seu Capítulo II, artigos 182 e 183, 

estabeleceu o princípio de que o Município deve cumprir a função social de assegurar condições 

gerais para o desenvolvimento da produção, do comércio e dos serviços, bem como a plena 

realização dos direitos dos cidadãos, quais sejam o direito à saúde, educação, trabalho, moradia, 

saneamento básico, transporte coletivo, segurança, lazer, qualidade ambiental, informação e 

participação no planejamento. A Constituição do Estado do Paraná, por sua vez, no seu artigo 152, 

capítulo II, ao tratar da política urbana, refere-se ao Plano Diretor Municipal como sendo o 

instrumento básico do planejamento a nível municipal, para a viabilização das políticas de 

desenvolvimento econômico, social e urbano.  

 

Em julho de 2001, foi sancionada pelo Presidente da República, com vigência a partir 

11/10/2001, a Lei n°. 10.257/01 - Estatuto da Cidade - que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais da política urbana no País, através de normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. O Estatuto 

da Cidade coloca à disposição do poder público municipal um valioso elenco de instrumentos legais, 

destinado a possibilitar-lhe a efetiva e eficaz gestão do meio físico urbano e rural, estabelecendo que 

o emprego desse instrumental depende de sua inclusão em Plano Diretor Municipal previamente 

aprovado.  

 

 O Plano Diretor Municipal, como parte integrante do processo local de planejamento, 

portanto, passa a ser doravante o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, 

devendo todas as propostas orçamentárias da Administração Municipal incorporar as diretrizes e 

prioridades nele contidas. Sendo o elemento estratégico na implementação da política de 

desenvolvimento do Município, deve ser elaborado com a participação das entidades representativas 

da comunidade diretamente interessada ou envolvida na questão do desenvolvimento. Através dele e 

levando-se em conta as características do meio ambiente e o montante dos recursos disponíveis, são 
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formuladas diretrizes de ação para intervenção na realidade, objetivando introduzir transformações 

sociais, econômicas e físico-territoriais, voltadas à satisfação dos anseios da sociedade e ao aumento 

dos seus padrões de qualidade de vida. 
 
 
2. SÍNTESE DA ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 
 

Os levantamentos e análises desenvolvidos na etapa da Análise Temática Integrada do 
presente trabalho permitiram caracterizar o atual estágio de desenvolvimento de Rio Azul, através da 
identificação da natureza e extensão dos problemas que atualmente afetam o seu crescimento e 
afligem sua população, bem como do reconhecimento dos “pontos fortes” do Município, para então 
determinar as possíveis soluções para a resolução dos problemas e para o aproveitamento das 
potencialidades identificadas. 

 
No presente capítulo, pretende-se efetuar uma síntese dessas análises, possibilitando a 

construção de uma visão globalizada do Município de Rio Azul no presente, de grande valia para a 
compreensão das estratégias e propostas que serão apresentadas em seqüência, destinadas a 
orientar as ações e investimentos com vistas a disciplinar e potencializar o crescimento do Município. 
 
2.1. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO NATURAL (SSN) 
 

O Município de Rio Azul está situado na Mesorregião Sudeste Paranaense, na Microrregião 
de Irati. O território municipal possui uma superfície de 614,30 Km², fazendo divisa com os municípios 
de Irati, Rebouças, São Mateus do Sul, Mallet, Cruz Machado e Inácio Martins. A sede municipal está 
situada nas coordenadas 25º43’33” de Latitude Sul e 50º47’20” de Longitude Oeste de Greenwich, a 
uma altitude média de 856,00m acima do nível do mar.  

 
O território municipal situa-se no Segundo Planalto Paranaense e seu relevo é levemente 

ondulado, estando delimitado a noroeste pela escarpa da Serra da Esperança, cujas altitudes 
máximas passam dos 1.200m. Já o ponto mais baixo encontra-se junto à barra do Rio Braço do 
Potinga, no extremo sudeste do Município, com cotas em torno de 760 m. Enquanto a proximidade da 
Serra da Esperança confere à metade noroeste do território um relevo mais acidentado, a porção 
sudeste apresenta declives progressivamente suaves em direção à várzea do Rio Potinga.  

 
Do ponto de vista geológico, seu território compreende desde derrames basálticos até rochas 

sedimentares da Bacia do Paraná, abrangendo rochas das formações Serra Geral, Pirambóia, 
Botucatu, Rio do Rasto e Teresina. Os solos encontrados em Rio Azul representam a interação entre 
o clima mesotérmico úmido subtropical e as rochas do seu substrato, estando a maior parte do 
território municipal sobre rochas com alta suscetibilidade à erosão e baixa fertilidade natural, 
principalmente nas áreas de abrangência das formações Rio do Rasto e Teresina. 

 
Predomina, em Rio Azul, o clima do tipo Cfb, sub-tropical, mesotérmico úmido e sem estação 

seca definida. Os verões são frescos, com maior propensão à ocorrência de chuvas, ao passo que os 
invernos são frios, com geadas severas freqüentes, sem estação seca. As precipitações 
pluviométricas na região são bem distribuídas ao longo do ano, da ordem de 1.582mm ao ano, sendo 
janeiro o mês mais chuvoso e agosto o mês mais seco. A umidade relativa do ar média na região é de 
80,3%, sendo maior nos meses de março, maio e junho e menor nos meses de agosto e novembro. 

 
O Município situa-se na bacia do Rio Iguaçu, sendo sua rede de drenagem densa e 

fortemente integrada, convergência predominante para nordeste, sendo suas cabeceiras situadas no 
sopé da Serra da Esperança. O principal curso d´água de Rio Azul é o Rio Potinga, afluente direto do 
Rio Iguaçu, sendo seus principais afluentes em território municipal os rios Braço do Potinga, Vila 
Nova, Azul, das Pedras, Água Quente e Cachoeira.  

 
A Cidade de Rio Azul está situada na porção central do Município, ao longo da vertente direita 

do Rio Faxinal, ocupando áreas de relevo plano a suave ondulado. Alguns de seus afluentes, como o 
Arroio do Curtume, tiveram suas margens desmatadas e ocupadas indevidamente, configurando 
grave risco ambiental, ao contrário do Rio Faxinal, que ainda apresenta alguns trechos cujas margens 
se encontram preservadas. 

 
 Com respeito à vegetação, o Município encontra-se em zona de clima sub-tropical, situada na 
região fitogeográfica da chamada Floresta Ombrófila Mista, ou de Floresta de Araucária. Cerca de 
21,3% do território municipal corresponde a cobertura florestal, sendo grande parte localizada na área 
de abrangência da APA Estadual da Serra da Esperança, e uma menor parte nos faxinais de Lajeado 
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dos Mellos, Taquari e Água Quente dos Meiras. Nas áreas urbana e periurbana de Rio Azul há ainda 
muitos remanescentes de mata nativa, principalmente ao longo do Rio Faxinal. No entanto, não existe 
nenhuma área de preservação institucional na Cidade e a arborização nos logradouros públicos é 
praticamente inexistente. 
 
 
2.2. SISTEMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (SAP) 
 

A Mesorregião Sudeste Paranaense compreende 21 municípios, em sua maioria de perfil 
predominante rural, resultando no índice de urbanização mais baixo dentre todas as mesorregiões do 
Estado, de 53,6% de acordo com o Censo de 2000. A estabilidade demográfica da mesorregião é 
significativa, caracterizada por uma lenta redução no seu ritmo de crescimento, relacionada em 
grande parte à retração da população rural. Parte desse contingente populacional tem sido absorvido 
pelos centros urbanos da própria região, sobretudo União da Vitória e Irati, suas duas maiores 
cidades, embora se perceba um lento movimento migratório em direção à região metropolitana de 
Curitiba ou Ponta Grossa. 

 
No que se refere à sua economia, a Mesorregião Sudeste é a que apresenta uma das 

menores participações no valor adicionado total do Estado, principalmente no setor de comércio e 
serviços, mas também na agropecuária. Já no setor industrial, a mesorregião situa-se em posição 
intermediária se comparada às demais mesorregiões. Seus principais produtos agropecuários são o 
feijão, a batata, o milho e o arroz, além do fumo, que tem em Rio Azul um dos seus principais 
produtores.  

 
Destaca-se ainda a o reflorestamento, embora a disponibilidade da matéria prima não tenha 

correspondido a um maior desenvolvimento tecnológico da industria madeireira, nem tampouco ao 
desdobramento de sua cadeia produtiva em itens mais sofisticados como móveis e outros artefatos, 
limitando-se a indústria regional à produção de placas, compensados, papel e papelão.  

 
De qualquer modo, a atividade madeireira na Mesorregião corresponde ao segundo maior 

mercado de trabalho no Estado, revelando sua importância sócio-econômica. O setor primário 
também se destaca na oferta de vagas, enquanto o emprego no setor terciário é bastante 
inexpressivo, representado nos municípios menores quase que exclusivamente pela administração 
pública.  

 
O PIB total do Município de Rio Azul apresentou um crescimento significativo em relação ao 

apresentado pela Microrregião de Irati ou pela média estadual entre 1990 e 2004, o que fez sua 
participação passar de 0,07% para 0,10% em relação ao PIB do Estado no período. Da mesma 
forma, o PIB per capita também apresentou crescimento significativo, passando de 47,7% do PIB per 
capita estadual em 1990 para 80,9% em 2004. 

 
A evolução do PIB setorial no mesmo período permite notar a predominância do setor 

agropecuário, com 46,5% de participação em 2004 contra 45,3% em 1990. Já o setor industrial, que 
sofreu forte retração entre 1990 e 1998, passando de 31,8% para 9,9% no período, conseguiu se 
recuperar, representando 24,6% do PIB total em 2004. Essa recuperação, porém, veio acompanhada 
de uma mudança no perfil da indústria local, com a instalação de novos estabelecimentos no ramo 
agroindustrial no Município. 

 
No que se refere ao setor agropecuário, predominam em Rio Azul os pequenos produtores, 

os quais somam 95,0% do total de agricultores, enquanto as propriedades até 100ha de área somam 
97,7%. Com respeito à posse da terra, 60,0% eram próprias, 18,8% ocupadas e 11,6% arrendadas, 
sendo as 9,7% restantes em regime de parceria. Quanto ao uso, 44,6% do território é ocupado por 
lavouras temporárias e 31,0% por matas naturais. As pastagens ocupam 6,0% e os reflorestamentos 
5,6%, enquanto as lavouras permanentes apenas 0,6%. 

 
Dentre as principais culturas, destaca-se o milho, seguido do fumo, da soja e do feijão. 

Também são importantes para a economia municipal o trigo, a mandioca, o arroz, a cevada, a aveia e 
a batata. A horticultura, a fruticultura e o extrativismo vegetal também são significativos em Rio Azul, 
ao contrário da pecuária, bastante incipiente no Município. Quanto ao extrativismo mineral, o 
substrato rochoso da região apresenta potencial para argila, tanto para cerâmica vermelha quanto 
para o caulim, além de saibro e diabásio para blocos e brita.  

 
O setor secundário inicialmente compreendia indústrias madeireiras e de beneficiamento de 

erva-mate. Após um período de estagnação, apresentou reaquecimento, principalmente na última 
década, com a instalação recente de empresas como a Schreiber do Brasil Ltda, responsável por 
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abastecer todo o mercado latino americano de queijos tipo cheddar. Já o comércio e os serviços 
atendem apenas às necessidades diárias da população, que recorre a centros urbanos maiores para 
adquirir bens e serviços mais sofisticados. Apesar dos inúmeros atrativos paisagísticos e culturais 
presentes em Rio Azul, o turismo no Município também é inexpressivo, demandando investimentos 
por parte do poder público e da iniciativa privada quanto à infra-estrutura hoteleira e alimentação, 
divulgação, vias de acesso e sinalização. 

 
No que respeita ao mercado de trabalho, havia 6.653 pessoas efetivamente ocupadas em 

2000, de um total de 6.988 economicamente ativas. No entanto, dentre as pessoas ocupadas apenas 
1.083 trabalhavam com carteira assinada naquele ano, revelando um alto índice de informalidade no 
mercado de trabalho local. No entanto, cabe comentar o saldo positivo na variação de emprego 
constatada entre 2002 e 2006, indicando o aquecimento do mercado de trabalho formal. 

 
 
2.3. SISTEMA DE ATIVIDADES HUMANAS (SAH) 
 

A Microrregião de Irati, à qual pertence o Município de Rio Azul, experimentou um 
crescimento demográfico de 7,8% entre 1991 e 2000, passando a contar com uma população total de 
91.640 habitantes naquele último ano. Tal crescimento, modesto se comparado ao de outras regiões 
do Estado, se explica pelo Sudeste Paranaense não se caracterizar como um pólo de atração 
migratória, tendo o crescimento da população urbana compensado de certo modo o êxodo rural 
sofrido no mesmo período.  

 
No caso de Rio Azul, entre os censos de 1970 e 1991 houve aumento tanto da população 

urbana quanto rural, embora esta já apresentasse arrefecimento no seu ritmo de crescimento. Entre 
1991 e 2000, no entanto, constatou-se taxa negativa de crescimento da população rural, de -5,5%, 
acompanhada de um maior incremento na taxa de crescimento da população urbana. Ainda assim, o 
índice de urbanização em Rio Azul ainda era bastante inferior à média estadual, da ordem de 33,3% 
em 2000. 

 
Quanto à estrutura demográfica, observa-se no período 1991-2000 a queda no coeficiente de 

natalidade do Município, través da diminuição no estrato correspondente às crianças nas faixas de 0 
a 4 anos, resultando na redução no número de pessoas por família e, consequentemente, por 
domicílio. A diminuição, porém, ocorreu também nos estratos seguintes, até a faixa dos 29 anos, 
revelando que muitos jovens deixaram o Município, possivelmente em busca de oportunidades de 
estudo e de trabalho. Tais mudanças na estrutura demográfica em Rio Azul fizeram a idade mediana 
da população passar de 21,5 anos para 24,4 anos entre 1991 e 2000, o que retrata o envelhecimento 
de seus habitantes. 

 
As projeções demográficas para Rio Azul indicam um total de 14.808 habitantes em 2017, 

valor 11,7% maior do que os 13.248 habitantes contabilizados pelo Censo de 2007. Infelizmente, tal 
recenseamento não separou a população por área de domicílio, o que dificulta estipular projeções 
individualizadas para a área urbana e rural. De qualquer modo, todo aumento populacional implica no 
aumento de investimentos em infra-estrutura da Cidade, bem como em habitação e serviços públicos. 

 
No que tange à qualidade de vida, nota-se que o IDH da Mesorregião Sudeste Paranaense é 

fraco, figurando em 7° lugar dentre as dez mesorregiões do Estado. Tal resultado negativo se explica 
pelo desempenho baixo nos quesitos renda, expectativa de vida e freqüência escolar, sendo positivo 
apenas no critério de alfabetização de adultos, no qual a Mesorregião figura em 2° lugar.  

 
Internamente, porém, a Mesorregião Sudeste apresenta grandes contrastes, destacando-se 

União da Vitória, em 1º lugar com IDH-M de 0,793, contra São João do Triunfo em último, com 0,679. 
Rio Azul aparece em 5° lugar, com IDH-M de 0,738, em grande parte devido à expectativa de vida 
elevada e ao bom índice de alfabetização de adultos. Já a freqüência escolar e a renda per capita 
eram bastante inferiores à média regional, correspondendo ambas ao 13° lugar dentre os 21 
municípios da Mesorregião Sudeste. 

 
 

2.4. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO ADAPTADO (SSA) 
 

A colonização do Sudeste Paranaense teve início entre os séculos XVIII e XIX, por ocasião 
do Ciclo do Tropeirismo. Em Rio Azul, a ocupação iniciou-se efetivamente em 1885, por povoadores 
de origem portuguesa que fundaram as colônias de Rio Azul dos Soares e Butiazal. Em 1902 
chegaram ao povoado os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, mesmo ano em que foi 
inaugurada a estação ferroviária, com o nome de Roxo Roiz.  
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A inauguração da ferrovia facilitou o transporte e as comunicações, atraindo a instalação de 
atividades comerciais e industriais no povoado, que em 1907 se tornou Distrito Policial e em 1913 foi 
elevado à categoria de Distrito Judiciário. Por essa época, ocorreu um grande afluxo populacional à 
região, relacionado à extração da madeira e da erva-mate e às atividades agropastoris, trazendo 
considerável riqueza a Roxo Roiz e, consequentemente, o desejo de emancipação por parte de sua 
população. 

 
O pleito teve êxito em 1918, quando o então Distrito emancipou-se do Município de São João 

do Triunfo, através da Lei Estadual n°. 1.759/1918, sendo sua instalação em 14 de julho do mesmo 
ano. Em 1929 o Município passou a denominar-se Rio Azul, em homenagem ao curso d´água de 
mesmo nome que banha seu território. Por essa época, a região vivia o auge do cultivo da batata, 
que trouxe prosperidade ao Município, acarretando o desenvolvimento. Após um período de 
estagnação, no final da década de 50 foi introduzida a cultura do fumo, trazendo um novo alento à 
economia do Município. 

 
A Cidade de Rio Azul foi assentada ao longo da linha férrea, sobre a vertente direita do Rio 

Faxinal, sendo sua configuração condicionada pela presença marcante da ferrovia e dos afluentes 
desse curso d’água. A malha urbana apresenta formato linear, o que resulta em menor 
economicidade, tendo em vista as maiores distâncias a serem percorridas nas ligações intra-urbanas. 

 
A ocupação inicial da Cidade se deu a partir da estação ferroviária, com a implantação de um 

arruamento ortogonal, sendo o principal eixo viário a Avenida Manoel Ribas. Com o tempo, foram 
ocupadas as quadras adjacentes à ferrovia, a sudoeste e a nordeste, e também a sudeste, ao longo 
da Rua 14 de Julho. Em 1981, o perímetro urbano oficial da Cidade era de 656,08 hectares. Dez anos 
depois, foram acrescidos mais 2,46 hectares para acomodar a implantação do conjunto habitacional 
denominado Vila Cristo Rei, resultando em um perímetro urbano total de 658,54 hectares.  

 
O perfil do espaço construído em Rio Azul é satisfatório, sendo que na área central as 

edificações são de bom padrão construtivo, em alvenaria, com no máximo dois pavimentos, enquanto 
na periferia as casas são de madeira ou mistas, em sua maioria térreas. No Centro muitas edificações 
foram construídas junto ao alinhamento predial, remontando ao início do século passado. No entanto, 
devido à inexistência de legislação urbanística, esse padrão de ocupação tem se repetido também 
nos loteamentos mais recentes, o que prejudica a qualidade do espaço urbano. Outro ponto negativo 
é a ocupação indevida ao longo dos rios e córregos que cortam a área urbana, bem como de várzeas 
e áreas alagadiças, acarretando graves problemas ambientais. 

 
Tendo em vista as projeções de crescimento demográfico para o horizonte do Plano Diretor 

Municipal, prevê-se um acréscimo de 2.144 novos moradores na Cidade até 2017, o que, a 
permanecer o coeficiente de 3,44 moradores por domicílio e a ocupação unifamiliar, resulta em 623 
novos lotes. Considerando lotes de 450,00m², tal expectativa significa um acréscimo de 56,0ha para 
absorver esse acréscimo populacional. 

 
No entanto, dividindo-se a população prevista para 2017 pela área do perímetro urbano legal, 

resulta em uma densidade demográfica bruta de apenas 9,8hab/ha, um valor inferior ao preconizado 
para assentamento do porte de Rio Azul. Por esse lado, não seria necessário expandir o atual 
perímetro urbano, ainda mais se for levada em conta a diferença entre o perímetro legal e a área 
urbanizada, de 328,5 ha, a qual poderia absorver com folga o crescimento da população nos 
próximos dez anos. Cabe lembrar, porém, que há muitas áreas dentro do perímetro inadequadas à 
urbanização, correspondentes às faixas de preservação permanente e às áreas de mata nativa. 

 
Quanto ao uso do solo em Rio Azul, sua distribuição ocorreu de forma espontânea, tendo em 

vista a inexistência de legislação urbanística capaz de definir um zoneamento funcional da Cidade. 
Apesar disso, os usos encontram-se bem distribuídos, estando os estabelecimentos de comércio e 
serviços concentrados na região central e em quase toda a extensão da Avenida Manoel Ribas, 
enquanto os usos institucionais se encontram localizados ao longo das ruas Coronel Hortêncio 
Martins de Mello e Campolim José Ribeiro. 

 
Os usos industriais concentram-se na porção norte da Cidade, localização favorável do ponto 

de vista ambiental e logístico, enquanto o uso residencial compõe o pano de fundo da malha urbana. 
Existem dois conjuntos populares na Cidade, a Vila Cristo Rei, no extremo leste, e a Vila Carneiro, a 
sudoeste, sendo os demais inseridos na malha urbana, em áreas menores. Quanto às áreas verdes, 
estas são escassas, assim como a arborização dos logradouros. 

 
Com respeito ao sistema viário, a Cidade conta com uma posição favorável na rede rodoviária 

regional, estando localizada junto à rodovia BR-153, que promove a ligação com a Capital do Estado, 
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o Porto de Paranaguá, o sul do Brasil e os países do Mercosul. Estando separada da malha urbana 
pelo Rio Faxinal e pela extensa área de mata ciliar que o acompanha, a rodovia funciona como um 
contorno rodoviário, não havendo conflitos significativos entre o tráfego rodoviário e aquele urbano. 

 
A configuração do sistema viário de Rio Azul seguiu o modelo em retícula, tendo como 

principais eixos viários a Avenida Manoel Ribas e a Rua 14 de Julho. O arruamento não apresenta 
uniformidade no tamanho das quadras, devido ao traçado sinuoso da ferrovia, que intercepta a malha 
viária em toda a sua extensão. Outra deficiência é a falta de continuidade de algumas vias, o que 
prejudica a fluidez do tráfego intra-urbano.  

 
Com respeito à infra-estrutura urbana, a Cidade é abastecida pelo Rio Faxinal, cuja vazão 

tem sido insuficiente para abastecimento. Tendo em vista o esgotamento desse manancial e a 
pequena vazão dos poços perfurados recentemente, a SANEPAR prevê a captação superficial junto 
ao Rio Cachoeira. A Cidade também dispõe de rede de coleta e tratamento de esgotos, que atende 
cerca de 96% das economias existentes. O corpo receptor dos esgotos tratados também é o Rio 
Faxinal, estando a Estação de Tratamento de Esgotos situada na porção norte da Cidade. 

 
A pavimentação cobre apenas 45% das vias, sendo a maioria calçada com pedra irregular, 

enquanto algumas de maior tráfego são asfaltadas, a exemplo da Avenida Manoel Ribas. A maior 
parte das vias pavimentadas tem rede de drenagem, tendo como corpo receptor o Rio Faxinal e seus 
afluentes, contando-se pontos de inundação isolados junto ao Rio Faxinal.No interior, apenas 
algumas estradas são pavimentadas, tais como a Rodovia Municipal José Dusanoski, com asfalto, e 
as rodovias municipais Vereador Durval Martins e José Vieira Soares, com pedra irregular.  

 
O fornecimento de energia elétrica em Rio Azul é satisfatório, assim como a iluminação 

pública, que atende cerca de 94% das vias urbanas. No aspecto de telecomunicações o atendimento 
é razoável, uma vez que a telefonia móvel deixa a desejar na área rural. O transporte intermunicipal é 
atendido pelas empresas Princesa dos Campos e J. Araújo que fazem a ligação com Irati, União da 
Vitória, Ponta Grossa e Curitiba, estando o terminal em bom estado, junto à estação ferroviária.  

 
A deposição dos resíduos sólidos, a cargo da Prefeitura Municipal, depende da autorização 

de funcionamento do novo aterro sanitário, situado a cerca de 4 km da sede municipal, tendo sido 
feita até então em um lixão muito próximo da área urbana. 

 
A educação em Rio Azul é prestada por 33 estabelecimentos, sendo 8 na sede municipal e 25 

no interior do Município, os quais são responsáveis pelo ensino pré-escolar, fundamental e médio. No 
interior ainda há muitas escolas multisseriadas, embora muitas já tenham sido nuclearizadas, visando 
à melhoria do ensino. Já o atendimento à saúde é prestado em 10 postos de saúde, sendo um na 
Cidade e nove na área rural, nos quais há atendimento ambulatorial, médico e odontológico. Há ainda 
um hospital filantópico no Município, que também faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde, 
com sede em Irati, no qual são ofertadas diversas especialidades médicas.  

 
Os principais problemas na área de saúde em Rio Azul são as doenças cardiovasculares, 

além das intoxicações por agrotóxicos e o tabagismo. Na área social, são dignos de nota o 
alcoolismo, a violência doméstica e o suicídio, sendo crescentes a prostituição e o uso de drogas. 
Além disso, é grande a demanda por abrigos e programas voltados aos idosos. 

 
Rio Azul possui poucos estabelecimentos voltados ao lazer e à cultura, embora disponha de 

um calendário cultural variado. Quanto às instalações esportivas, a Cidade conta com um ginásio de 
esportes e um estádio municipal, ambos demandando melhorias, além de várias quadras esportivas. 
Já a segurança pública está a cargo das polícias civil e militar, sendo o atendimento a incêndios e 
demais sinistros prestado pelas unidades do Corpo de Bombeiros em Irati, Rebouças e Mallet. 

 
 
2.5. SISTEMA DE CONTROLE DE DECISÕES (SCD) 
 

O município de Rio Azul não conta com legislação urbanística, não tendo sido objeto de 
planos diretores ou de uso e ocupação do solo. As únicas leis encontradas são a Lei Orgânica do 
Município, o Código de Posturas, e a Lei do Perímetro Urbano, embora esta última não tenha sido 
implementada mediante a monumentalização de seus marcos.  

 
A Lei Orgânica, de 1990, traz em seu texto vários conceitos relativos à política urbana, 

determinando, dentre as competências do Município, a promoção do ordenamento territorial mediante 
a elaboração do Plano Diretor, inclusive mediante o parcelamento, a edificação e a utilização 
compulsórias em lotes não edificados, sub-utilizados ou não utilizados.  
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Quanto ao órgão da Administração capaz de gerir o planejamento municipal, deveria ser 

aproveitada a estrutura do Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano, que no entanto 
carece de recursos humanos, pois conta apenas com um engenheiro, uma vez por semana. 

 
No que respeita à capacidade de endividamento e investimentos do Município, percebe-se 

que entre 2002 e 2006 a arrecadação tributária permaneceu estagnada, demonstrando a 
necessidade urgente de se aumentar a cobrança de impostos. Apesar do aumento nas despesas ter 
sido quase idêntico ao das receitas, cresceram as despesas com pessoal, passando a representar 
47,1% das despesas correntes em 2006. No entanto, esse aumento foi compensado pela diminuição 
das chamadas “outras despesas correntes”, convertendo o déficit público em superávit no período. 

 
O Município dispõe de baixo grau de endividamento, sendo a dívida consolidada próxima a 

zero no horizonte do Plano Diretor Municipal. Dentre as dívidas entre 2002 e 2006, constavam 
empréstimos junto ao Programa Paraná Urbano, além de um parcelamento já quitado junto ao INSS. 
A capacidade de endividamento bruta do Município no período aumentou de R$ 7,4 milhões para R$ 
14,6 milhões, enquanto a capacidade ajustada, que desconta o limite de 11,5% para pagamento do 
serviço da dívida, passou de R$ 4,4 milhões para R$ 8,3 milhões entre 2002 e 2006. No horizonte do 
Plano Diretor Municipal, a capacidade de endividamento bruta deverá ser de R$ 23,0 milhões (média 
do período), enquanto a ajustada ficaria seria de R$ 15,0 milhões (média do período). 

 
Quanto aos investimentos com recursos próprios no período 2002-2006, estes foram de 

aproximadamente R$ 1.262 mil ao ano, devendo chegar a R$ 52,3 milhões no horizonte do Plano 
Diretor Municipal, iniciando com R$ 3,0 milhões em 2007 e aumentando progressivamente até atingir 
R$ 7,9 milhões em 2016. As opções para melhorar a capacidade de investimentos seriam o 
incremento da arrecadação tributária e o controle dos gastos com pessoal e custeio. 

 
 

2.6. SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES (SCI) 
 

O Município carece de uma base informacional atualizada e georreferenciada, o que prejudica 
a atualização do cadastro imobiliário e econômico do Município, bem como o controle e o 
planejamento do uso e da ocupação do solo, principalmente na área urbana. Recomenda-se então 
que seja feito um levantamento aerofotogramétrico da Cidade, possibilitando formar uma base digital 
precisa e atual. Para tanto, é importante que os novos parcelamentos sejam georreferenciados, de 
modo a serem posicionados com exatidão na base digital existente. 
 
 



 19 

3. PROPOSTAS 
 

 No presente capítulo são apresentadas as propostas voltadas à correção das deficiências 
identificadas, bem como ao aproveitamento das potencialidades que se oferecem para alavancar o 
crescimento da economia municipal, assegurar a integração social de sua população e promover a 
melhoria na qualidade do seu espaço urbano. Embora, como referido na introdução deste documento, 
o presente trabalho se revista de cunho multidisciplinar, julga-se importante o agenciamento de 
propostas urbanísticas que criem condições para otimizar a realização das atividades produtivas, da 
mesma forma que para proporcionar a elevação dos padrões de qualidade de vida da população, 
principalmente a de menor poder aquisitivo. 
 
 O conjunto das propostas que serão apresentadas foi dividido em seis subconjuntos, a saber: 

- diretrizes de desenvolvimento destinadas a embasar o processo de apropriação e ocupação 
do solo, bem como de localização de atividades, de organização do sistema de circulação e 
de desenvolvimento econômico para o Município; 

- obras públicas destinadas a aumentar a integração regional, melhorar a estruturação dos 
espaços urbano e rural e assegurar a preservação do meio ambiente; 

- programas, projetos e atividades visando dinamizar as atividades econômicas e promover a 
melhoria das condições de vida da população;  

- equipamentos, veículos e mobiliário a serem adquiridos por parte do Poder Público, 
destinados a tornar mais eficaz o atendimento às necessidades da população; 

- instrumentos de planejamento e gestão, visando aperfeiçoar a eficiência da Administração 
Municipal no desempenho de suas funções; 

- minutas das leis urbanísticas destinadas à implementação das diretrizes propostas e à efetiva 
gestão do processo de desenvolvimento do Município. 

 
 
3.1. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 
 
 Tendo em vista que nem todas as propostas possuem o mesmo grau de importância, é 
necessário estabelecer a priori uma hierarquia entre elas de modo a diferenciar as que são 
condicionantes - por deterem a qualidade de criar condições para a viabilização das demais 
propostas - e estas, que podem ser chamar de condicionadas, por dependerem da implementação 
das primeiras. Além disso, certas propostas são mais prioritárias que outras por possuírem 
repercussão social mais ampla, pelo fato de localizarem-se em setores mais populosos da malha 
urbana, com taxas mais elevadas de crescimento demográfico ou com populações de menor poder 
aquisitivo.  
 

Essa prática constitui a etapa intelectual do trabalho chamada de “estratégia”, a qual, além de 
proporcionar às instâncias superiores de decisão do Município, elementos para o estabelecimento 
das suas prioridades de ação, também fornece, como subproduto, a base para o escalonamento das 
propostas no tempo, que permite informar a montagem das peças orçamentárias da Administração 
Municipal. 
 

O desenvolvimento econômico do Município de Rio Azul é notadamente dependente das 
atividades do setor primário, principalmente as lavouras temporárias como o milho, o fumo, a soja e o 
feijão. No entanto, à exceção do fumo, são poucos os produtos beneficiados no próprio Município, o 
que deixa de agregar valor à produção local. Para tanto, é necessário diversificar a pauta de produtos 
primários, bem como implantar uma política de desenvolvimento da agroindústria e de outros gêneros 
industriais, promovendo a melhora da economia interna e o aumento na renda da população. 

 
Para tanto, é extremamente significativa a implementação de uma política de fomento às 

atividades silviagropastorís, notadamente aquelas com maior potencial de aproveitamento industrial. 
Da mesma forma, é preciso fornecer orientação e apoio para a diversificação da pauta produtiva no 
nível da propriedade, principalmente aos pequenos produtores, além de investir em uma estrutura de 
comercialização para escoar a produção agrícola local.  

 
No que se refere ao setor industrial, deve-se implementar uma política de fomento à 

instalação de novas unidades fabris, principalmente as agroindústrias, aproveitando-se do alto 
potencial de transformação da produção primária. Deve-se privilegiar o apoio às pequenas e médias 
empresas, pelo fato de gerarem proporcionalmente mais empregos que as de grande porte e alta 
tecnologia, proposta que deve vir acompanhada de programas para capacitação da mão-de-obra 
local. Também é necessário incentivar o cooperativismo e o associativismo, os quais devem ser 
entendidos como entes propulsores para o desenvolvimento sócio-econômico de Rio Azul. 
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É preciso ainda melhorar as condições de trafegabilidade das estradas rurais, já que muitas 
se encontram em estado insatisfatório de conservação, bem como incrementar a infra-estrutura de 
telecomunicações e energia em todo território municipal, benfeitorias estas que seriam de grande 
importância para o setor produtivo e para o desenvolvimento das atividades turísticas, reforçando a 
posição estratégica do Município na região. 

 
Além disso, é preciso que a Municipalidade atue também no sentido de promover a elevação 

da qualidade urbana de Rio Azul, através da execução de obras de drenagem e pavimentação viária, 
da criação de áreas de lazer para a população e do incentivo à ocupação ordenada do espaço 
urbano. Devem ainda ser implementadas políticas públicas para preservação ambiental, tendo em 
vista manter e recuperar os recursos hídricos, bem como as matas ciliares e as reservas naturais 
existentes. Neste sentido, também deverá ser pleiteada a melhoria e a ampliação das redes coletora 
de esgoto e de abastecimento de água, com o objetivo de melhorar o índice de saneamento em Rio 
Azul. 

 
Com respeito à qualidade de vida da população, as ações da Administração Municipal devem 

contemplar medidas tais como o aumento do número de vagas no ensino fundamental e médio, a 
ampliação do atendimento médico-odontológico e a promoção de atividades de assistência social, 
principalmente para jovens e idosos, as quais se revestem de profundo significado, não só pelos 
benefícios intrínsecos, como pelo aumento indireto que proporcionam na renda das famílias.  

 
Para levar a cabo tais ações, é imprescindível o aumento da arrecadação de tributos próprios, 

principalmente do Imposto Sobre Serviços – ISS – e do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – 
através da atualização do Cadastro Técnico Municipal, uma vez que a evasão na cobrança desses 
impostos, além de configurar injustiça fiscal, debilita a capacidade de investimentos do Município. 
Outra providência a ser tomada refere-se à estruturação de um órgão dentro da Administração 
Municipal destinado a implantar e gerir o processo de planejamento, permitindo a materialização das 
propostas contidas no presente Plano Diretor Municipal. 

 
As estratégias aqui listadas têm como objetivo maior o desenvolvimento sócio-econômico e 

ambiental do Município, em conformidade com os preceitos do Estatuto da Cidade no que se refere à 
“garantia do direito a cidades sustentáveis (...) para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001). 
Para se chegar a esse objetivo, algumas diretrizes estratégicas foram elencadas para cada um dos 
seis sistemas constantes da etapa de Análise Temática Integrada.  

 
Cada uma dessas diretrizes levará a propostas que se traduzem em obras, programas, 

projetos, atividades e aquisições listadas respectivamente nos itens 3.3. OBRAS VIÁRIAS E 
PÚBLICAS, 3.4. PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES, 3.5. AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO e 3.6. NEGOCIAÇÕES COM OUTROS NÍVEIS DE 
GOVERNO OU ENTIDADES PRIVADAS, bem como em medidas institucionais e legais relatadas nos 
itens 3.7. PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL e 3.8. PROPOSTA A NÍVEL 
INSTITUCIONAL. 

 
 
3.2. DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO  

 
3.2.1. Desenvolvimento físico-territorial 
 
 Com relação à organização territorial, a despeito de eventuais problemas identificados no 
atual estágio do desenvolvimento de Rio Azul, muitas das deficiências identificadas quanto à 
estruturação do espaço, integração com o meio ambiente e acervo de infra-estrutura, podem ser 
superadas através da instauração de um processo de planejamento que racionalize os investimentos 
e estabeleça a adequada gestão territorial. Tal medida inclui a adoção de um instrumental legal eficaz 
para disciplinar a apropriação do solo e o direito de construir no Município e a criação de uma 
instância administrativa capaz de exercer a gestão em prol do desenvolvimento municipal. 
 
 Esse reconhecimento requer que se proponha a eliminação ou minimização dos aspectos 
negativos hoje identificados e o estabelecimento das condições necessárias para que ocorra a 
eclosão das suas potencialidades. Essa postura coincide com o conceito de que é mais fácil 
incentivar comportamentos da sociedade afins com as diretrizes de desenvolvimento, do que proibir 
condutas contrárias a elas, o que significa atribuir maior ênfase no estímulo e premiação a 
procedimentos convergentes com as propostas que se quer implementar, do que na proibição e 
penalização das ações divergentes dessas diretrizes. Essa última alternativa envolve ações restritivas 
que subtraem, ou pelo menos enfraquecem, a adesão da população ao projeto de cidade que se 
pretende construir e, sem tal apoio, pouco se pode esperar quanto ao sucesso dessa empreitada. 
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Quanto ao desenvolvimento urbano, a política a ser seguida toma como ponto de partida o 
pressuposto de que a cidade deve constituir um sistema eficiente no que diz respeito à integração 
harmônica entre os seus diversos subsistemas componentes. Dessa forma, o consumo de superfície 
pelo uso urbano deve ser atrelado às reais demandas da população, à justa necessidade das 
atividades produtivas urbanas e ao correto atendimento aos requisitos de preservação e valorização 
ambiental. Nesse sentido, a primeira providência a ser tomada envolve a tarefa de delimitar o espaço 
a ser ocupado pela cidade no território e a segunda consiste em redefinir a estrutura urbana de modo 
a obter o máximo de aproveitamento dos seus diversos subespaços, de acordo com os respectivos 
usos e segundo a sua relação com o meio ambiente. 

 
No caso da primeira dessas medidas, é preciso que o perímetro urbano da Cidade de Rio 

Azul seja configurado de modo a atender adequadamente às expectativas de crescimento 
demográfico. O mesmo não deve ser muito justo, para não provocar oferta insuficiente de espaço, o 
que eleva o preço da terra, nem muito folgado, para não acarretar fragmentação do tecido urbano, o 
que eleva os custos de urbanização e reduz a eficiência funcional da cidade. Essa configuração levou 
em conta ainda a presença de áreas inaptas à ocupação dentro do quadro urbano atual, as quais 
deverão ser transformadas em área de preservação permanente ou retornarem à área rural.  

 
Quanto ao segundo tipo de medida, o instrumento a ser utilizado é aquele da urbanização, da 

edificação e da utilização compulsórias, aportado pelo Estatuto da Cidade, que visa a acelerar a 
ocupação das áreas ociosas dentro do perímetro urbano. Uma vez definidos os termos do processo 
de apropriação do solo, passa-se à organização do espaço dentro do perímetro urbano, imaginando-
se tal intervenção apoiada em um tripé, constituído pelo uso e ocupação do solo, pelo sistema viário e 
pela infra-estrutura urbana, aspectos que serão tratados nos itens seguintes com o necessário nível 
de pormenorização. 

 
3.2.1.1. Uso e Ocupação do Solo 
 

No tocante à ocupação do solo na Cidade de Rio Azul, destaca-se, de imediato, a 
necessidade de ajustar a configuração do perímetro urbano, adequando-o às perspectivas 
populacionais para o horizonte do Plano Diretor Municipal, bem como aos requisitos da organização 
funcional intra-urbana e aos ditames da preservação ambiental.  

 
Conforme demonstrado na etapa da Análise Temática Integrada, tendo em vista as modestas 

expectativas de acréscimo demográfico da Cidade de Rio Azul no horizonte do Plano Diretor 
Municipal, bem como a vasta extensão do perímetro urbano em comparação com a superfície 
efetivamente urbanizada, não haveria necessidade de ampliação deste. Desta forma, propôs-se uma 
redução do perímetro urbano em vigor, cuja superfície passaria dos atuais 658,54 hectares para 
601,23 hectares.  

 
Tal redução, da ordem de 8,7%, permitirá uma otimização da ocupação do território, não 

sendo tão drástica a ponto de tornar escassas as áreas para expansão urbana e, consequentemente, 
acarretar o aumento no valor da terra e a especulação imobiliária. Se comparado à área efetivamente 
urbanizada atualmente, de 330,00 hectares, o perímetro proposto de 601,23 hectares poderia ser 
considerado exagerado. No entanto, se descontadas do mesmo as áreas de preservação ambiental, 
que somam 184,63 hectares, sobram 416,60 hectares valor bastante razoável.  

 
Já no que tange à Lei de Uso e Ocupação do Solo, esta deverá estabelecer a organização 

funcional do território em Rio Azul, mediante a aglutinação de usos afins e a separação de usos 
conflitantes através de seu zoneamento, sendo o escalonamento das zonas em função da correlação 
entre os gradientes de infra-estrutura e de densidade demográfica. O zoneamento do uso e da 
ocupação do solo tem por finalidade ainda disciplinar a relação das edificações com os respectivos 
lotes, com os logradouros públicos, com as edificações vizinhas e com as zonas a que pertencem, 
bem como visa à preservação do meio ambiente e à valorização da paisagem urbana, de modo a 
assegurar o bem estar comum e a qualidade do espaço construído na Cidade e na área rural. 

 
3.2.1.2. Sistema Viário  
  
 As diretrizes viárias constituem uma das ferramentas mais importantes do planejamento 
urbano para o disciplinamento dos fluxos de circulação, tanto na sua expressão urbana quanto rural, 
da mesma forma que para estabelecer a necessária interface com os fluxos viários regionais. Além 
disso, ao definirem o ordenamento do traçado viário nos novos loteamentos, constituem-se em uma 
das ferramentas mais importantes do planejamento urbano, pelo fato de assegurarem a continuidade 
do arruamento quanto ao traçado e a largura de vias, o que é fundamental para proporcionar a 
requerida fluidez no tráfego e acessibilidade intra-urbana. 
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Para tanto, foram formuladas propostas para o sistema de circulação da sede municipal, 
subdivididas em duas linhas de concepção, sendo a primeira relativa ao modelo de trânsito proposto 
para disciplinar e otimizar os fluxos de tráfego, enquanto a segunda se refere aos serviços e obras 
prioritárias para aperfeiçoar a configuração e estruturação do sistema viário intra-urbano. 

 
Para a implementação dessas duas linhas de propostas, propõe-se a criação de uma Lei do 

Sistema Viário, destinada a definir a hierarquia das vias na Cidade, capaz de disciplinar os fluxos de 
circulação e estabelecer uma classificação das vias segundo o seu grau de carregamento, de modo a 
orientar os investimentos públicos em pavimentação. A referida lei incorporou também o projeto de 
um conjunto de vias consideradas estratégicas para a estruturação da malha urbana, com os 
objetivos de restabelecer a coesão do tecido urbano e de assegurar a necessária conectividade e 
fluidez viária entre as áreas existentes e os novos loteamentos, tendo esse conjunto de vias recebido 
a denominação de Diretrizes do Sistema Viário. 

 
Dentro da hierarquia urbana foram consideradas vias arteriais aquelas que estruturam o 

sistema viário, enquanto as vias coletoras são aquelas destinadas a promover, facilitar e tornar mais 
rápidas as ligações centro-bairro. Com relação às vias conectoras, estas servem como conexão entre 
bairros sem transpor o centro urbano. As demais vias do quadro urbano foram consideradas vias 
locais, de caráter secundário, o que não impede que as mesmas também sejam objeto de obras de 
pavimentação e drenagem. Quanto às ruas a serem abertas nos novos loteamentos, é fundamental 
que seja introduzida na legislação municipal pertinente a exigência de pavimentação viária, buscando 
elevar o padrão de qualidade urbana de Rio Azul. 

 
3.2.1.3. Gestão e Controle do Meio Urbano 
 
 A primeira medida em ordem de importância na esfera da Administração Municipal, referente 
à gestão e controle do uso do solo, diz respeito à atualização do cadastro imobiliário e econômico do 
Município, visando restabelecer a justiça fiscal com relação à cobrança dos tributos municipais, bem 
como melhorar sua capacidade de investimentos. Essa medida deverá ser uma atividade permanente 
para gerar resultados constantes no tempo, sendo ideal a existência de um quadro também 
permanente de funcionários especificamente designados e treinados para tal função.  

 
Ainda quanto às ações a serem desenvolvidas no âmbito da Administração Municipal, 

sobressai a questão da fiscalização dos aspectos urbanísticos, construtivos, sanitários, ambientais e 
viários, da mesma forma que das atividades econômicas dos produtores rurais e dos demais agentes 
econômicos no Município. Para tanto, é necessário o aumento do número de fiscais, uma vez que o 
subdimensionamento da estrutura de fiscalização acaba levando ao descumprimento às exigências 
legais por parte da população.  
 
 Finalmente, há que se fazer referência à implantação de um sistema de geoprocessamento, 
cuja importância seria estratégica para o aperfeiçoamento do processo de planejamento municipal. 
Através desse instrumento, poderia ser obtida a base cadastral georreferenciada de todos os imóveis 
territoriais e prediais existentes no Município, à qual se podem agregar informações das mais 
diversas categorias, a exemplo dos parâmetros de uso e ocupação do solo da zona a que pertence o 
lote, do acervo de infra-estrutura existente nos logradouros lindeiros ao mesmo e dos serviços 
públicos disponíveis na sua vizinhança.  
 

Para que esse instrumental apresente a eficácia necessária, é preciso que a base de dados 
do Município esteja permanentemente atualizada, podendo ser estabelecido convênio com a COPEL 
para que esta ceda periodicamente o seu aparelho GPS (Sistema de Posicionamento Global), de 
precisão submétrica para localizar, com a acuidade requerida, os novos parcelamentos e edificações 
que vierem a surgir.  
 
3.2.1.4. Gestão e Controle Ambiental 

 
A preservação e recuperação do ambiente urbano e rural são fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável do Município, devendo estar em conformidade com outras ações 
governamentais nesse sentido, tais como o Programa Paraná Biodiversidade que estimula o manejo 
sustentável dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade. 

 
Dentre as principais medidas referentes à gestão ambiental em Rio Azul consta a melhoria e 

ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgotos na Cidade, em paralelo à adoção de um 
plano de drenagem pluvial e de pavimentação viária, evitando a ocorrência de processos erosivos e 
de assoreamento ou poluição dos fundos de vales e suas nascentes. Também se propõem medidas 
referentes à preservação dos recursos hídricos, tendo em vista garantir a quantidade e a qualidade 
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para o abastecimento de água e as atividades produtivas, através de leis edilícias que exijam 
mecanismos para uso racional da água nas edificações ou de reaproveitamento das águas pluviais 
e/ou servidas. 

 
Considerando a questão ambiental associada ao objetivo de incrementar a oferta de opções 

de lazer à comunidade, é mister fazer referência à necessidade de implantar mais praças e parques 
na Cidade, os quais muito poderiam contribuir para embelezar a paisagem urbana e proporcionar 
espaços de lazer ao ar livre para a população, motivo pelo qual está sendo proposta a criação de 
parques municipais, que além da melhoria das condições ambientais do sítio urbano poderiam 
constituir-se elemento de atração turística. Além disso, cabe comentar que a criação de áreas de 
preservação possibilita ao Município solicitar o aumento do repasse do chamado ICMS Ecológico, a 
exemplo do que já ocorre com as áreas de faxinais existentes em Rio Azul.  

 
Também deve constar das ações da Administração Municipal a elaboração de um Plano 

Diretor de Arborização Pública, o qual consistirá em um conjunto de medidas e métodos visando à 
preservação, ao manejo e à ampliação da arborização nos logradouros da Cidade, de acordo com 
normas e recomendações técnicas e com as características locais. Além disso, o Plano Diretor de 
Arborização Pública deve contemplar instrumentos que busquem despertar na população a 
consciência da necessidade de preservação ambiental, devendo sua implementação contemplar a 
criação, ao nível da Administração Municipal, de uma estrutura específica de monitoramento quanto à 
sua implementação. 

 
3.2.2. Desenvolvimento Econômico 
 

 Considerando que o espaço urbano é um subproduto das atividades econômicas, seu 
potencial de sustentabilidade e expansão é modulado pelas condições de crescimento que os 
agentes econômicos encontram nesse espaço, motivo pelo qual se passa agora a tratar das possíveis 
políticas a serem adotadas com vistas ao desenvolvimento econômico do Município. Ocorre, porém, 
que tais condições são determinadas quase que exclusivamente por políticas ditadas pelo Governo 
Federal ou Estadual, restando ao Município o papel de catalisador desse processo, através da oferta 
de condições adequadas para estimular e apoiar a ação empreendedora dos agentes privados no 
nível local. 

 
Esse papel compreende uma gama de iniciativas que vão desde os investimentos na criação 

ou ampliação da infra-estrutura física requerida para dar suporte às atividades produtivas, até a 
adoção de programas de apoio direto aos empresários, através da oferta de cursos de 
aperfeiçoamento gerencial e de qualificação e reciclagem para trabalhadores. Outra ação necessária 
para o desenvolvimento municipal é a gestão criteriosa do território, objetivando a elevação da 
qualidade urbana e ambiental, capaz de criar economias externas destinadas a estimular a atração 
de novas atividades e a expansão das existentes, aproveitando a localização estratégica do 
Município. 

 
Dentre essas atividades, devem ser objeto de apoio primordial por parte do Município às que 

detenham maior potencial para a alavancagem do seu crescimento econômico, quais sejam a 
produção agropecuária, as indústrias, notadamente aquelas de transformação do produto primário, e 
o turismo. Quanto às atividades de comércio e serviços, estas apresentam, em geral, um 
comportamento reflexo e dependente das atividades supra mencionadas, razão pela qual o apoio 
governamental de que necessitam refere-se, antes de tudo, à oferta de condições satisfatórias de 
infra-estrutura, tais como a segurança e fluidez no trânsito, a capacidade de estacionamento de 
veículos, a limpeza pública e o tratamento paisagístico dos logradouros públicos, sobretudo na área 
central, onde é maior a concentração de estabelecimentos comerciais. 

 
3.2.2.1. Atividades Agropecuárias  

 
No que se relaciona ao setor primário, é preciso introduzir maior diversificação na produção 

agropecuária, principalmente nas pequenas propriedades, devendo ser perseguido como modelo 
ideal o desenvolvimento de pelo menos cinco diferentes atividades simultaneamente, com a 
integração entre lavouras e criações. Para tanto, é necessária a ampliação da assistência técnica às 
pequenas propriedades agrícolas que, pelas suas delicadas condições de sustentabilidade produtiva, 
requerem medidas de proteção e apoio.  

 
Tais produtores necessitam ainda de acesso facilitado a linhas de financiamento e 

tecnologias produtivas modernas, além do subsídio à aquisição de sementes, mudas, insumos e 
matrizes selecionadas. Carecem também de condições de escoamento da produção, através da 
melhoria da rede viária municipal, bem como de sistemas de comercialização ágeis e seguros, sendo 
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extremamente importante o incentivo ao cooperativismo no âmbito desses agricultores. Cabe lembrar 
que o sistema cooperativista tem como vantagem reforçar e facilitar o trabalho dos técnicos da 
EMATER na conscientização dos produtores quanto à diversificação produtiva, bem como de 
empregar técnicas mais modernas voltadas à elevação da produtividade e, conseqüentemente, da 
renda da propriedade.  

 
São necessários ainda investimentos na expansão da eletrificação rural, na ampliação do 

sistema de telefonia e na perfuração de poços artesianos nas comunidades rurais desprovidas de 
sistema de abastecimento de água, gerando um aumento da produtividade e também da qualidade 
de vida da população do campo. Por fim, é preciso que o Poder Público incentive o cadastramento 
dos produtores rurais junto ao setor responsável pela tributação da Prefeitura Municipal, o que 
acarretará no aumento da emissão de notas do produtor e, conseqüentemente, em maior 
arrecadação.  

 
3.2.2.2. Atividades Industriais  
 

Com relação ao setor secundário, é preciso que a Municipalidade e as lideranças políticas, 
empresariais e trabalhistas locais se articulem para criar mecanismos de fomento às atividades 
industriais. Estas poderiam ser representadas pela constituição de um Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Rio Azul, destinado a definir políticas de desenvolvimento econômico para o Município, 
e de um Fundo Municipal de Desenvolvimento de Rio Azul, voltado à captação de recursos para 
financiar a criação ou ampliação de empresas, principalmente as micro e pequenas. 

 
Com isso, haveria a possibilidade de se criar um Programa Municipal de Desenvolvimento de 

Rio Azul, o qual seria o instrumento para viabilização das determinações do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e de gestão dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento. 
Nesse sentido, deve a Municipalidade definir o montante de recursos a serem repassados ao Fundo, 
com vistas a fortalecer a capacidade operacional do Conselho no fomento às atividades econômicas 
julgadas estratégicas para o desenvolvimento do Município. É de suma importância que este último 
receba também apoio político-institucional, para que possa assumir, com a desenvoltura requerida, a 
condição de interlocutor qualificado dos interesses das comunidades local e regional junto aos 
escalões de decisão federais e estaduais, visando reivindicar providências relativas à diversificação e 
modernização das atividades produtivas da região e à melhoria e ampliação da infra-estrutura.  

 
Dentro de um projeto para o desenvolvimento industrial do Município, propõem-se duas 

frentes de trabalho. A primeira envolvendo o incentivo à atração de indústrias de médio a grande 
porte, nos mais diversos ramos de atividade, com ênfase para o beneficiamento dos produtos 
primários locais, ou ainda no setor de madeira, mobiliário e têxteis. A segunda compreendendo o 
apoio às agroindústrias familiares, a exemplo da produção de sucos, doces, compotas, geléias, 
polpas, vinhos, melado, rapadura, aguardente, farinha, fécula, embutidos e temperos, dentre outras.  
 
3.2.2.3. Atividades de Comércio, Serviços e Turismo  
 

Quanto ao setor terciário, é fundamental a melhoria da infra-estrutura urbana nas vias de 
concentração de estabelecimentos comerciais no que diz respeito às condições dos passeios 
públicos, à existência de locais apropriados para estacionamento de veículos e bicicletas e à 
colocação de mobiliário urbano visando o conforto e a segurança dos transeuntes. 

 
Outra medida é a promoção do turismo no Município, destinada a alavancar a economia 

através da criação de novas oportunidades de investimento e da geração de emprego e renda. Tal 
proposta envolve o apoio à instalação de novos estabelecimentos de hospedagem e alimentação, 
bem como a capacitação de funcionários e proprietários dos estabelecimentos existentes, visando 
ampliar e melhorar a qualidade dos serviços prestados. 
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3.3. OBRAS VIÁRIAS E PÚBLICAS 
 
   As propostas a nível físico-territorial incluem a execução de obras viárias e públicas com o 
objetivo de viabilizar as estratégias para o desenvolvimento do Município de Rio Azul, possibilitar a 
melhoria da qualidade de vida da população e solucionar ou prevenir problemas de caráter ambiental 
e sanitário. As obras elencadas a seguir foram definidas a partir da Análise Temática Integrada e das 
demandas apresentadas nas reuniões de trabalho com a Equipe Técnica Municipal e com os 
funcionários das diversas secretarias municipais.  
 

Foram ainda levadas em consideração as sugestões apresentadas pela população nas 
reuniões de trabalho e Audiências Públicas realizadas no Município, bem como as propostas 
constantes dos Planos Plurianuais – PPA – referentes aos períodos 2006-2009 e 2010-2013. 
 
3.3.1. Infra-Estrutura Viária 
 
3.3.1.1. Abertura de vias urbanas  

 
Trata-se de proposta para abertura das vias urbanas em obediência às diretrizes viárias 

constantes da Lei do Sistema Viário, visando garantir maior fluidez ao tráfego e melhorar a 
acessibilidade. Tal proposta envolve o montante de R$ 720.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 
2018. 
 
3.3.1.2. Pavimentação, recuperação e recapeamento asfáltico de vias urbanas 
 

Trata-se de proposta para a pavimentação, recuperação e recapeamento asfáltico de vias 
urbanas, com prioridade para aquelas consideradas arteriais, coletoras ou conectoras de acordo com 
a Lei do Sistema Viário. A pavimentação deverá ser asfáltica nessas últimas vias, enquanto nas 
demais vias poderá ser feita com pedra irregular. Tal proposta envolve o montante de R$ 
1.600.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 

 
3.3.1.3. Cascalhamento e readequação de estradas rurais 
 
 Trata-se de proposta para cascalhamento e readequação de estradas rurais, bem como para 
construção de pontes e bueiros, incluindo a ampliação da freqüência nos serviços de patrolamento e 
alargamento de estradas rurais, com o objetivo de facilitar as ligações intra-municipais. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 3.500.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018.. 
 
3.3.1.4. Pavimentação de estradas rurais 

 
Trata-se de proposta para pavimentação de estradas rurais municipais com lama asfáltica, o 

que beneficiará o setor produtivo e a população das comunidades rurais em geral. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 3.850.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 

 
3.3.1.5 Sinalização de vias urbanas e estradas rurais 
 
 Trata-se de proposta para a sinalização de vias urbanas e estradas rurais, visando aumentar 
a segurança no trânsito, bem como indicar o acesso às principais localidades urbanas e turísticas do 
Município. Tal proposta envolve o montante de R$ 140.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.1.6. Construção de pontes, bueiros e galerias em vias urbanas  
 
 Trata-se de proposta para a construção de pontes, bueiros e galerias em vias urbanas, 
visando à melhoria da trafegabilidade e das condições ambientais, sanitárias e urbanas. Também se 
propõe a realização de um cadastramento da rede de drenagem pluvial existente, bem como a 
execução dos emissários e dos respectivos dispositivos de dissipação de energia nos pontos de 
lançamento. Tal proposta envolve o montante de R$ 500.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 
2018. 
 
3.3.1.7. Construção de rotatórias 
 
 Trata-se de proposta para a construção de rotatórias nas áreas urbanas, visando disciplinar o 
trânsito e minimizar o risco de acidentes em cruzamentos. Tal proposta envolve o montante de R$ 
180.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 



 26 

3.3.2. Saneamento e Meio-Ambiente 
 
3.3.2.1. Implantação de aterro sanitário 
 

Trata-se de proposta para implantação de aterro sanitário, em conformidade com as normas 
dos órgãos ambientais responsáveis, incluindo a aquisição de terreno. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 900.000,00, dos quais R$ 490.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2012 e R$ 
410.000,00 entre 2014 e 2018. 

 
3.3.2.2. Construção de usina de reciclagem de lixo 
 

Trata-se de proposta para a construção de usina de reciclagem de lixo, possibilitando a 
geração de renda a partir do aproveitamento econômico dos resíduos recicláveis, bem como a 
redução do volume de lixo deposto no aterro sanitário, prolongando sua vida útil. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 300.000,00, dos quais 250.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2012 e 
R$ 50.000,00 entre 2014 e 2018. 

 
3.3.2.3. Construção de usina de compostagem de lixo  
 
 Trata-se de proposta para a construção de usina de compostagem de lixo, medida que trará 
grandes benefícios ao meio ambiente, visando à transformação de resíduos orgânicos em adubo. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 300.000,00, dos quais R$ 250.000,00 a serem aplicados entre 
2011 e 2013 e R$ 50.000,00 entre 2014 e 2018. 
 
3.3.2.4. Implantação de Parque Ambiental Municipal 
 

Trata-se de proposta para implantação de Parque Ambiental Municipal na Cidade, visando 
dotar a população de espaços de recreação e lazer ao livre, bem como preservar as nascentes e os 
cursos d’água que cortam a área urbana. Tal proposta envolve o montante de R$ 190.000,00 a serem 
aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.2.5. Ampliação do Viveiro Municipal 
 

Trata-se de proposta para ampliação do Viveiro Municipal, visando subsidiar a silvicultura e a 
fruticultura no Município, através do fornecimento de mudas aos pequenos produtores, incluindo 
também a produção de espécies para a arborização pública, em obediência ao Plano Diretor de 
Arborização a ser elaborado. Tal proposta envolve o montante de R$ 120.000,00 a serem aplicados 
entre 2010 e 2018. 

 
3.3.2.6. Revitalização do Parque da Pedreira 

 
Trata-se de proposta para revitalização do Parque da Pedreira, através de reforma e 

melhorias de suas instalações e equipamentos, bem como da realização de serviços de limpeza e 
dragagem do lago e de roçada nas áreas de tráfego de pedestres e veículos. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 450.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.2.7. Preservação Ambiental de Bacias Hidrográficas 
 
 Trata-se de proposta para a preservação ambiental de bacias hidrográficas, com vistas à 
recuperação e proteção da mata ciliar em torno dos rios do Município, com ênfase para aqueles que 
integram mananciais de abastecimento de água. Tal proposta envolve o montante de R$ 350.000,00 
a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.2.8. Dragagem de rios e córregos 
 
 Trata-se de proposta para dragagem de rios e córregos do Município, visando à melhoria da 
qualidade ambiental e urbana. Tal proposta envolve o montante de R$ 800.000,00 a serem aplicados 
entre 2010 e 2018. 
 
3.3.2.9. Ampliação e melhoria das redes de água e esgoto 
 
 Trata-se de proposta para ampliação e melhoria das redes de água e esgoto, visando ampliar 
o atendimento à população. No caso do sistema de abastecimento de água da sede municipal, cabe 
lembrar que o manancial atual já não comporta a demanda e que o abastecimento subterrâneo se 
mostrou inviável, sendo necessário adotar outro manancial. Com relação ao sistema de coleta de 
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esgoto, se propõe ampliar a rede existente e deslocar a Estação de Tratamento de Esgoto para outro 
local, a jusante da rodovia, tendo em vista a proximidade da mesma em relação à área urbanizada. 
Tal proposta envolve o montante de R$ 1.750.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.2.10. Instalação de poços artesianos 
 
 Trata-se de proposta para instalação de poços artesianos e de sistemas de abastecimento de 
água, visando ampliar o atendimento à população do interior. Tal proposta envolve o montante de R$ 
3.400.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.3.3. Educação, Cultura e Esportes 
  
3.3.3.1. Construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de ensino 
 

Trata-se de proposta para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de ensino 
fundamental, educação infantil e creches, incluindo a readequação de todos os estabelecimentos 
para que os mesmos possam comportar refeitório e instalações sanitárias adequadas, garantindo 
ainda a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 5.440.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018, dos quais R$ 4.690.000,00 para ensino 
fundamental e educação infantil e R$ 750.000,00 para creches. 
 
3.3.3.2. Construção e reforma de quadras esportivas e parques infantis 
 
 Trata-se de proposta para construção e reforma de quadras esportivas e parques infantis em 
estabelecimentos de ensino municipais. Tal proposta envolve o montante de R$ 2.000.000,00 a 
serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.3.3. Instalação e ampliação de laboratórios de informática 
 
  Trata-se de proposta para instalação e ampliação de laboratórios de informática em 
estabelecimentos de ensino municipais. Tal proposta envolve o montante de R$ 270.000,00 a serem 
aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.3.3.4. Construção, ampliação e reforma de espaços comunitários 
 

Trata-se de proposta para construção, ampliação e reforma de espaços comunitários, 
incluindo a conclusão do pavilhão da Associação de Moradores de Lajeado dos Mellos e de outras 
comunidades em que tais obras se façam necessárias. Tal proposta envolve o montante de R$ 
180.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 2018. 
 
3.3.3.5. Construção de Centro Cultural 
 
 Trata-se de proposta para construção de Centro Cultural, destinado a abrigar eventos sociais, 
culturais e artísticos do Município. Tal proposta envolve o montante de R$ 140.000,00 a serem 
aplicados entre 2009 e 2012. 
 
3.3.3.6. Implantação de bibliotecas escolares 
 

Trata-se de proposta para implantação de bibliotecas escolares em estabelecimentos de 
ensino municipais. Tal proposta envolve o montante de R$ 540.000,00 a serem aplicados entre 2011 
e 2018. 
 
3.3.3.7. Instalação do Museu Municipal 
 

Trata-se de proposta para instalação do Museu Municipal. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 50.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2011. 
 
3.3.3.8. Instalação da Casa do Imigrante 
 
 Trata-se de proposta para instalação da Casa do Imigrante. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 50.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 2013. 
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3.3.3.9. Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos 
 

Trata-se de proposta para construção, ampliação e reforma de espaços esportivos, incluindo 
a construção de quadras poliesportivas e de campos de futebol nas comunidades do interior que 
ainda não dispõem desse tipo de equipamento, tais como em Água Quente dos Rosas, Cachoeira 
dos Paulistas, Faxinal dos Elias, Lajeado dos Mellos, Rio Azul de Cima e outras comunidades em que 
tais obras se façam necessárias. Por fim, abrange a realização de melhorias nas quadras e campos 
existentes, tais como a colocação de alambrado, iluminação ou cobertura. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 4.200.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 

 
3.3.3.10. Ampliação e reforma do Ginásio de Esportes Municipal 

 
Trata-se de proposta para ampliação e reforma do Ginásio de Esportes Municipal. Tal 

proposta envolve o montante de R$ 220.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.3.11. Ampliação e reforma do Estádio Municipal 
 

Trata-se de proposta para ampliação e reforma do Estádio Municipal, incluindo a construção 
de quadras de grama sintética. Tal proposta envolve o montante de R$ 140.000,00, dos quais R$ 
50.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2011 e R$ 90.000,00 entre 2013 e 2018. 
 
3.3.3.12. Construção de pista para asa delta 
 
 Trata-se de proposta para construção de pista para asa delta, tendo em vista viabilizar e 
estimular a prática deste esporte. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem 
aplicados entre 2012 e 2018. 
 
3.3.4. Saúde e Assistência Social 
 
3.3.4.1. Construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de saúde 
  

Trata-se de proposta para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de saúde 
municipais, incluindo a construção de mini postos de saúde, visando ampliar e melhorar a oferta de 
serviços de saúde à população. Tal proposta envolve o montante de R$ 1.320.000,00 a serem 
aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.4.2. Construção de módulos sanitários 
 

Trata-se de proposta para construção de módulos sanitários, visando à melhoria das 
condições de higiene e saúde da população atendida. Tal proposta envolve o montante de R$ 
670.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.3.4.3. Instalação de Laboratório de Análises Clínicas 
 

Trata-se de proposta para instalação de Laboratório de Análises Clínicas, visando ampliar o 
atendimento à saúde no Município. Tal proposta envolve o montante de R$ 100.000,00 a serem 
aplicados entre 2010 e 2011. 
 
3.3.4.4. Construção da Casa da Cidadania 

 
Trata-se de proposta para construção da Casa da Cidadania, visando abrigar 

temporariamente moradores do interior do Município que estejam em trânsito. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 80.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2012. 
 
3.3.4.5. Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 
 

Trata-se de proposta para construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, 
mediante convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social. Tal proposta envolve o montante de 
R$ 130.000,00 a serem aplicados em 2009. 
 
3.3.4.6. Construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa 
 
 Trata-se de proposta para construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 90.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2010. 
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3.3.4.7. Construção de Casa de Apoio ao Menor e ao Adolescente 
 
 Trata-se de proposta para construção de Casa de Apoio ao Menor e ao Adolescente. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 80.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2013. 
 
3.3.4.8. Construção, ampliação e reforma de estabelecimentos assistenciais 
 
 Trata-se de proposta para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos assistenciais 
do Município, incluindo a construção de sede para o Conselho Tutelar e reforma e ampliação da Casa 
Lar, que abriga crianças em situação de risco social. Tal proposta envolve o montante de R$ 
710.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
 
3.3.5. Desenvolvimento Econômico 

 
3.3.5.1. Implantação de Parque Industrial 
 
 Trata-se de proposta para implantação de Parque Industrial na Cidade, compreendendo a 
aquisição de área e a execução de obras referentes à implantação do arruamento e da infra-estrutura 
necessários à instalação de indústrias no local. Tal proposta envolve o montante de R$ 450.000,00 a 
serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.3.5.2. Construção de barracões industriais 
 
 Trata-se de proposta para construção de barracões industriais, para cessão em forma de 
comodato, visando oportunizar a instalação de novas indústrias no Município, bem como a ampliação 
das existentes. Tal proposta envolve o montante de R$ 450.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 
2018. 
 
3.3.5.3. Construção de Mercado Municipal 
 

Trata-se de proposta para construção de Mercado Municipal, destinado à comercialização da 
produção agrícola do Município, tais como hortifrutigranjeiros, produtos da agroindústria caseira e 
artesanato local, abrigando ainda um centro de informações turísticas. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 140.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 2013. 
 
3.3.5.4. Implantação do Centro de Formação do Agricultor 
 

Trata-se de proposta para implantação do Centro de Formação do Agricultor. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 200.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.3.5.5. Construção de Matadouro e Açougue Municipal 
 

Trata-se de proposta para construção de Matadouro e Açougue Municipal, destinado ao 
beneficiamento e à comercialização da produção pecuária do Município. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 160.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 2013. 
 
3.3.5.6. Construção de Centro de Exposições 
 

Trata-se de proposta para construção do Centro de Exposições, destinado a abrigar eventos 
e exposições, fomentando a agropecuária local. Tal proposta envolve o montante de R$ 120.000,00, 
dos quais R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2010 e R$ 60.000,00 entre 2014 e 2018. 
 
3.3.6. Desenvolvimento Urbano 
 
3.3.6.1. Construção de Terminal de Britagem 
 
 Trata-se de proposta para construção de Terminal de Britagem. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 370.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 2018. 
 
3.3.6.2. Revitalização urbana 
 

Trata-se de proposta para revitalização urbana da área central da Cidade, incluindo a 
execução de calçadão para pedestres, preferencialmente nas vias de concentração de 
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estabelecimentos comerciais e no entorno da Praça Tiradentes. Tal proposta envolve o montante de 
R$ 640.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 

 
3.3.6.3. Construção de conjuntos habitacionais e casas populares 
 

Trata-se de proposta para construção de conjuntos habitacionais e casas populares, urbanos 
e rurais, tendo em vista suprir o déficit habitacional do Município, em obediência ao Plano Municipal 
de Habitação. Tal proposta envolve o montante de R$ 2.300.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 
2018. 

 
3.3.6.4. Construção de abrigos para pontos de ônibus 
 
 Trata-se de proposta para construção de abrigos para pontos de ônibus, tanto na Cidade 
quanto nas estradas rurais, visando o maior conforto da população usuária do transporte coletivo. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 50.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.6.5. Construção de módulos policiais 

 
Trata-se de proposta para construção de módulos policiais no Município, sendo um na área 

central da Cidade, para ampliar a segurança na área urbana, e outro no Parque da Pedreira, para 
garantir a segurança do local em dias de evento. Tal proposta envolve o montante de R$ 30.000,00 a 
serem aplicados entre 2011 e 2012. 
 
3.3.6.6. Construção de muros e passeios 
 
 Trata-se de proposta para construção de muros e passeios, visando à melhoria da qualidade 
urbana. Tal proposta envolve o montante de R$ 210.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.6.7. Ampliação da rede de energia elétrica e de iluminação pública 
 

Trata-se de proposta para ampliação da rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
incluindo a substituição das lâmpadas atuais por modelos com maior eficiência energética e menor 
consumo. Tal proposta envolve o montante de R$ 620.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.6.8. Arborização e paisagismo de logradouros públicos 
 

Trata-se de proposta para arborização e paisagismo de logradouros públicos, em obediência 
ao Plano Diretor de Arborização a ser elaborado, visando à melhoria da qualidade ambiental e 
urbana. Tal proposta envolve o montante de R$ 140.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.6.9. Reforma e melhoria de praças 
 

Trata-se de proposta para reforma e melhoria de praças, incluindo a instalação de parques 
infantis, visando à ampliação dos espaços de lazer e recreação. Tal proposta envolve o montante de 
R$ 325.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.3.6.10. Instalação de mobiliário urbano 
 
 Trata-se de proposta para instalação de mobiliário urbano, incluindo a instalação de painéis e 
relógios digitais, preferencialmente nas vias de concentração de estabelecimentos comerciais e no 
entorno da Praça Tiradentes. Tal proposta envolve o montante de R$ 40.000,00 a serem aplicados 
entre 2010 e 2018. 
 
3.3.7. Desenvolvimento Institucional 
 
3.3.7.1. Conclusão da Câmara Municipal 
 
 Trata-se de proposta para conclusão da Câmara Municipal. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 165.000,00 a serem aplicados em 2009. 
 
3.3.7.2. Construção, ampliação e reforma de próprios municipais 
 
 Trata-se de proposta para construção, ampliação e reforma de próprios municipais, incluindo 
a remodelação do Paço Municipal. Tal proposta envolve o montante de R$ 740.000,00 a serem 
aplicados entre 2009 e 2018.  
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3.4. PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES  
 

Os programas, projetos e atividades foram definidos a partir da Análise Temática Integrada e 
das demandas apresentadas nas reuniões de trabalho com a Equipe Técnica Municipal e com os 
funcionários das diversas secretarias municipais. Foram ainda levadas em consideração as 
sugestões apresentadas pela população nas reuniões de trabalho e Audiências Públicas realizadas 
no Município, bem como as propostas constantes dos Planos Plurianuais – PPA – referentes aos 
períodos 2006-2009 e 2010-2013. 
 
3.4.1. Saneamento e Meio Ambiente 
 
3.4.1.1. Implementação de programa de coleta seletiva de lixo 
 

Trata-se de proposta para implantação de um programa de coleta seletiva de lixo reciclável 
na Cidade, incluindo a realização de ações para conscientização da população sobre a importância 
da reciclagem e a necessidade de acondicionar separadamente o lixo reciclável. 

 
Inclui ainda a ampliação de postos de entrega voluntária, que hoje já existem nas escolas e 

igrejas, nos quais a população poderia depositar os vários tipos de resíduos, em lixeiras diferenciadas 
por cor. O custo dessas lixeiras poderia ser financiado por empresas interessadas no espaço 
publicitário dos recipientes, minimizando os gastos por parte da Administração Municipal. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 200.000,00 a serem aplicados entre 2012 e 2018. 
 
3.4.1.2. Implementação de programa de educação ambiental 
 

Trata-se de proposta para implantação de programa de educação ambiental com campanhas 
periódicas para a conscientização dos proprietários rurais, dos alunos das escolas municipais e da 
comunidade em geral, sobre temáticas ambientais diversas. Tal proposta envolve o montante de R$ 
60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 

 
3.4.1.3. Implementação de programa de manejo do solo e da água  
  

Trata-se de proposta para implantação de programa de manejo do solo e da água, em prol da 
agricultura sustentável, incluindo a promoção de cursos e palestras voltados aos pequenos 
produtores. Também se propõe a realização de ações voltadas ao plantio em curvas de nível, 
evitando processos erosivos e assoreamento dos cursos d’água do Município. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 

 
3.4.2. Educação, Cultura e Esportes 
 
3.4.2.1. Nuclearização da rede municipal de ensino  
 

Trata-se de proposta para nuclearização da rede de ensino municipal, através da 
consolidação das escolas no interior do Município, visando erradicar as classes multisseriadas e 
ampliar a qualidade do ensino ofertado à população. Tal proposta envolve o montante de R$ 
60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.2.2. Promoção de cursos profissionalizantes  
 

Trata-se de proposta para promoção de cursos profissionalizantes através de parcerias com o 
SENAC, SEBRAE, SENAI e SENAR, visando à formação e ao aperfeiçoamento da mão-de-obra e 
dos microempresários no Município. Também se propõe a promoção de cursos de capacitação para 
funcionários e proprietários dos estabelecimentos de hospedagem e alimentação, visando ampliar e 
melhorar a qualidade dos serviços prestados e viabilizar as atividades turísticas na região. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 

 
3.4.2.3. Implementação de programa de alfabetização de adultos 
 

Trata-se de proposta para implementação de programa de alfabetização de adultos no 
Município, em parceria com a SEED. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem 
aplicados entre 2010 e 2018. 
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3.4.2.4. Revisão do plano de cargos e salários da rede de ensino municipal 
 

Trata-se de proposta para a revisão do plano de cargos e salários dos servidores da rede de 
ensino municipal, criando ainda o Plano de Premiação por Metas, tendo em vista a justa remuneração 
dos profissionais e o estímulo à melhor qualificação dos mesmos. Tal proposta envolve o montante de 
R$ 60.000,00, dos quais R$ 30.000,00 a serem aplicados em 2011 e R$ 30.000,00 entre 2014 e 
2018. 
 
3.4.2.5. Melhoria do transporte escolar 
 

Trata-se de proposta para melhoria do transporte escolar, mediante ampliação dos horários e 
das linhas, bem como do atendimento aos alunos do ensino médio, principalmente no turno da noite. 
Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.2.6. Melhoria da merenda escolar 
 

Trata-se de proposta para melhoria da merenda escolar servida aos alunos da rede de ensino 
municipal, com a adoção de cardápio balanceado por nutricionistas e a inclusão de alimentos 
orgânicos. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 

 
3.4.2.7. Implementação de programas de incentivo à cultura 
 

Trata-se de proposta para implementação de programas de incentivo à cultura, tal como o 
apoio aos grupos folclóricos de etnias diversas e a promoção de concursos e festivais literários, 
artísticos e musicais. Também se propõe a criação da Fanfarra Municipal, bem como a definição de 
um calendário anual de eventos culturais, a ser divulgado no âmbito regional e estadual. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.2.8. Implementação de programas de incentivo ao esporte 

 
Trata-se de proposta para implementação de programas de incentivo ao esporte, através da 

promoção de torneios e campeonatos em modalidades diversas. Também se propõe a criação de 
escolinhas para formação de novos atletas, bem como provimento de recursos para que os atletas e 
times possam participar dos jogos, torneios e competições representando o Município. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.3. Saúde e Assistência Social 
 
3.4.3.1. Nuclearização da rede municipal de saúde 
 

Trata-se de proposta para nuclearização da rede de saúde municipal, visando ampliar o 
atendimento à população, principalmente no interior do Município. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 220.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.4.3.2. Ampliação do atendimento à saúde 
 

Trata-se de proposta para ampliação do atendimento à saúde no Município, através do 
aumento da freqüência e do horário de atendimento médico, odontológico e assistencial nos postos 
de saúde do interior, e da implantação de atendimento 24 horas em regime de plantão no posto de 
saúde central, incluindo a melhoria no sistema de agendamento de consultas. 

 
Também se propõe a contratação de profissionais de enfermagem, de tal modo que haja um 

funcionário em cada posto de saúde do interior, bem como a contratação de médicos especialistas, 
tais como na área de ortopedia e oftalmologia. Por fim, abrange a reativação do aparelho de raio-x, 
possibilitando a realização de exames no próprio Município. Tal proposta envolve o montante de R$ 
180.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.3.3. Ampliação do programa de disponibilização de medicamentos 

 
Trata-se de proposta para ampliação do programa de disponibilização de medicamentos, 

mediante fornecimento de medicamentos controlados. Tal proposta envolve o montante de R$ 
60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
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3.4.3.4. Realização de campanhas preventivas 
 

Trata-se de proposta para realização periódica de campanhas diversas para esclarecimento 
quanto aos temas: alcoolismo, tabagismo, drogas, gravidez na adolescência, aleitamento materno, 
doenças sexualmente transmissíveis – DST’s, planejamento familiar, prevenção do câncer da mama, 
da próstata, do colo uterino e da pele, saúde bucal, doenças da Terceira Idade e combate à dengue, 
dentre outros. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 
2018. 
 
3.4.3.5. Implementação de programas sociais para as crianças e adolescentes 
 

Trata-se de proposta para implementação de programas sociais para as crianças e 
adolescentes, através de atividades no contra turno escolar, objetivando ao desenvolvimento de suas 
potencialidades. A medida contribuirá para afastar esses jovens da marginalidade, colaborando para 
o aumento da segurança pública, e inclui a realização de atividades educativas, esportivas e 
recreativas. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.3.5. Implementação de programas para a Terceira Idade 

 
Trata-se de proposta para implementação de programas para a Terceira Idade, tendo em 

vista a relevância dessa faixa etária no Município, através da oferta de cursos de artesanato, 
informática e línguas, bem como da promoção de atividades esportivas e recreativas, tais como 
caminhadas e aulas de dança. Também se propõe a implantação da Academia ao Ar Livre da 
Terceira Idade, que consiste em um conjunto de equipamentos para condicionamento físico 
específicos para essa faixa etária, a serem instalados em uma praça da Cidade. Tal proposta envolve 
o montante de R$ 80.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.3.6. Implantação de Brinquedoteca 
  
 Trata-se de proposta para implantação de brinquedoteca, visando ampliar a oferta de 
espaços de espaços de lazer e recreação ao público infantil. Tal proposta envolve o montante de R$ 
80.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.4.4. Desenvolvimento Econômico 

 
3.4.4.1. Incremento da assistência técnica aos produtores rurais 
 

Trata-se de proposta para incremento da assistência técnica aos produtores rurais em 
parceria com a EMATER, SENAR e outras entidades ligadas à atividade agropecuária, visando à 
capacitação dos produtores através de cursos e palestras. As ações propostas devem incluir ainda o 
incentivo ao cooperativismo e ao associativismo no Município, visando ao aumento da produtividade 
e, consequentemente, da renda familiar dos pequenos produtores. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.4.2. Implementação de programa de incentivo à agropecuária 
 

Trata-se de proposta para implementação de programa de incentivo à agropecuária, por meio 
de apoio técnico e financeiro principalmente aos pequenos produtores. A proposta inclui a 
implementação de programas de melhoria genética do gado leiteiro e recuperação das pastagens, e 
de incentivo à criação de caprinos e ovinos e de suínos e aves, priorizando a diversificação da 
produção animal no Município. Compreende ainda o incentivo à piscicultura, abrangendo o 
fornecimento de alevinos e o auxílio à construção de tanques. 

 
Também se propõe o incentivo à hortifruticultura, com ênfase na produção de orgânicos, e ao 

reflorestamento, incluindo o fornecimento de calcário, fosfato, sementes, mudas e insumos aos 
produtores. Tal proposta envolve o montante de R$ 240.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
   
3.4.4.3. Implementação de programa de incentivo à sustentabilidade florestal 
 

Trata-se de proposta para implantação de programa de incentivo à sustentabilidade florestal, 
mediante o estímulo ao plantio de espécies manejáveis nas faixas de preservação permanente ao 
longo dos cursos d’água e de suas nascentes. A medida visa ao aproveitamento econômico das 
áreas de mata ciliar e reserva legal, incluindo o fornecimento de mudas e a assistência técnica, 
possibilitando a viabilidade econômica das pequenas propriedades rurais. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
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3.4.4.4. Implementação de programa de incentivo à agroindústria 
 

Trata-se de proposta para implementação de programa de incentivo à agroindústria, incluindo 
o apoio à instalação de unidades de processamento de óleo vegetal e biodiesel junto às comunidades 
rurais. Também se propõe o auxílio aos produtores que buscam a certificação de sua produção, 
visando facilitar a comercialização, a exemplo da Associação de Moradores de Invernada, que busca 
certificar os itens produzidos em seu moinho colonial. Tal proposta envolve o montante de R$ 
60.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.4.5. Implementação de programa de incentivo à diversificação industrial 
 
 Trata-se de proposta para implementação de programa de incentivo à diversificação 
industrial, objetivando não apenas agregar valor aos produtos primários do Município, mas também o 
estímulo à implantação de novos gêneros industriais, tais como moveleiro, metal-mecânico e têxtil. 
Também se propõe o incentivo à ampliação ou instalação de novas indústrias no Parque Industrial, 
através de incubadoras tecnológicas, em parceria com a SEIC, SEBRAE, SENAI e entidades afins.  
  

A proposta compreende ainda, conforme solicitação da comunidade, o apoio à criação de 
uma fábrica de fraldas descartáveis, infantis e geriátricas, ou de outros gêneros fabris artesanais, que 
possibilitem a geração de emprego e renda para a população carente do Município. As ações a 
serem desenvolvidas no âmbito desse programa abrangem o apoio à organização de cooperativas de 
artesãos, bem como a cessão de local para instalação dos estabelecimentos, em conjunto com as 
associações de moradores. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados 
entre 2010 e 2018. 
 
3.4.4.6. Implementação de programa de incentivo ao aproveitamento econômico de resíduos 
sólidos 
 
 Trata-se de proposta para implementação de programa de incentivo ao aproveitamento 
econômico de resíduos sólidos, mediante sua industrialização, utilizando como matéria prima os 
resíduos recicláveis oriundos da coleta seletiva do lixo. Essa medida objetiva a criação de uma cadeia 
produtiva alternativa, capaz de gerar emprego e renda para a população carente do Município. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 100.000,00 a serem aplicados entre 2012 e 2018. 
 
3.4.4.7. Implementação de programa de incentivo ao turismo 
 

Trata-se de proposta para implementação de programa de incentivo ao turismo, incluindo a 
elaboração de um inventário do potencial turístico do Município, visando o direcionamento das ações 
da Administração Municipal. Tal inventário deverá possibilitar a criação de “circuitos temáticos”, sejam 
eles étnicos, religiosos ou ecológicos, em parceria com o SENAC, SEBRAE, PARANÁTURISMO e os 
empresários locais. 

 
As ações a serem desenvolvidas no âmbito desse programa abrangem a realização de 

benfeitorias para melhorar a acessibilidade aos pontos de visitação, bem como a ampliação do 
calendário de eventos do Município e sua maior divulgação. Dentre os eventos propostos pela 
Administração Municipal, constam a criação de festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, 
cuja imagem se situa na gruta do Parque da Pedreira, e de festa gastronômica, a ser realizada 
anualmente com a participação de pratos típicos de várias etnias. Tal proposta envolve o montante de 
R$ 120.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 

 
3.4.4.8. Implantação de estação de radiodifusão 
 
 Trata-se de proposta para implantação de estação de radiodifusão AM/FM. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 30.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2011. 
 
3.4.5. Desenvolvimento Urbano 
 
3.4.5.1. Aperfeiçoamento do controle e gestão urbano-ambiental 
  

Trata-se de proposta para o aperfeiçoamento do controle e gestão urbano-ambiental do 
Município. Para tanto, sobressai a necessidade da Administração Municipal contar com um quadro de 
agentes municipais incumbidos da verificação dos aspectos urbanísticos, construtivos e viários do 
Município e de agentes responsáveis pela verificação dos aspectos sanitários e ambientais, visando 
garantir o bom andamento do processo de planejamento e gestão do território municipal.  
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Também se propõe a atualização do Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico do Município, 
compreendendo o levantamento das unidades prediais do cadastro imobiliário e do conjunto de 
estabelecimentos do cadastro de produtores do Município, visando eliminar a evasão fiscal e 
aumentar a arrecadação tributária. Inclui ainda a revisão da Planta Genérica de Valores e a 
implantação de um Sistema de Geoprocessamento, visando o georreferenciamento e a atualização 
permanente da base cadastral de todos os imóveis territoriais e prediais existentes na Cidade, à qual 
poderiam ser agregadas as mais diversas informações, ferramenta extremamente útil para a tomada 
de decisões visando o desenvolvimento do Município. 

 
Para tanto, é necessário que a Administração Municipal contrate os funcionários necessários 

e realize investimentos em aquisição de equipamentos de informática e softwares, bem como em 
treinamento do pessoal responsável por operar o Sistema de Geoprocessamento. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 300.000,00 a serem aplicados entre 2011 e 2018. 

 
3.4.5.2. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Pública 
 

Trata-se de proposta para elaboração do Plano Diretor de Arborização Pública do Município, 
de modo a direcionar as ações de arborização pública por parte da Administração Municipal. Este 
Plano deve partir de um diagnóstico da situação atual, que inclui um inventário das espécies 
existentes na Cidade e de sua relação com os elementos da infra-estrutura urbana. Para tanto, 
devem ser avaliados aspectos tais como: 

 clima, considerando as temperaturas média, mínima e máxima, bem como as ocorrências 
de geadas e granizo, o regime de chuvas, a umidade relativa do ar e a direção dos ventos; 

 solo, levando em conta a fertilidade, drenagem e compactação; 

 espaço físico disponível, incluindo a largura das ruas e passeios e o afastamentos das 
construções em relação ao alinhamento predial, o tipo de calçamento e o posicionamento 
da infra-estrutura aérea e subterrânea, de modo a verificar possíveis interferências entre 
as árvores e as redes elétricas e telefônicas, semáforos, placas de sinalização, luminárias, 
prédios, redes subterrâneas de abastecimento d´água e de esgoto, rede de drenagem 
pluvial, pavimentação e meio-fio; 

 identificação e classificação das espécies existentes, dendrometria (altura, diâmetro de 
tronco e de projeção da copa, altura da primeira ramificação, etc) e estado fitossanitário. 

 
Feito o diagnóstico, devem ser estabelecidas as normas e critérios para o planejamento, a 

produção, a implantação, a manutenção e administração da arborização pública, o qual deverá prever 
o escalonamento no tempo do plantio ou substituição de árvores, de forma a minimizar os trechos dos 
passeios que ficarão desprovidos de sombra, enquanto as novas mudas não tiverem atingido o porte 
necessário para prover o sombreamento desejado. 
 

Dentre as normas e critérios a serem propostos no Plano de Arborização Pública 
recomendam-se os seguintes: 

 apontar as espécies mais adequadas a cada logradouro, tendo em vista suas 
características e relação com o entorno; 

 prever no mínimo uma árvore a cada 7,50m; 

 priorizar a diversificação de espécies, com ênfase para aquelas nativas e frutíferas, sendo 
que essas últimas devem ser plantadas preferencialmente no interior das praças; 

 disciplinar o uso do passeio e da pista de rolamento pelos prestadores de serviços 
urbanos, principalmente nos novos loteamentos, de modo a impedir interferências entre as 
redes de infra-estrutura urbana e a arborização pública; 

 investir na produção própria de mudas, através de Horto ou Viveiro Municipal, para 
atender à demanda do serviço de plantio e conservação da arborização pública municipal; 

 incluir os projetos de arborização no orçamento participativo; 

 desenvolver programas sistemáticos de capacitação de mão-de-obra para serviços 
relacionados à arborização pública, tais como plantio, poda, roçada e jardinagem, dentre 
outros; 

 estabelecer um programa de educação ambiental e conscientização da população com 
relação à arborização pública. 

 
A implementação do Plano Diretor de Arborização Pública deve ser acompanhada da 

previsão de uma unidade administrativa e da contratação de um técnico especializado na área de 
agronomia, botânica, engenharia florestal ou similar, que será responsável pela coordenação dessa 
unidade, sendo que os funcionários que atualmente são responsáveis pelos serviços de poda, roçada 
e afins deverão estar sob a direção deste profissional. Tal proposta envolve o montante de R$ 
50.000,00 a serem aplicados em 2013. 
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3.4.5.3. Elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil 
 

Trata-se de proposta para elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil no Município, o qual, 
de acordo com Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, tem os seguintes objetivos: 

 promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem; 

 prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e 
recuperar áreas deterioradas por desastres; 

 atuar na iminência ou em situações de desastres; 

 incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos 
desastres e das comunidades em riscos; 

 otimizar o funcionamento da Defesa Civil em todos os tipos de desastres que ocorrem no 
Município; 

 facilitar uma rápida e eficiente mobilização dos recursos necessários ao restabelecimento 
da situação de  normalidade , em circunstancias de desastres; 

 proporcionar a todos os órgãos ou instituições que trabalham na área de Defesa Civil, 
nova filosofia para que tenham possibilidade de elaborar planos de contingências e/ou 
operacionais para fazer frente aos desastres, de acordo com sua origem. 

 
A estrutura do Plano deve abranger os seguintes itens: 

 Prevenção de Desastres, a qual abrange a avaliação e a redução de riscos de desastres, 
sendo: 
a) Avaliação de riscos de desastres: compreende o estudo das ameaças de desastres; o 

estudo do grau de vulnerabilidade do sistema e dos corpos receptores; e a síntese 
conclusiva, permitindo a avaliação e a hierarquização dos riscos de desastres e a 
definição das áreas de maior risco. O estudo das áreas de riscos permitirá a 
elaboração de um banco de dados e de mapas temáticos sobre ameaças, 
vulnerabilidades e riscos de desastres. 

b) Redução de riscos de desastres: compreende medidas não-estruturais, que englobam 
o planejamento da ocupação e/ou da utilização do espaço geográfico, em função da 
definição das áreas de risco, bem como o aperfeiçoamento da legislação de 
segurança contra desastres, e medidas estruturais, que englobam obras de 
engenharia de qualquer especialidade. Em princípio, as medidas não-estruturais 
devem ser consideradas prioritariamente. 

 Preparação para Emergências e Desastres, a qual objetiva otimizar as ações preventivas, 
de resposta aos desastres e de reconstrução, através dos projetos de: 
a) Desenvolvimento institucional; 
b) Desenvolvimento de recursos humanos; 
c) Desenvolvimento científico e tecnológico; 
d) Mudança cultural; 
e) Motivação e articulação empresarial; 
f) Informações e estudos epidemiológicos sobre desastres; 
g) Monitoração, alerta e alarme; 
h) Planejamento operacional e de contingência; 
i) Planejamento de proteção de populações contra riscos de desastres focais; 
j) Mobilização; 
k) Aparelhamento e apoio logístico. 

 Resposta aos Desastres, a qual compreende o socorro e a assistência às populações 
vitimadas, bem como a reabilitação do cenário do desastre, sendo: 
a) Socorro: abrange as etapas de pré-impacto, anteriores ao acontecimento do desastre; 

impacto, que corresponde ao momento máximo do evento adverso; e limitação de 
danos, situação imediata ao impacto, na qual os efeitos do evento iniciam o processo 
de atenuação; 

b) Assistência às populações vitimadas, a qual compreende atividades logísticas, 
assistenciais e de promoção da saúde; 

c) Reabilitação do cenário do desastre, a qual envolve a avaliação de danos; a vistoria e 
elaboração de laudos técnicos; a desmontagem de estruturas danificadas, 
desobstrução e remoção de escombros; o sepultamento, limpeza, descontaminação, 
desinfecção e desinfestação do ambiente; a reabilitação dos serviços essenciais; e a 
recuperação de unidades habitacionais de baixa renda. 

 Reconstrução, que tem por finalidade restabelecer em sua plenitude os serviços públicos, 
a economia e o bem-estar da população. Procura ainda recuperar os ecossistemas, 
reduzir as vulnerabilidades, racionalizar o uso do solo e do espaço geográfico, relocar 
populações situadas em áreas de risco e modernizar as instalações e reforçar as 
estruturas. 
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 Para tanto, é necessário que o documento do Plano Diretor de Defesa Civil contenha um 
diagnóstico com o histórico dos desastres no Município, sejam eles naturais, relacionados às 
enchentes, inundações, escorregamentos e deslizamentos de solo, ou humanos, tais como acidentes 
de trânsito e de trabalho, possibilitando o mapeamento dos riscos. Elaborado o diagnóstico, será 
possível prever as medidas para redução dos riscos de desastres, sejam elas estruturais ou não, bem 
como elaborar planos específicos, tais como o de combate a incêndios florestais ou produtos 
perigosos. 
 
 Também fazem parte do Plano Diretor de Defesa Civil a indicação de programas de 
capacitação e treinamento, a realização de campanhas educativas e a elaboração de projetos 
diversos, tais como de redução das vulnerabilidades aos desastres, de motivação e articulação 
empresarial, ou ainda de monitoramento. Tal proposta envolve o montante de R$ 50.000,00 a serem 
aplicados em 2012. 
 
3.4.5.4. Elaboração do Plano Municipal de Habitação 
 
 Trata-se de proposta para elaboração do Plano Municipal de Habitação, com o objetivo de 
conhecer a realidade do Município e permitir a implementação de um programa habitacional, de modo 
a ordenar as políticas públicas e os investimentos nesse setor. Tal proposta envolve o montante de 
R$ 50.000,00 a serem aplicados em 2011. 
 
3.4.5.5. Implantação de transporte coletivo intra-municipal 

 
Trata-se de proposta para implantação de transporte coletivo intra-municipal, mediante concessão, 
objetivando facilitar as ligações entre as principais localidades rurais e a sede municipal. Tal proposta 
é uma solicitação das comunidades rurais, que reivindicam um maior número de linhas, com maior 
freqüência, entre o interior e a Cidade. Tal proposta envolve o montante de R$ 280.000,00 a serem 
aplicados entre 2013 e 2018. 

 
3.4.5.6. Implementação de programa de regularização fundiária 
 
 Trata-se de proposta para implementação de programa de regularização fundiária de 
propriedades rurais, tendo em vista que tal medida se traduz em grandes benefícios para os 
pequenos produtores, que munidos do título das terras poderão acessar financiamentos e créditos 
agrícolas. Também se propõe a regularização fundiária de imóveis urbanos, mediante ações de 
conscientização e da assistência gratuita às populações carentes que habitam em ocupações 
irregulares e que desejem entrar com pedidos de usucapião, individual ou coletiva, conforme previsto 
no Estatuto da Cidade. Tal proposta envolve o montante de R$ 60.000,00 a serem aplicados entre 
2010 e 2018. 
 
3.4.5.7. Implantação da Guarda Municipal 
 
 Trata-se de proposta para implantação da Guarda Municipal, visando à segurança patrimonial 
dos próprios municipais, trabalhando ainda em conjunto com a Polícia Militar para garantir a 
segurança da população. Tal proposta envolve o montante de R$ 110.000,00 a serem aplicados entre 
2010 e 2018. 
 
3.4.5.8. Melhorias no Parque de Máquinas 
 
 Trata-se de proposta para melhorias no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 200.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.6. Desenvolvimento Institucional 
 
3.4.6.1. Melhoria no sistema de telecomunicações 
 
 Trata-se de proposta para melhoria no sistema de telecomunicações da Prefeitura Municipal, 
em específico da Secretaria de Administração. Tal proposta envolve o montante de R$ 250.000,00 a 
serem aplicados entre 2010 e 2018. 
 
3.4.6.2. Melhoria no sistema de processamento de dados 
 
 Trata-se de proposta para melhoria no sistema de processamento de dados da Prefeitura 
Municipal, em específico dos departamentos de Tesouraria e Contabilidade. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 120.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 2018. 
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3.5. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO  
 
 As aquisições de mobiliários, equipamentos e veículos foram definidas a partir da Análise 
Temática Integrada e das demandas apresentadas nas reuniões de trabalho com a Equipe Técnica 
Municipal e com os funcionários das diversas secretarias municipais. Foram ainda levadas em 
consideração as sugestões apresentadas pela população nas reuniões de trabalho e Audiências 
Públicas realizadas no Município, bem como as propostas constantes dos Planos Plurianuais – PPA – 
referentes aos períodos 2006-2009 e 2010-2013. 
 
3.5.1. Infra-Estrutura Viária 
 
3.5.1.1. Máquinas e implementos rodoviários 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de máquinas e implementos rodoviários, tendo em vista 
equipar o pátio de máquinas da Prefeitura Municipal e permitir a ampliação e manutenção da malha 
viária municipal, urbana e rural. Tal proposta envolve o montante de R$ 5.800.000,00 a serem 
aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.1.2. Equipamentos para pavimentação  
 
 Trata-se de proposta para aquisição de equipamentos para pavimentação, incluindo 
britadores de pedra a serem instalados nas comunidades do interior, objetivando subsidiar o 
cascalhamento das estradas rurais. Tal proposta envolve o montante de R$ 370.000,00 a serem 
aplicados entre 2011 e 2018. 
 
3.5.2. Educação, Cultura e Esportes 
 
3.5.2.1. Mobiliário, equipamentos e veículos para a Educação 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para a Educação, 
incluindo microônibus e ônibus para o transporte escolar. Tal proposta envolve o montante de R$ 
3.000.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.2.2. Imóveis para a Educação 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de imóveis para a Educação, visando ampliar a atuação 
nesse setor. Tal proposta envolve o montante de R$ 450.000,00 a serem aplicados entre 2010 e 
2018. 
 
3.5.2.3. Instrumentos musicais 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de instrumentos musicais para banda e fanfarra. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 100.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.2.4. Equipamentos e acervo para bibliotecas 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de equipamentos e acervo para bibliotecas. Tal proposta 
envolve o montante de R$ 240.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.2.5. Material esportivo 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de material esportivo. Tal proposta envolve o montante 
de R$ 160.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.3. Saúde e Assistência Social 
 
3.5.3.1. Mobiliário, equipamentos e veículos para a Saúde 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para a Saúde, 
incluindo microônibus, ônibus e ambulâncias para o transporte de pacientes em tratamento fora de 
domicilio. Tal proposta envolve o montante de R$ 2.500.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
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3.5.3.2. Mobiliário, equipamentos e veículos para a Promoção Social 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para a Promoção 
Social. Tal proposta envolve o montante de R$ 700.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.3.3. Mobiliário e equipamentos para a Casa da Cidadania 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário e equipamentos para a Casa da Cidadania. 
Tal proposta envolve o montante de R$ 40.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.3.4. Mobiliário e equipamentos para o Centro de Convivência da Pessoa Idosa 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário e equipamentos para o Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa. Tal proposta envolve o montante de R$ 40.000,00 a serem aplicados 
entre 2009 e 2018. 
 
3.5.4. Desenvolvimento Econômico 
 
3.5.4.1. Máquinas e implementos agrícolas 
 

Trata-se de proposta para aquisição de máquinas e implementos agrícolas para a Patrulha 
Agrícola Municipal, dentre os quais um trator, uma retro-escavadeira, uma ensiladeira e um caminhão 
para transporte e distribuição de insumos. Tal proposta envolve o montante de R$ 1.600.000,00 a 
serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.4.2. Mobiliário, equipamentos e veículos para a Agricultura 

 
Trata-se de proposta para a aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para a 

Agricultura, visando à manutenção e ampliação das atividades agropecuárias no Município. Tal 
proposta envolve o montante de R$ 350.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.5. Desenvolvimento Urbano 
 
3.5.5.1. Máquinas, equipamentos e veículos para Serviços Urbanos 

 
Trata-se de proposta para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para Serviços 

Urbanos, incluindo maquinário para roçada, poda e varrição, visando à melhoria dos serviços de 
limpeza e conservação dos logradouros públicos. Tal proposta envolve o montante de R$ 700.000,00 
a serem aplicados entre 2009 e 2018. 

 
3.5.5.2. Mobiliário e equipamentos para a Capela Mortuária 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário e equipamentos para a Capela Mortuária, 
incluindo a instalação de sanitários e a realização de melhorias na cozinha. Tal proposta envolve o 
montante de R$ 80.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.6. Desenvolvimento Institucional 
 
3.5.6.1. Mobiliário, equipamentos e veículos para Câmara Municipal 
 

Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para Câmara 
Municipal. Tal proposta envolve o montante de R$ 380.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.6.2. Equipamentos e veículos para Gabinete do Prefeito 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de equipamentos e veículos para Gabinete do Prefeito. 
Tal proposta envolve o montante de R$ 540.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 2018. 
 
3.5.6.3. Mobiliário, equipamentos e veículos para Administração 
 
 Trata-se de proposta para aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para 
Administração, especificamente para as atividades da Tesouraria, Contabilidade, Receita e 
Fiscalização. Tal proposta envolve o montante de R$ 540.000,00 a serem aplicados entre 2009 e 
2018. 
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3.6. NEGOCIAÇÕES COM OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO OU ENTIDADES PRIVADAS 
 
Algumas propostas envolvem a negociação com outros níveis de poder ou com a iniciativa 

privada, tendo sido definidas a partir da Análise Temática Integrada e das demandas apresentadas 
nas reuniões de trabalho com a Equipe Técnica Municipal e com os funcionários das diversas 
secretarias municipais. Foram ainda levadas em consideração as sugestões apresentadas pela 
população nas reuniões de trabalho e Audiências Públicas realizadas no Município, bem como as 
propostas constantes dos Planos Plurianuais – PPA – referentes aos períodos 2006-2009 e 2010-
2013. 
 
3.6.1. Infra-Estrutura Viária 
 
3.6.1.1. Implantação de benfeitorias em rodovia 

 
Trata-se de proposta para negociação junto ao DER ou DNIT visando à implantação de 

benfeitorias, tais como acostamento e sinalização, na rodovia BR-153, no trecho entre Irati e União da 
Vitória, tendo em vista melhorar a trafegabilidade e a acessibilidade ao Município. 

 
3.6.2. Educação, Cultura e Esportes 
 
3.6.2.1. Construção, ampliação e reforma escolas estaduais 
 

Trata-se de proposta para negociação junto ao Governo Estadual visando à construção, 
ampliação e reforma de escolas estaduais de ensino fundamental e médio, tendo em vista atender à 
demanda existente. Compreende ainda a ampliação de vagas no ensino fundamental de 5ª a 8ª série 
e no ensino médio, com a oferta destes em um maior número de escolas, bem como a implantação 
de ensino médio profissionalizante no Município. 
 
3.6.2.2. Implantação de ensino superior 
 
 Trata-se de proposta para negociação junto a outras instâncias de governo, visando à 
implantação de ensino superior no Município, através da instalação de um campus avançado de 
universidade federal ou estadual. Tal proposta compreende ainda a negociação com 
estabelecimentos particulares de ensino, visando à instalação de cursos superiores de graduação e 
pós graduação à distância, através da instalação de telecentros no Município. 
 
3.6.3. Desenvolvimento Econômico 
 
3.6.3.1. Ampliação do sistema de telefonia fixa 
 
 Trata-se de proposta para negociação junto às concessionárias de telefonia fixa, visando à 
ampliação do sistema de telefonia no Município, principalmente no interior. Tal proposta inclui a 
instalação de telefones públicos em bairros da Cidade e comunidades do interior desprovidas dessa 
benfeitoria, bem como a ampliação do serviço de acesso à internet. 
  
3.6.3.2. Ampliação do sistema de telefonia móvel 
 
 Trata-se de proposta para negociação junto às concessionárias de telefonia móvel celular 
visando à ampliação do sistema de telefonia no Município, principalmente no interior. 
 
3.6.3.3. Ampliação do sistema de eletrificação rural 
 
 Trata-se de proposta para negociação junto à COPEL visando à ampliação do sistema de 
eletrificação rural, beneficiando os produtores rurais que queiram aumentar a carga ou instalar ligação 
trifásica de energia elétrica. 
 
3.6.3.4. Ampliação da atuação da EMATER 
 

Trata-se de proposta para negociação junto ao Governo Estadual para ampliação da atuação 
da EMATER no Município, através da disponibilização de mais técnicos para assistência aos 
pequenos produtores rurais, viabilizando a implementação de programas de apoio ao setor 
agropecuário. 
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3.6.4. Desenvolvimento Urbano 
 
3.6.4.1. Ampliação da segurança pública 
 
 Trata-se de proposta para negociação junto ao Governo Estadual para ampliação da 
segurança pública no Município, através do aumento do efetivo e do número de viaturas policiais, 
principalmente no interior.  
 
3.6.4.2. Apoio à regularização de documentos 
 
 Trata-se de proposta para negociação junto a órgãos estaduais e federais para realização de 
um “mutirão” no Município, visando à regularização de documentos pessoais e de processos 
previdenciários, tais como pedidos de aposentadoria e perícia médica.  
 
 
3.7. PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL 
                                                    

Tendo em vista o objetivo de implementar o processo de planejamento no município, torna-se 
necessário adotar uma série de medidas e providências de ordem institucional, política e 
administrativa, para que tal objetivo seja alcançado.  
 
3.7.1. Institucionalização do Plano Diretor Municipal  

 
Através da aprovação do presente documento pela Câmara Municipal – depois de discutido 

com a comunidade – ficarão instituídos o Plano Diretor Municipal de Rio Azul e o Sistema de 
Planejamento Municipal de Rio Azul, sendo este último composto de um Conselho de 
Desenvolvimento Municipal e de uma Unidade Técnica de Planejamento. Tal sistema terá como 
objetivo o acompanhamento da implementação do Plano Diretor, através da criação de um processo 
de planejamento e gestão municipal que possa ensejar a adequação da estrutura da Administração 
Municipal, a organização das informações para o planejamento e a construção de indicadores de 
desempenho que permita a avaliação sistemática da eficácia do processo de planejamento e gestão 
municipal.      

 
Com relação à Unidade Técnica de Planejamento, prevista na Lei do Plano Diretor Municipal, 

propõe-se que a mesma seja representada pelo atual Departamento de Engenharia e Planejamento 
Urbano, subordinado à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, embora tal departamento 
careça da contratação de novos profissionais para fazer frente às suas novas atribuições. 

 
Como Unidade Técnica de Planejamento vinculada ao Conselho de Desenvolvimento 

Municipal, esse Departamento deverá assumir, dentre outras, as seguintes incumbências: 
- implementar, gerir e atualizar o Plano Diretor Municipal e a legislação pertinente; 
- planejar a organização municipal, através de orientações normativas, metodológicas e 

sistemáticas e aplicar ações modernizadoras na estrutura organizacional do Município; 
- elaborar e coordenar a execução dos planos, programas e projetos do governo municipal, 

objetivando viabilizar a obtenção de recursos dos órgãos federais e estaduais 
- coordenar a elaboração das propostas da Lei do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e da Lei do Orçamento Anual - LOA, em articulação com as secretarias 
municipais de Finanças e de Administração, em cumprimento às propostas do Plano Diretor 
Municipal e às determinações do Conselho de Desenvolvimento Municipal; 

- fornecer à Secretaria Municipal de Finanças os elementos necessários ao lançamento e 
cobrança da Contribuição de Melhoria;  

- assessorar as atividades de formulação, desenvolvimento, implementação e 
acompanhamento de políticas, planos, programas, projetos e obras oficiais do Município; 

- elaborar, diretamente ou em parceria, planos, projetos, laudos, pareceres, memoriais e outros 
documentos técnicos pertinentes ao desenvolvimento urbano e às ações do próprio 
Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano; 

- executar serviços de levantamento topográfico; 
- analisar e aprovar os projetos de loteamentos, desmembramentos e remembramentos de 

terrenos no Município; 
- examinar e aprovar os projetos de edificações particulares e fiscalizar a sua execução, nos 

termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo e da Código de Edificações do Município; 
- expedir alvarás de licença de construções, de parcelamento do solo e de funcionamento de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, de vendedores 
ambulantes e outros, relacionados no Código Tributário e na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
do Município; 
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- emitir a Certidão de Vistoria e Conclusão de Obras - CVCO - para construções, ampliações e 
reformas; 

- articular-se com conselhos, comissões, grupos de trabalho e associações comunitárias, de 
classe e regionais; 

- articular as ações de planejamento local com a ação dos governos federal e estadual, 
concessionárias de serviços públicos, associações regionais e microrregionais e consórcios 
de qualquer natureza, dos quais o município participe; 

- realizar estudos e pesquisas sobre o município e manter um banco de dados atualizado com 
informações estatísticas, demográficas, cartográficas, urbanísticas e outras de interesse geral 
para a Administração Pública; 

- colaborar com o planejamento dos transportes, a gestão urbanística, a política habitacional, o 
planejamento do saneamento e o controle do meio ambiente no Município; 

- opinar sobre os atos do Poder Executivo relacionados às matérias pertinentes ao Plano 
Diretor Municipal; 

- assessorar as deliberações do Conselho de Desenvolvimento Municipal e dar provimento às 
suas determinações e recomendações. 

 
Na qualidade de órgão de supervisão da implementação das diretrizes do Plano Diretor 

Municipal, o Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano deverá incumbir-se também da 
montagem de um sistema de indicadores de evolução da realidade municipal, tanto nos seus 
aspectos urbanísticos, como agrários, ambientais, sociais e econômicos. Para isso, o Departamento 
deverá implantar um sistema de avaliação das transformações de curto e médio prazos da conjuntura 
local, que permita apurar a percepção dos problemas que se instalam na realidade do Município e, 
com isso, ensejar a melhoria do processo de tomada de decisões para a superação desses 
problemas, bem como para o aproveitamento mais efetivo das potencialidades locais ainda não 
convenientemente exploradas. 

 
 Nesse sentido, o Departamento deverá dar ênfase à área de tecnologia e de processamento 
de dados, sendo tal postura estratégica para a implementação do sistema de planejamento no 
município, pois, como a informação é a principal matéria-prima deste último, o setor de cadastro e o 
banco de dados do município devem ficar contidos na órbita do referido Departamento.  Para que este 
venha a assumir com a desenvoltura necessária todas essas novas funções, será preciso considerar 
a possibilidade de ampliar o número de funcionários, tendo em vista que os atuais se encontram 
deveras sobrecarregados, bem como implementar um programa de treinamento para seus membros, 
com vistas a capacitá-los às suas novas atribuições.  

 
3.7.2. Sistema de Indicadores 
 

O Sistema de Indicadores tem por objetivo propiciar o conhecimento da evolução dos 
diversos aspectos componentes da realidade local, assim como o desempenho da implementação 
das propostas de intervenção contidas no Plano Diretor Municipal, permitindo instrumentar as 
necessárias correções de curso na aplicação de suas diretrizes e a aumentar a sua eficácia no 
atendimento aos objetivos de transformação da realidade. 
 

Os indicadores são construídos com freqüência anual e serão sempre referidos à situação 
pré-existente no início do ano avaliado, constituindo um conjunto de índices numéricos que retratam a 
real situação urbanística, ambiental, econômica e social do Município. Representam um referencial 
capaz de fornecer indicações quanto aos aspectos da realidade a serem objeto de intervenção, 
oferecendo elementos quantitativos para embasar a discussão desses aspectos com a comunidade, 
bem como os meios necessários para estabelecimento de parcerias, elaboração de projetos e 
proposição de ações concretas para o desenvolvimento do Município. 

 
A lista de indicadores relacionados a seguir representa uma escolha baseada em critérios 

práticos e operacionais, não pretendendo esgotar a totalidade dos parâmetros capazes de retratar a 
realidade do Município. Os indicadores foram selecionados pelo fato de serem, simultaneamente, 
universais, por poderem ser aplicados a qualquer município; representativos, por espelharem de 
forma cabal a realidade observada; confiáveis, pelo fato de serem obtidos de fontes fidedignas; 
simples, por poderem ser coletados diretamente e serem fáceis de calcular; e essenciais, por 
refletirem os aspectos mais importantes da realidade que se deseja acompanhar.   
 
3.7.2.1. Indicadores de Desenvolvimento Urbano 
 

Os indicadores de desenvolvimento urbano pretendem mensurar a qualidade espacial no que 
se refere ao uso e à ocupação do solo, através da definição de metas para o horizonte do Plano 
Diretor Municipal. O número e a superfície dos lotes e loteamentos, bem como das áreas públicas 
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resultantes de parcelamentos, podem ser obtidos a partir da base cartográfica digital da Cidade e dos 
projetos de parcelamento a serem aprovados no Município.  

 
O número de lotes vagos e ocupados irregularmente, bem como daqueles que caracterizam 

sub-habitação, podem ser obtidos a partir da planta cadastral da Cidade, assim como a superfície de 
parques e praças que constituem áreas verdes. Já a densidade demográfica é calculada dividindo-se 
a população da Cidade pela área do perímetro urbano oficial, enquanto o número de unidades em 
desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo pode ser obtido a partir do Cadastro Técnico 
Municipal e da base cartográfica digital da Cidade. 

 
O déficit habitacional pode ser calculado considerando quatro situações que o caracterizam: 

em que há coabitação (mais de uma família morando no mesmo domicílio); em residência precária 
(de taipa, madeira ou similar, com cobertura em madeira, palha ou lona, e chão de terra ou madeira); 
em residência improvisada (galpões, prédios em construção ou barracas); e/ou em residência 
alugada. A soma dos domicílios que atendem a pelo menos uma dessas condições é dividida pelo 
total de domicílios, permitindo calcular a demanda habitacional no Município. Ver TABELA 1. 

 

TABELA 1 – INDICADORES FÍSICO-TERRITORIAIS 
INDICADORES DESCRIÇÃO META 

01. VAZIOS URBANOS PERCENTUAL DE LOTES VAGOS SOBRE O TOTAL 
DE LOTES URBANOS 

30,0% 

02. OCUPAÇÃO IRREGULAR PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS IRREGULARES 
SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS URBANOS  

0,0% 

03. SUB-HABITAÇÃO 
 

PERCENTUAL DE LOTES COM ÁREA INFERIOR A 
125,00m² SOBRE O TOTAL DE LOTES URBANOS 

0,0% 

04. ÁREAS PÚBLICAS PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RESULTANTES 
DE PARCELAMENTOS SOBRE A ÁREA TOTAL DOS 
LOTEAMENTOS 

35,0% 

05. ÍNDICE DE ÁREAS 
VERDES  

SUPERFÍCIE DE PRAÇAS E PARQUES SOBRE O 
TOTAL DA POPULAÇÃO URBANA 

50m²/Hab 

06. DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA BRUTA 

NÚMERO DE HABITANTES DA ÁREA URBANA 
SOBRE A SUPERFÍCIE TOTAL DA ÁREA URBANA 

20,0hab/ha 

07. USOS DESCONFORMES PERCENTUAL DE UNIDADES EM DESACORDO COM 
A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

0,0% 

08. DÉFICIT HABITACIONAL PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE 
DÉFICIT SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS DA ÁREA 
URBANA 

0,0% 

FONTE: INTERACTO 
 
 
3.7.2.2. Indicadores Ambientais 
 

Os indicadores ambientais pretendem mensurar a qualidade do meio ambiente, através da 
definição de metas para o horizonte do Plano Diretor Municipal. O percentual de arborização, de 
matas ciliares e de reserva legal pode ser obtido através de fotointerpretação de imagens de satélite. 
Já o percentual de área rural com conservação do solo pode ser levantado junto à EMATER, assim 
como o número de produtores orgânicos. Por fim, o número de estabelecimentos poluentes em área 
de manancial ou a montante da Cidade em relação aos ventos dominantes pode ser obtido a partir do 
Cadastro Técnico Municipal e da base cartográfica da Cidade. Ver TABELA 2. 

 

TABELA 2 – INDICADORES AMBIENTAIS 
INDICADORES DESCRIÇÃO META 

01. ARBORIZAÇÃO URBANA PERCENTUAL DA EXTENSÃO DE RUAS 
ARBORIZADAS EM RELAÇÃO À EXTENSÃO TOTAL 
DE RUAS 

100,0% 

02. COBERTURA DE MATAS 
CILIARES 

PERCENTURAL DA ÁREA DE MATA CILIAR SOBRE 
O TOTAL DA ÁREA DAS FAIXAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

100,0% 

03. ÁREA DE RESERVA 
LEGAL 

PERCENTUAL DA ÁREA AVERBADA DE MATA 
SOBRE O TOTAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO  

20,0% 

04. CONSERVAÇÃO DO 
SOLO 

PERCENTUAL DA ÁREA OBJETO DE 
CONSERVAÇÃO DE SOLO SOBRE O TOTAL DA 
ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO 

100,0% 

05. AGRICULTURA PERCENTUAL DE PRODUTORES ORGÂNICOS 80,0% 
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ORGÂNICA SOBRE O TOTAL DE PRODUTORES RURAIS DO 
MUNICÍPIO 

06. POLUIÇÃO HÍDRICA NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POLUENTES A 
MONTANTE DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO  

0 

07. POLUIÇÃO AÉREA NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POLUENTES A 
MONTANTE DA CIDADE EM RELAÇÃO A VENTOS 
DOMINANTES 

0 

FONTE: INTERACTO 
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3.7.2.3. Indicadores de Infra-Estrutura e Serviços Públicos 
 
Os indicadores de infra-estrutura e serviços públicos pretendem mensurar a oferta desses 

elementos à população, através da definição de metas para o horizonte do Plano Diretor Municipal. 
As informações referentes à conservação e pavimentação de ruas e estradas rurais e à execução de 
rede de drenagem pluvial, são obtidas junto ao setor da Administração Municipal responsável por 
esses serviços, assim como os dados referentes à coleta de resíduos sólidos, coleta seletiva e 
varrição de ruas. Os dados referentes aos serviços de água e esgoto poderão ser obtidos junto à 
SANEPAR, aqueles referentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica são obtidos junto à 
COPEL e os de telefonia podem ser obtidos junto às concessionárias responsáveis. Ver TABELA 3. 
 

TABELA 3 – INDICADORES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
INDICADORES DESCRIÇÃO META 

01. PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA PERCENTUAL DE RUAS PAVIMENTADAS SOBRE A 
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS URBANAS 

80,0% 

02. PAVIMENTAÇÃO DE 
PASSEIOS 

PERCENTUAL DE PASSEIOS PAVIMENTADOS 
SOBRE A EXTENSÃO TOTAL DE PASSEIOS  

80,0% 

03. DRENAGEM PLUVIAL PERCENTUAL DA ÁREA URBANA DRENADA 
SOBRE O TOTAL DA ÁREA URBANA 

80,0% 

04. ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS URBANOS 
ATENDIDOS SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS 
URBANOS 

100,0% 

05. COLETA DE ESGOTO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS URBANOS 
ATENDIDOS SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS 
URBANOS 

100,0% 

06. TRATAMENTO DE 
ESGOTO 

PERCENTUAL DE TRATAMENTO SOBRE O 
VOLUME  TOTAL COLETADO 

100,0% 

07. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTUAL DE VIAS DOTADAS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA SOBRE O TOTAL DE VIAS URBANAS 

100,0% 

08. TELECOMUNICAÇÕES  EXISTÊNCIA DE TELEFONE PÚBLICO EM UM RAIO 
DE 2.000M DE QUALQUER DOMICÍLIO URBANO 

100,0% 

09. COLETA DE LIXO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS URBANOS  

100,0% 

10. COLETA SELETIVA PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS URBANOS  

100,0% 

11. VARRIÇÃO DE RUAS VARRIÇÃO DUAS VEZES POR SEMANA DE TODAS 
AS VIAS URBANAS PAVIMENTADAS 

100,0% 

FONTE: INTERACTO 
 
3.7.2.4. Indicadores de Desenvolvimento Sócio-Econômico 
 

Os indicadores de desenvolvimento sócio-econômico pretendem mensurar a qualidade de 
vida da população, abragendo aspectos referentes à educação, saúde, emprego, renda e segurança 
pública, através da definição de metas para o horizonte do Plano Diretor Municipal. O Índice de 
Desenvolvimento Humano, englobando aspectos relativos à longevidade, educação e renda do 
Município, é calculado periodicamente pelo PNUD.  

 
Com respeito ao atendimento hospitalar e médico, os números de leitos por 1.000 habitantes 

e de médicos por 10.000 habitantes podem ser obtidos junto à Secretaria Estadual de Saúde. Quanto 
ao coeficiente de leitos hospitalares, o mínimo recomendado de acordo com o Ministério da Saúde é 
de 2,32 leitos por mil habitantes, enquanto o coeficiente de médicos por habitantes é de no mínimo 5, 
de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS. 

 
O coeficiente de mortalidade infantil é calculado dividindo-se o número de óbitos de crianças 

menores de 1 ano pelo número de nascimentos e multiplicando-se o resultado por 1.000, enquanto o 
coeficiente de mortalidade materna é calculado dividindo-se o número de óbitos maternos pelo 
número de 100.000 partos de crianças nascidas vivas, sendo tais dados fornecidos pela SESA. A 
OMS considera baixa uma taxa de mortalidade materna inferior a 20 mortes por 100.000 nascidos 
vivos e uma taxa de mortalidade infantil inferior a 20 óbitos por 1.000 nascidos vivos. 

 
Para se calcular a taxa de gravidez na adolescência, divide-se o número de partos na faixa 

etária de 10 a 19 anos pelo total de partos e multiplica-se o resultado por 100, sendo os dados brutos 
obtidos junto à SESA, assim como o percentual de crianças vacinadas nas campanhas de vacinação. 
Outros indicadores importantes para a saúde são os raios de influência de atendimento dos postos de 
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saúde e hospitais, os quais devem ser de respectivamente 500m e 1.000m nas áreas urbanas, que 
podem ser mensurados a partir da base cartográfica digital da Cidade. 

 
A base cartográfica também permite mensurar os raios de influência de atendimentos dos 

estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e médio, que devem ser de, 
respectivamente, 250m, 500m e 1.000m. O Índice de Gini, que mede o grau de desigualdade 
existente na distribuição da renda per capita, onde 0 corresponde à perfeita igualdade e 1 à 
desigualdade máxima, pode ser verificado junto ao IPARDES. Já a taxa de desemprego é calculada 
dividindo-se a parcela não ocupada da população economicamente ativa pelo seu total, sendo tais 
informações obtidas junto ao IBGE. Por fim, o efetivo policial e o número de homicídios podem ser 
fornecidos pela SESP. Ver TABELA 4. 
 

TABELA 4 – INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS 
INDICADORES DESCRIÇÃO META 

01. IDH – LONGEVIDADE 
FUNÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA 
 

> 0,751 

02. IDH – EDUCAÇÃO 
 FUNÇÃO DA TAXA DE ANALFABETISMO E 

FREQUÊNCIA ESCOLAR 
> 0,856 

03. IDH – RENDA  FUNÇÃO DA RENDA PER CAPITA 
 

> 0,607 

04. IDH – MÉDIO FUNÇÃO DO IDH-L, IDH-E E IDH-R 
 

> 0,738 

05. ATENDIMENTO 
HOSPITALAR 

NÚMERO DE LEITOS POR 1.000 HABITANTES 
 

2,32 

06. ATENDIMENTO MÉDICO NÚMERO DE MÉDICOS POR 10.000 HABITANTES 
 

5 

07. MORTALIDADE INFANTIL NÚMERO DE ÓBITOS POR 1.000 NASCIDOS VIVOS 
 

< 16,33 

08. MORTALIDADE 
MATERNA 

NÚMERO DE ÓBITOS POR 100.000 NASCIDOS 
VIVOS 
 

0,0 

09. GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA 

PERCENTUAL DE MÃES COM 10 A 19 ANOS 
 

< 15,0% 

10. VACINAÇÃO PERCENTUAL DE CRIANÇAS VACINADAS  
 

100,0% 

11. POSTOS DE SAÚDE RAIO DE INFLUÊNCIA DE CADA UNIDADE 
 

500m 

12. HOSPITAIS RAIO DE INFLUÊNCIA DE CADA UNIDADE 
 

1.000m 

13. ESTABELECIMENTOS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RAIO DE INFLUÊNCIA DE CADA UNIDADE 
250m 

14. ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RAIO DE INFLUÊNCIA DE CADA UNIDADE 
500m 

15. ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO MÉDIO 

RAIO DE INFLUÊNCIA DE CADA UNIDADE 
1.000m 

16. ÍNDICE DE GINI DESIGUALDADE DE RENDA  
 

0,40 

17. TAXA DE DESEMPREGO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA NÃO OCUPADA SOBRE 
O TOTAL DA PEA 

4,5% 

18. EFETIVO POLICIAL NÚMERO DE POLICIAIS PARA CADA 1.000 
HABITANTES 
 

2 (3) 

19. TAXA DE HOMICÍDIOS NÚMERO DE HOMICÍDIOS PARA CADA 100.000 
HABITANTES 
 

< 7,6 

FONTE: INTERACTO 
 

3.7.2.5. Indicadores de Desenvolvimento Institucional 
 

Os indicadores de desenvolvimento institucional pretendem mensurar aspectos relacionados  
à Administração Pública, ao planejamento e à gestão do Município, através da definição de metas 
para o horizonte do Plano Diretor Municipal. O número de unidades cadastradas no Cadastro 
Imobiliário e de Produtores deverá ser fornecido pelo órgão responsável da Administração Municipal, 
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assim como o percentual de servidores capacitados em treinamentos a cada 3 anos e o número de 
conferências ou audiências realizadas anualmente para debater os problemas do Município e da 
Cidade.  

 
Com respeito ao instrumental jurídico, o conjunto de leis que integram o presente Plano 

Diretor Municipal deverá ser aprovado e implementado no prazo devido. Especificamente no que 
tange à Lei do Perímetro Urbano, sua implementação pressupõe a monumentalização dos marcos do 
perímetro urbano e o envio da cópia da lei ao INCRA, com a indicação das áreas rurais que se 
transformaram em urbanas, e vice-versa. 

 
A Lei de Uso e Ocupação do Solo pressupõe a compatibilização com a Planta Genérica de 

Valores, em função do zoneamento definido, além de obrigatoriedade de todos os alvarás expedidos 
estarem em conformidade com a lei aprovada. O mesmo ocorrerá com os loteamentos, 
desmembramentos e remembramentos em relação à Lei de Parcelamento do Solo, e com a abertura 
e pavimentação de novas vias em relação à Lei do Sistema Viário. Do mesmo modo, todos os 
alvarás, licenças, autorizações e demais procedimentos deverão estar em conformidade com os 
Códigos de Obras e de Posturas aprovados. Ver TABELA 5. 
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TABELA 5 – INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

INDICADORES DESCRIÇÃO META  

01. CADASTRO IMOBILIÁRIO  PERCENTUAL DE UNIDADES CADASTRADAS 
SOBRE O TOTAL DE UNIDADES DA ÁREA URBANA 

100% 

02. CADASTRO DE 
PRODUTORES 

PERCENTUAL DE UNIDADES CADASTRADAS 
SOBRE O TOTAL DE UNIDADES DA ÁREA URBANA 

100% 

03. CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES 

PERCENTUAL DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS 
SOBRE O TOTAL DE FUNCIONÁRIOS, A CADA 3 
ANOS 

70% 

04. GESTÃO DEMOCRÁTICA CONFERÊNCIAS OU AUDIÊNCIAS REALIZADAS 
POR ANO PARA DEBATER PROBLEMAS DO 
MUNICÍPIO E DA CIDADE 

2 

05. LEI DO PLANO DIRETOR LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 
 

100% 

06. LEI DOS PERÍMETROS 
URBANOS 

LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 100% 

07. LEI DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 100% 

08. LEI DO SISTEMA VIÁRIO LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 
 

100% 

09. LEI DE PARCELAMENTO 
DO SOLO 

LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 100% 

10. CÓDIGO DE OBRAS LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 
 

100% 

11.CÓDIGO DE POSTURAS LEI APROVADA E IMPLEMENTADA 
 

100% 

12. PLANO DE AÇÕES E 
INVESTIMENTOS 

CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS  
 

80%  

FONTE: INTERACTO 
 
 
3.8. PROPOSTAS A NÍVEL INSTITUCIONAL 
 
 Conforme anteriormente comentado, o instrumental legal voltado ao controle do solo urbano 
em vigor no Município é praticamente inexistente. Além disso, as poucas leis vigentes carecem de 
atualização, principalmente no que concerne ao perímetro urbano da sede municipal, razão pela qual 
se propõe um novo instrumental jurídico e institucional para o Município de Rio Azul. 
 

A seguir, são feitas as considerações a respeito da natureza de cada uma das leis que 
compõem o referido instrumental, transcrevendo, ao final, o texto das minutas com os projetos desse 
conjunto de leis a serem submetidos à apreciação do Legislativo Municipal. 
 
3.8.1. Lei do Plano Diretor Municipal 
 
 A Lei do Plano Diretor Municipal tem por objetivo, além da institucionalização desse 
instrumento de planejamento, a definição dos dispositivos de política urbana a serem aplicados no 
Município e a instauração do sistema local de planejamento. No presente, torna-se necessário a 
aprovação de lei instituindo o Plano Diretor Municipal, para que o mesmo adquira status de 
instrumento legal. 
  

No âmbito do território municipal, as propostas de ordenamento físico-territorial constantes no 
presente trabalho levaram em conta os vários condicionantes ambientais e geomorfológicos 
existentes, considerando inaptas à ocupação as faixas de proteção em torno de nascentes e ao longo 
dos fundos de vale, as áreas com declividades superiores a 30,0% e aquelas sujeitas a alagamento. 
Além disso, também devem ser consideradas inaptas à ocupação todas as áreas consideradas de 
preservação permanente pelas legislações federal e estadual em vigor.  
 
 Dentre as áreas consideradas de preservação permanente pela Lei Federal nº. 4.771/65 - 
Código Florestal - e pela Lei Federal nº. 7.803/89, cabe citar as seguintes: 

- ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, 
cuja largura mínima seja de: 

a) 30,00m (trinta metros) para cursos d'água com largura inferior a 10,00m (dez 
metros); 
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b) 50,00m (cinqüenta metros) para cursos d'água que tenham largura entre 10,00m 
(dez metros) e 50,00m (cinqüenta metros); 
c) 100,00m (cem metros) para cursos d'água que tenham largura entre 50,00m 
(cinqüenta metros) e 200,00m (duzentos metros); 
d) 200,00m (duzentos metros) para cursos d'água que tenham largura entre 200,00m 
(duzentos metros) e 600,00m (seiscentos metros); 
e) 500,00m (quinhentos metros) para cursos d'água com largura superior a 600,00m 
(seiscentos metros). 

- ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
- nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a 

sua situação topográfica, num raio mínimo de 50,00m (cinqüenta metros) de largura; 
- no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
- nas encostas com declividade superior a 45º, equivalente a 100,0% na linha de maior declive; 
- nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
- nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100,00m (cem metros) em projeções horizontais; 
- em altitude superior a 1.800,00m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação. 

 
Nas florestas de domínio privado, a mesma Lei Federal obriga que, no mínimo, 20,0% (vinte 

por cento) da área da propriedade sejam preservados com cobertura arbórea localizada. Essa 
reserva legal deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de 
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão ou 
desmembramento da área. Nas formações florestais em que ocorre o Pinheiro-do-Paraná (Araucária 
angustifólia), deverá ser garantida a permanência dos maciços dessa espécie em boas condições de 
desenvolvimento e produção. 

 
As regras de ordenação do território são fixadas pelo instrumento do Macrozoneamento, cujo 

objetivo é definir estratégias para o zoneamento de uso e ocupação e diretrizes para aplicação dos 
instrumentos urbanísticos, delimitando áreas de incentivo, qualificação e restrição à ocupação do 
território municipal. 

 
No caso de Rio Azul, o Macrozoneamento Municipal foi dividido em: 

- Macrozona Rural: corresponde à extensão do território municipal cujos lotes são de ocupação 
rural, tendo como objetivo orientar as políticas públicas no sentido de incentivar as atividades 
silviagropastorís, turísticas e minerárias, de modo sustentável; 

- Macrozona Rural de Controle Ambiental: corresponde à extensão do território municipal cujos 
lotes são de ocupação rural, porém integrantes das Áreas Especiais de Uso Regulamentado 
– ARESUR – ou de mananciais de abastecimento, tendo como objetivo orientar as políticas 
públicas no sentido de incentivar o uso controlado e sustentável das atividades 
silviagropastorís, turísticas e minerárias, bem como a recuperação e preservação dos 
remanescentes vegetais; 

- Macrozona Urbana: corresponde às áreas do território municipal cujas características de 
ocupação e densidade populacional remetem ao uso urbano, composta pela sede municipal, 
tendo como objetivo orientar a ocupação e o uso do solo nas áreas urbanas; 

- Macrozona de Proteção Ambiental: corresponde ás áreas de fundo de vale, altas declividades 
ou de condições geomorfológicas inaptas à ocupação humana, tendo como objetivo a 
preservação e a recuperação dos recursos hídricos, dos solos, da fauna e da flora, incluindo 
a Área de Proteção Ambiental – APA – da Serra da Esperança. Ver o ANEXO I – 
MACROZONEAMENTO MUNICIPAL DE RIO AZUL. 
 
Quanto à política a ser seguida em relação à ocupação do solo das áreas urbanas, foram 

definidas diretrizes norteadoras do processo de apropriação do espaço, com base na Lei Federal nº. 
6.766/79, além das determinações das leis federais nº. 4.771/65 e nº. 7.803/89, as quais se 
inscrevem em um marco regulatório chamado de Macrozoneamento Urbano. Segundo esse 
referencial, reconhecem-se em Rio Azul quatro situações quanto ao uso e à ocupação do solo, à 
dotação de infra-estrutura e serviços públicos e à preservação ambiental, as quais resultam nos 
seguintes conjuntos de políticas e diretrizes de ocupação do solo: 

- Macrozona de Consolidação Urbana: é aquela constituída pela área atualmente urbanizada, 
dotada de infra-estrutura completa ou satisfatória, na qual se recomenda o adensamento 
demográfico em conformidade com os parâmetros máximos indicados para cada zona; 

- Macrozona de Qualificação Urbana: é aquela pertencente ao perímetro urbano atual, situada 
próxima a áreas dotadas de infra-estrutura, mas que ainda não foi parcelada ou totalmente 
ocupada, representando subutilização da infra-estrutura e que, por isso, deve ser objeto da 
aplicação de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade que induzam compulsoriamente 
ao seu parcelamento, à sua ocupação ou ao seu adensamento; 
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- Macrozona de Expansão Urbana: é aquela destinada a receber o acréscimo demográfico, 
quando a área atualmente urbanizada não puder mais absorver população com qualidade e a 
custos acessíveis, e cuja proposição cumpre o triplo papel de assegurar que o crescimento 
da Cidade ocorra em direção a áreas aptas à urbanização, de servir como redutor de 
pressões especulativas sobre o mercado imobiliário e de sinalizar para a população e os 
investidores locais as direções para onde a Cidade deverá crescer no futuro;  

- Macrozona de Preservação Permanente: é aquela correspondente às faixas de preservação 
permanente, conforme definidas nas supracitadas leis federais nº. 4.771/65, nº. 6.766/79 e nº. 
7.803/89. Ver o ANEXO II – MACROZONEAMENTO URBANO DE RIO AZUL. 

 
3.8.2. Do Perímetro Urbano  
 
 O título referente ao Perímetro Urbano delimita as zonas urbanas do Município, 
estabelecendo a distinção entre as áreas urbanas e as rurais, para efeitos tributários, fundiários e de 
gestão territorial. Segundo os ditames da autonomia municipal, as primeiras ficam sob a competência 
institucional e tributária do Município, enquanto as últimas inscrevem-se na esfera municipal quanto 
ao aspecto tributário e federal no que respeita às questões fundiárias, colocando-se, de forma 
compartilhada, sob a égide de ambos os níveis de governo para efeito de organização territorial. 
 

 A legislação que estabelece os perímetros urbanos para o Município de Rio Azul 
compreende, basicamente, a readequação do perímetro urbano da sede municipal, cuja superfície 
deverá ser suficiente para absorver a expansão urbana no futuro e, ao mesmo tempo, assegurar a 
coesão, a funcionalidade e a economicidade da malha urbana. Conforme citado anteriormente, o 
perímetro proposto sofrerá uma redução, passando a contar com uma superfície de 601,23 hectares. 
Ver o ANEXO IV – PERÍMETRO URBANO DE RIO AZUL. 
 
3.8.3. Do Uso e Ocupação do Solo 
 
 O título referente ao Uso e Ocupação do Solo estabelece a organização funcional do território 
municipal, com a aglutinação de usos afins e a separação de usos conflitantes, mediante o 
zoneamento a partir de usos predominantes, levando em consideração a sua interface com o meio 
ambiente visando à preservação deste e à valorização da paisagem urbana. Tem por finalidade, 
ainda, disciplinar a relação das edificações com os respectivos lotes, com os logradouros públicos, 
com as edificações vizinhas e com as zonas a que pertencem, de modo a assegurar o bem estar 
comum e a qualidade do espaço construído da cidade.  
 

Nas áreas urbanas, a lei visa materializar um partido urbanístico a partir do escalonamento 
das zonas em função dos gradientes de infra-estrutura e de densidade demográfica e das condições 
ambientais. Foram assim definidas, em ordem decrescente de densidade, a Zona Comercial – ZC; a 
Zona Industrial – ZI; e a Zona Residencial – ZR.  

 
Com respeito à Zona Comercial – ZC, esta terá superfície de 27,43 hectares, correspondente 

à área de comércio e serviços existente atualmente no centro da Cidade. A ZC compreende o 
quadrilátero formado pelas vias Dr. Ivay Martins, José Pissaia, Amador Taques, Bronislau Wronski, 
Dr. Campos Mello e Guilherme Pereira, tendo como eixo principal a Avenida Manoel Ribas. O lote 
mínimo na ZC será de 300,00m², com testada mínima de 12,00m, em terrenos de meio de quadra e 
de 400,00m², com testada de 16,00m, em terrenos de esquina. A altura máxima das edificações será 
de quatro pavimentos, com coeficiente de aproveitamento 2,0, sendo a taxa de ocupação de 80% no 
subsolo e térreo e de 50% nos demais pavimentos. 

 
Afora a Zona Comercial – ZC, propõe-se que determinadas vias sejam transformadas em 

Eixos de Comércio e Serviços – ECS – para possibilitar às populações dos bairros o acesso aos bens 
e serviços vicinais de que necessitam no seu dia-a-dia, sem a necessidade de se deslocarem até o 
Centro da Cidade. Dentre as vias consideradas ECS constam os trechos da Avenida Manoel Ribas 
situados entre as ruas Dr. Ivay Martins e Honório Pires e entre a Rua Amador Taques e a Estrada 
Beira Linha. Foram considerados Eixos de Comércio e Serviços também as ruas Campolin José 
Ribeiro e Paulo Burko, esta última entre as ruas José Pissaia e Domingos Gulbinski. 

 
As três Zonas Industriais – ZI, sendo duas localizadas na porção norte e outra no extremo 

sudoeste da malha urbana, vêm consolidar o uso já existente nesses setores da Cidade, bem como 
aproveitar sua localização estratégica dentro da malha urbana, somando 77,95 hectares. Foi prevista 
ainda uma Zona de Expansão Industrial – ZEI – localizada no extremo norte da Cidade, com área de 
26,39 hectares, resultando em um total de 104,34 hectares exclusivamente para o uso industrial. 
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Em ambas as zonas será permitida, além de indústrias não poluentes, não incômodas e não 
nocivas, a instalação de comércio e serviços setoriais e de apoio às atividades industriais, tais como 
oficinas e depósitos. O lote mínimo na ZI será de 1.000,00m², com testada mínima de 20,00m, em 
terrenos de meio de quadra e de 1.200,00m², com testada de 24,00m, em terrenos de esquina. A 
altura máxima das edificações será de dois pavimentos, com coeficiente de aproveitamento 1,0, 
sendo a taxa de ocupação de 80% no subsolo e de 50% no térreo e 2º pavimento. 

 
Tendo em vista que a Cidade desfruta de um padrão de ocupação residencial bastante 

homogêneo, de baixa densidade e até 2 pavimentos, propôs-se uma única Zona Residencial – ZR, a 
qual constitui o pano de fundo do modelo de ocupação proposto. Compreendendo 233,67 hectares, a 
ZR corresponde a aproximadamente 38,9% do perímetro urbano. Somada às áreas das Zonas de 
Expansão – ZEX, as quais totalizam 44,10 hectares, o uso residencial corresponderá a cerca de 
46,2% do perímetro urbano proposto. 

 
O lote mínimo na ZR será de 300,00m², com testada mínima de 12,00m, em terrenos de meio 

de quadra e de 400,00m², com testada de 16,00m, em terrenos de esquina. A altura máxima das 
edificações será de dois pavimentos, com coeficiente de aproveitamento 1,0, sendo a taxa de 
ocupação de 50% no subsolo, térreo e 2º pavimento. 

 
Foram ainda propostas as chamadas Zonas Especiais – ZE, as quais abrigam atividades 

institucionais diversas, tais como o Ginásio de Esportes e o Cemitério Municipal. No total, as Zonas 
Especiais ocupam 7,09 hectares, sendo os parâmetros de uso e ocupação do solo em seus lotes 
compatíveis com o das zonas lindeiras.  

 
Por fim, foram definidas como Zona de Preservação Ambiental – ZPA – as faixas de 30,0m 

(cinqüenta metros) de largura ao longo de cada uma das margens dos córregos, bem como o raio de 
50,0m (cinqüenta metros) em torno das suas nascentes, conforme legislação federal. As Zonas de 
Proteção Ambiental somam 184,63 hectares. Ver o ANEXO VII – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
URBANO DE RIO AZUL. 

 
Na área rural, foi definida uma Zona Agrícola – ZA, que abrigará as atividades de caráter 

eminentemente agropecuário, além de estabelecimentos tais como aterros sanitários, matadouros e 
indústrias incômodas, dentre outros. No entanto essas atividades deverão guardar determinadas 
distâncias em relação às áreas urbanas, dependendo da atividade exercida, tendo em vista minimizar 
o impacto negativo que as mesmas possam acarretar à população. 

 
Cabe mencionar que as chácaras existentes contidas no perímetro urbano proposto, nas 

zonas consideradas de expansão, passarão a contribuir com os impostos municipais, uma vez que 
usufruem de benfeitorias tais como pavimentação, água e luz. Já as chácaras lindeiras ao perímetro 
proposto, situadas na Zona Agrícola – ZA, serão denominadas “suburbanas”, mantendo-se sujeitas ao 
pagamento de impostos rurais e não podendo ser parceladas para fins urbanos. 

 
3.8.4. Do Sistema Viário 
  

O título referente o Sistema Viário visa complementar as diretrizes de uso e ocupação do solo 
no ordenamento funcional e territorial do Município, estabelecendo a hierarquia das vias de circulação 
do Município, segundo a ordem decrescente de sua importância, para organizar os fluxos de 
circulação e instrumentar os investimentos da municipalidade em viação. Ver o ANEXO VIII – 
HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL DE RIO AZUL. 

 
Dentro da hierarquia urbana foi considerada como via arterial, responsável por estruturar todo 

o sistema viário da Cidade, a Avenida Manoel Ribas, em toda a sua extensão. Quanto às vias 
coletoras, responsáveis pelas ligações centro-bairro, foi proposto o sistema formado pelas ruas: 

- Paulo Burko; 
- Antônio Ribeiro, Padre Carlos Nietzko, Gabriel Cury, Barão do Rio Branco e seu 

prolongamento projetado, até encontrar a Rua Valdir Gurski; 
- Joaquim L. dos Santos e seu prolongamento, até encontrar a Rodovia BR-153; 
- Coronel Hortêncio M. de Mello, Campolin José Ribeiro, Leoclydes Da Gracia Vianna Jr e seu 

prolongamento projetado; 
- Marechal Castelo Branco; 
- Albino Ianoski e Estrada do Cambau; 
- Estrada Beira Linha; 
- Estrada Pinhalzinho; 
- Estrada Faxinal de São Pedro. 
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Com relação às vias conectoras, as quais promovem a ligação entre os bairros foram 
propostos dois anéis concêntricos, sendo o primeiro, mais próximo ao Centro da Cidade, formado 
pelas ruas Marechal Castelo Branco, José Pissaia, Dr. Ivay Martins, Guilherme Pereira, Dr. Campos 
Mello e Bronislau Wronski. O segundo anel, mais distante, abrange as ruas Expedicionário José de 
Lima, José Pissaia – na qual coincide com o primeiro anel – Pedro Pissaia, Jacob Burko, 15 de 
Novembro e seu prolongamento, margeando o Rio Faxinal, até encontrar a Rua Expedicionário José 
de Lima. Foi ainda proposta uma terceira via conectora, a ser implantada apenas quando da 
ocupação da Zona de Expansão, interligando a Rua Paulo Burko às estradas Cambau e Beira Linha, 
no extremo sudeste do quadro urbano. 

 
 As demais vias da Cidade foram consideradas vias locais, de caráter secundário no Sistema 
Viário, o que não impede que as mesmas também sejam objeto de obras de pavimentação e 
drenagem. Quanto às ruas a serem abertas nos novos loteamentos, é fundamental que seja 
introduzida na legislação municipal pertinente a exigência de pavimentação viária, para elevar o 
padrão de qualidade urbana de Rio Azul. Ver o ANEXO IX – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA DE 
RIO AZUL. 
 

Entretanto, para que a Municipalidade possa exigir dos loteadores o cumprimento de tais 
diretrizes, é preciso que as mesmas sejam institucionalizadas na forma de lei, destinada, não só a 
estabelecer a configuração espacial das referidas diretrizes, como também definir a hierarquia das 
vias urbanas, para efeito de se disciplinar os fluxos de circulação no Município. 

 
Também é objetivo da Lei do Sistema Viário assegurar a continuidade do arruamento 

existente nos novos loteamentos. Foi adotada a premissa de que nos novos loteamentos as ruas 
deverão ter largura mínima de 12,00m a 16,00m, dependendo de sua classificação na hierarquia 
viária. Assim, as vias arteriais, coletoras e conectoras terão 16,00m de largura, sendo 12,00m de 
pista de rolamento e 2,00m de passeio de cada lado, enquanto as vias locais terão 12,00m de 
largura, sendo 8,00m de pista de rolamento e 2,00m de passeio de cada lado. Ver o ANEXO X – 
DIRETRIZES VIÁRIAS URBANAS DE RIO AZUL. 

 
3.8.5. Do Parcelamento do Solo para Fins Urbanos 
 
 O título referente o Parcelamento do Solo tem por finalidade disciplinar o processo de 
apropriação do território para fins urbanos, compreendendo o loteamento, o desmembramento e o 
remembramento do solo. O parcelamento contempla tanto o loteamento aberto, quanto o condomínio 
horizontal fechado, enquanto o desmembramento refere-se à subdivisão e ao desdobro, consistindo 
este último na divisão em duas partes de um lote urbano preexistente.  
 

Sua importância é tamanha que o Governo Federal resolveu regulamentar a matéria já em 
1979, através da Lei nº. 6.766, passando, inclusive, por cima da autonomia municipal definida na 
Constituição da República então em vigor. Em fevereiro de 1999 o Governo Federal voltou a editar 
normas sobre o assunto, aprovando a Lei nº. 9.785 que, em grandes linhas, reiterou o contido na Lei 
6.766/79, porém especificando com maior precisão as exigências de infra-estrutura a serem feitas nos 
novos loteamentos. 

 
A legislação de Parcelamento do Solo visa garantir o cumprimento das exigências, por parte 

dos parceladores, de execução de infra-estrutura urbana mínima e de doação de áreas para o 
Município, de modo que este possa dotar os novos loteamentos de equipamentos públicos tais como 
escolas, creches, postos de saúde e praças. Para tanto, a legislação proposta para o Município de Rio 
Azul deverá: 

- Exigir que, no mínimo, 5,0% da área total do empreendimento seja destinada a praças e 
áreas verdes, sob a denominação de “espaços livres de uso público”;  

- Exigir a infra-estrutura mínima prevista na Lei nº. 9.785/99 também para os condomínios 
horizontais e desmembramentos, como forma de coibir loteamentos disfarçados de 
subdivisões, que visam a burlar essa exigência; 

- Estender aos condomínios horizontais e aos desmembramentos com mais de 10 lotes a 
exigência de doação de 10% área destinada a espaços de uso público e equipamentos 
comunitários. 

 
3.8.6. Código de Edificações 
 
 O Código de Edificações é aquele que regulamenta o direito de construir nas propriedades 
territoriais do Município, valendo tanto para a zona urbana quanto para a rural. Essa lei estabelece os 
parâmetros técnicos, a serem observados por projetistas e construtores, destinados a assegurar as 
condições necessárias de segurança, higiene, conforto térmico e acústico, iluminação natural, 
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funcionalidade de uso e racionalidade construtiva nas edificações, de forma a resguardar a qualidade 
do espaço construído no Município e o bem estar da coletividade.  
 

Para tanto, a legislação proposta para o Município de Rio Azul deverá: 
- Definir com clareza as exigências construtivas relacionadas aos aspectos de segurança, 

conforto, conservação de energia, preservação ambiental, respeito às pessoas portadoras de 
deficiências, entre outros; 

- Estipular os parâmetros técnicos relativos às edificações, adaptando-os às condições do 
mercado imobiliário e da indústria da construção civil que prevalecem atualmente;  

- Introduzir procedimentos voltados à regularização de construções clandestinas ou edificadas 
em desconformidade com os projetos aprovados; 

- Determinar os valores relativos às multas para as infrações à Código de Edificações, visando 
desestimular a burla às suas disposições.   

 
3.8.7. Código de Posturas 
 
 No passado, os códigos de posturas dos municípios versavam também sobre zoneamento de 
usos, parcelamento do solo e direito de construir, motivo pelo qual a população passou a identificar 
as normas urbanísticas e edilícias sob a denominação genérica de “posturas municipais”. Atualmente, 
esses códigos definem apenas as regras reguladoras do convívio em sociedade e dos requisitos a 
serem obedecidos, ou das práticas proibidas, nas diversas atividades desenvolvidas no território 
municipal, bem como do relacionamento entre o Município e os seus munícipes.  
 

Embora não guardando relação direta com a legislação urbanística, o Código de Posturas é 
um instrumento importante para a gestão territorial, pelo fato de regulamentar acessoriamente o 
direito de construir e o funcionamento das atividades produtivas previstas na Lei de Uso e Ocupação 
do Solo. No caso de Rio Azul, que dispunha de um Código de Posturas relativamente recente, foi 
proposta uma adaptação do mesmo. 
  
3.8.8. Estatuto da Cidade 
 
 A Lei Federal nº. 10.257/01 – Estatuto da Cidade – aportou novos instrumentos de política 
urbana, os quais têm por objetivo, conforme o seu art. 2º, “ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (BRASIL, 2001), garantindo o direito a condições 
satisfatórias de moradia,  infra-estrutura e serviços públicos para toda a população. Dentre esses 
instrumentos, mencionados no Capítulo II desta Lei Federal, constam vários institutos jurídicos e 
políticos que poderão ser utilizados pelos municípios, mediante leis específicas em consonância com 
seus respectivos Planos Diretores Municipais, sendo alguns deles explicados a seguir. 
 
3.8.8.1. Zona Especial de Interesse Social – ZEIS  
 
 Dentre os instrumentos do Estatuto da Cidade, institui-se a possibilidade de criar nas cidades 
as chamadas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, destinadas a abrigar moradia popular, 
como uma maneira de assegurar terras bem localizadas e providas de infra-estrutura para o uso dos 
mais pobres, criando uma reserva de mercado para habitação social. Nas ZEIS, cujas delimitações 
devem constar dos Planos Diretores Municipais, os parâmetros de uso e ocupação do solo, tais como 
tamanho mínimo de lotes e coeficiente ou taxa de ocupação, poderão ser diferentes daqueles 
recomendados para uma zona residencial, com o objetivo, por exemplo, de regularizar um 
assentamento subnormal pré-existente em que a relocação dos moradores não seja possível. 
 
3.8.8.2. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
 
 Outros instrumentos propostos pelo Estatuto da Cidade são o parcelamento, a edificação ou a 
utilização compulsórios do solo urbano, os quais buscam coibir a especulação imobiliária. O Estatuto 
veio regulamentar tais instrumentos previstos no art. 182 da Constituição Federal, os quais visam 
obrigar o proprietário de um terreno ou imóvel não edificado, subutilizado ou utilizado 
inadequadamente a dar um bom uso para sua propriedade. De acordo com o texto da Lei, é 
considerado subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no Plano 
Diretor Municipal, parâmetro que, geralmente, se refere ao coeficiente de aproveitamento permitido 
para o lote, em função da zona onde o mesmo se encontra. 
 
 A regra do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios estabelece um prazo para o 
proprietário cumprir a obrigação, sendo que os prazos não poderão ser inferiores a um ano para que 
seja protocolado projeto junto ao órgão municipal competente, ou dois anos para início das obras, a 
contar da data de aprovação do projeto. Cabe lembrar que a transmissão do imóvel, por ato inter 
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vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização previstas, sem interrupção de quaisquer prazos. 

 
 Em caso de descumprimento das condições e dos prazos concedidos, o município procederá 
à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco 
anos consecutivos, após o qual o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública, conforme consta do art. 8º do Estatuto da Cidade. O valor da 
alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado em lei específica e não excederá o dobro o valor 
referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por cento), sendo vedada a 
concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva. 
 

No presente Plano Diretor Municipal, foi estabelecido que o emprego dos instrumentos em 
tela deve observar duas condições distintas, devendo o parcelamento compulsório ficar restrito às 
áreas indicadas nos mapa do macrozoneamento como Macrozona Urbana de Qualificação, enquanto 
a edificação ou a utilização compulsórias seriam aplicadas em todas as áreas urbanas do município, 
em qualquer terreno não utilizado ou subutilizado, independente da Macrozona em que esteja 
localizado.  

 
Seguindo essa definição foi proposto na minuta da Lei do Plano Diretor Municipal que o 

parcelamento compulsório ficará restrito às áreas indicadas no ANEXO II – MACROZONEAMENTO 
URBANO DE RIO AZUL, ao passo que a edificação e a utilização compulsórias deverão ser 
aplicadas em terrenos vagos ou ocupados com edificações com área construída inferior a 1/10 (um 
décimo) do coeficiente de aproveitamento definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo para a zona 
em que se localiza o terreno.  
 
 É importante, porém, que se tenha clareza de que a aplicação de sanções pela não utilização 
de imóveis, especificamente o IPTU progressivo no tempo, não deve ser utilizada para a obtenção de 
um aumento da arrecadação, e sim para induzir determinados usos ou padrões de ocupação, 
conforme os objetivos estabelecidos no Plano Diretor Municipal. 
 
3.8.8.3. Usucapião Especial de Imóvel Urbano 
  
 A usucapião especial de imóvel urbano, prevista anteriormente no art. 183 da C.F., é um 
instrumento de regularização fundiária de áreas pertencentes a particulares ocupadas por população 
de baixa renda, para fins de moradia, visando o cumprimento da função social da propriedade. A 
usucapião especial assegura a posse sobre um terreno privado abandonado, com até 250,0m² de 
área, no qual o interessado resida há mais de cinco anos, ininterruptos e sem oposição, utilizando-o 
para moradia de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título 
de domínio poderá ser concedido a qualquer um dos cônjuges, ou a ambos, independentemente do 
estado civil.  
 
 A inovação do Estatuto é a possibilidade de usucapião coletiva, para terrenos com mais de 
250,0m² de área, ocupados por população de baixa renda, onde não for possível identificar os sub-
lotes ocupados por cada possuidor, desde que os interessados não sejam proprietários de outro 
imóvel urbano ou rural. Para fins de contagem do prazo, o interessado poderá acrescentar sua posse 
à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
 No caso de usucapião individual, deve-se entrar com uma ação judicial individual, enquanto 
no caso de usucapião coletiva, os diversos moradores, em estado de composse, podem entrar com 
uma ação coletiva ou através da associação de moradores, regularmente constituída e explicitamente 
autorizada pelos representados. A usucapião será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual 
servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 
 
 No caso da usucapião coletiva, será atribuída igual fração ideal de terreno a cada 
interessado, independente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo acordo escrito entre os 
condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. O condomínio constituído é indivisível, não 
sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos 
condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. As 
deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos 
dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. 
 
 O Estatuto traz o benefício do direito à justiça gratuita para os interessados, ou seja, 
defensoria pública, isenção de despesas processuais e gratuidade do registro no Cartório de Registro 
de Imóveis. A Prefeitura também deverá prestar assistência à população no sentido de viabilizar a 
aplicação desse instrumento, mediante a execução de levantamento topográfico, elaboração de 
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plantas e memoriais descritivos das áreas a serem regularizadas, permitindo verificar a situação física 
e urbanística das mesmas. 
 
3.8.8.4. Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia 
 
 A concessão de uso especial para fins de moradia teria o mesmo objetivo da usucapião 
especial, só que aplicada a imóveis públicos, sejam eles da União, dos Estados ou dos Municípios. 
Apesar dos artigos referentes a esse instrumento terem sido vetados no texto original do Estatuto da 
Cidade, alegando-se sua inconstitucionalidade, tal assunto foi objeto de lei posterior (M.P. nº. 2.220 
de 04/09/2001), a qual limitou a concessão de uso àqueles que cumpriam os requisitos do prazo de 
cinco anos de permanência no imóvel até a data de 30/06/2001.  
 
 Apesar disso, é interessante notar que o texto da Medida Provisória determina, em seu art. 
4º, que, em caso da área ocupada acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o Poder Público 
deverá garantir o exercício do direito de uso em outro local, apto à ocupação urbana. O texto ainda 
faculta, em seu art. 5º, que o ocupante seja relocado quando a área em questão seja de uso comum 
do povo; destinada a projeto de urbanização; de interesse da defesa nacional, da preservação 
ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; reservado à construção de represas e obras 
congêneres; ou situado em via de comunicação. 
 
 Assim, entende-se que a aplicação do instrumento de concessão de uso especial para fins de 
moradia, em que pesem as polêmicas sobre a sua constitucionalidade, poderá ser utilizada pelo 
Poder Público Municipal, desde que observadas as ressalvas dos já mencionados arts. 4º e 5º. Para 
tanto, o ocupante deverá solicitar a concessão de uso junto ao órgão competente da Administração 
Pública, via administrativa, ou em caso de recusa ou omissão deste, via judicial, quando a concessão 
será declarada pelo juiz, mediante sentença. Os requisitos para a concessão são os mesmos 
requeridos para a usucapião, podendo ser individual ou coletiva, devendo porém ser observado o 
prazo limite de 30/06/2001. 
 
3.8.8.5. Direito de Superfície 
 
 O direito de superfície é um instrumento que separa o direito de propriedade do direito de 
uso, estabelecendo que o direito de construir em um lote pode ser concedido, comprado ou vendido 
de forma independente, sem que isto represente a concessão, compra ou venda do imóvel 
propriamente dito. Por este instrumento, definido no art. 21 do Estatuto da Cidade, o proprietário de 
um lote urbano pode conceder, de forma gratuita ou onerosa, a outrem o direito de superfície do seu 
terreno, ou seja, o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo deste lote. Esta concessão 
pode ser feita por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no 
cartório de registro de imóveis. 
 

É com base neste instrumento que o Poder Público Municipal pode cobrar das empresas 
concessionárias de serviços públicos um valor pelo uso do seu subsolo ou espaço aéreo, 
correspondente às redes de água, esgoto, eletricidade, telefonia e TV a cabo, dentre outras. Adverte-
se, no entanto, a necessidade de observância ao Novo Código Civil, que trata do direito de superfície 
em seus arts. 1.369 a 1.377, tendo em vista que este é posterior ao Estatuto da Cidade. 
 
3.8.8.6. Direito de Preempção 
 

 O direito de preempção garante que a Prefeitura tenha preferência na compra de um 

determinado terreno urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, estando definidas no 

Plano Diretor Municipal as áreas em que incidirá este instrumento, bem como as finalidades para 

cada uma delas. 

  

Tal instrumento poderá ser exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para 

regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; proteção de 

áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

 

 A aplicação do direito de preempção se dá através de notificação por parte do proprietário de 

terreno localizado em áreas que são objeto de interesse por parte do Poder Público que esteja 

interessado em alienar o imóvel, para que o Município manifeste por escrito seu interesse em 

comprá-lo. À notificação será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na 
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aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade, após o 

que o Município fará publicar edital de aviso da notificação recebida e da intenção de aquisição do 

imóvel, se for o caso, nas condições da proposta de compra apresentada. 

 

 Transcorrido o prazo mencionado sem manifestação de compra pelo município, fica o 

proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada, 

após o que o mesmo fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do 

instrumento público de alienação do imóvel. Caso a alienação tenha sido processada em condições 

diversas da proposta anteriormente apresentada ao município, a mesma será considerada nula e o 

Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor da proposta 

apresentada, o que for menor. 
 
3.8.8.7. Outorga Onerosa do Direito de Construir ou Solo Criado 
 

 O Solo Criado, como é conhecido o instrumento da outorga onerosa do direito de construir, 

permite ao poder público recuperar parte dos investimentos em infra-estrutura realizados ao longo do 

tempo e que resultam em valorização dos terrenos privados, através da cobrança pelo uso de um 

coeficiente de aproveitamento maior do que o estabelecido para a zona na qual se localiza o lote, 

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

terreno. 

 

 Para tanto, a Prefeitura Municipal deverá estabelecer em lei específica o custo por esse 

acréscimo de potencial construtivo, estipulando uma fórmula de cálculo para a cobrança, a 

contrapartida do beneficiário e os casos passíveis de isenção do pagamento, tendo em vista que nas 

áreas urbanas onde houver intenção de estimular a produção habitações de interesse social, de 

equipamentos comunitários ou de usos não residenciais para geração de emprego, poderá se prever 

a isenção do pagamento do solo criado. 

 

 A lei específica também definirá em quais áreas urbanas será permitido utilizar o instrumento 

do Solo Criado, bem como os respectivos limites máximos a serem atingidos pelo acréscimo de 

potencial construtivo, sendo que esses limites devem considerar a proporcionalidade entre a infra-

estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área na qual se deseje intensificar a 

urbanização. 

 

 Por fim, a lei específica definirá onde os recursos serão aplicados, em conformidade com as 

finalidades previstas para uso do direito de preempção, a saber: regularização fundiária; execução de 

programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; 

ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de 

conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; proteção de áreas de interesse 

histórico, cultural ou paisagístico.  

 
3.8.8.8. Operações Urbanas Consorciadas 
 
 Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
e investidores privados, tendo como objetivo transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e a valorização ambiental de determinadas áreas da cidade. 
 
 Através deste instrumento, poderão ser previstas modificação de parâmetros de 
parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, alteração das normas edilícias, e regularização de 
construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente, desde que 
observado o impacto ambiental decorrente das mesmas. Para tanto, deverá constar da lei específica 
que aprova determinada operação a definição da área a ser atingida, bem como o programa básico 
de ocupação da área e de atendimento econômico e social à população diretamente afetada pela 
operação e o respectivo Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV. 
 
 Também constarão da lei as finalidades da operação, a forma de controle, que deverá 
obrigatoriamente ser compartilhado com a sociedade civil, e a contrapartida a ser exigida dos 
proprietários, usuários e investidores privados em função da utilização dos benefícios concedidos, 
devendo os recursos obtidos aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.  
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3.8.8.9. Transferência do Direito de Construir  
 

 Este instrumento permite que o proprietário de imóvel urbano, público ou privado, venda ou 

repasse para outra propriedade, mediante escritura pública, o direito de construção que não pode 

mais exercer no terreno original, quando este imóvel for de especial interesse ao poder público, 

interesse esse que pode advir de seu valor histórico, paisagístico ou ambiental, ou ainda para a 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, regularização fundiária e habitação de 

interesse social. 

 

 Para isso, recomenda-se que o Poder Público Municipal efetue um cadastro prévio dos 

imóveis onde tem interesse de aplicar este instrumento, bem como defina os critérios para balizar a 

transferência, os quais podem levar em conta, por exemplo, o valor de mercado dos imóveis em 

questão, tanto daquele que origina o direito a ser transferido quanto daquele que o recebe. Apesar de 

se tratar de transferência entre proprietários privados, é fundamental a mediação da Prefeitura, que 

deve registrar em cadastro a perda do potencial do imóvel que originou a transferência e o aumento 

do potencial do imóvel que a recebeu. 

 
3.8.8.10. Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) 
 

 O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV – tem por objetivo medir os efeitos que 

determinados empreendimentos e atividades, privados ou públicos, terão sobre o entorno, por 

ocasião do pedido à Prefeitura de licença de construção, ampliação ou funcionamento. Cabe lembrar, 

porém, que o EIV não substitui a elaboração e aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

(EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

  

O EIV inclui a análise, no mínimo, das seguintes questões, conforme o art. 37 do Estatuto das 

Cidades: adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do solo; 

valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; ventilação e iluminação; 

paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.   
 
4. PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR 
 
 



 58 

 PROJETO DE LEI  
 

SÚMULA: Institui o Plano Diretor Municipal de Rio Azul, 
estabelece diretrizes para o planejamento do Município e dá 
outras providências 
 
 
 

L E I: 
 

TÍTULO I – DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Art- 1º- O presente diploma legal, com fundamento na Constituição da República, na Constituição do 
Estado do Paraná e na Lei Orgânica do Município, bem como nas leis federais n° 6.766/79, n° 
9.785/99 e n° 10.257/01, na Lei Estadual nº. 15.229/2006 e no Decreto Estadual n° 1.483/2007, 
institui o Plano Diretor Municipal de Rio Azul. 
 
Art. 2º- O Plano Diretor Municipal, referido no artigo anterior, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e ordenamento do Município de Rio Azul.  
 

§ 1º- O Plano Diretor Municipal é parte integrante do processo de planejamento municipal, 
devendo o orçamento plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual da 
Administração Municipal incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas. 
 
§ 2º- As políticas, planos, programas, projetos e obras a serem implementados pelo Município 
após a vigência desta Lei deverão atender às diretrizes e prioridades indicadas no Plano 
Diretor Municipal e nos textos legais, inclusive este, que nele se fundamentam. 
 
§ 3º- As diretrizes fixadas nas leis integrantes do Plano Diretor Municipal serão observadas 
tanto na execução das ações de planejamento quanto na edição de outras normas legais.   

 
§ 4º- O presente Plano Diretor Municipal aplica-se a todo o território do Município, devendo a 
política de desenvolvimento rural ser compatível com as diretrizes nele estabelecidas.  

 
Art. 3º- O Plano Diretor Municipal é composto das seguintes disposições, constantes nos títulos 
seguintes: 
 I -  Do Perímetro Urbano; 
 II - Do Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural; 
 III- Do Sistema Viário; 
 IV- Do Parcelamento do Solo Urbano; 
 V-  Código de Edificações; 

VI- Código de Posturas. 
  

§ 1º- Outras leis poderão vir a integrar o Plano Diretor Municipal, desde que cumulativamente: 
I - tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e rural e às ações de 
planejamento; 
II - mencionem expressamente em seu texto a condição de componentes do 
conjunto de leis do Plano Diretor Municipal; 
III - definam as ligações entre seus dispositivos e os de leis já integrantes do Plano 
Diretor Municipal, fazendo remissão, quando for o caso, aos artigos correlatos nessas 
leis. 

 
§ 2º- As disposições de cada uma das leis mencionadas neste artigo, inclusive as que 
venham a ser editadas nos termos do § 1º., são inter-relacionadas, devendo as alterações 
propostas em qualquer delas ficar condicionadas à manutenção da compatibilidade entre 
todos os textos legais referentes ao Plano Diretor Municipal. 
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CAPÍTULO II - DAS DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO 
 

Seção I - Diretrizes Gerais 
 

Art. 4°- A política urbana estabelecida no presente Plano Diretor Municipal tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana através das seguintes 
diretrizes gerais: 

I- garantia do direito a uma cidade sustentável, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura, aos equipamentos e serviços públicos, 
ao trabalho e ao lazer, para as gerações presentes e futuras; 
II- gestão democrática da cidade mediante a participação da população e das associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III- cooperação entre o poder público, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização e desenvolvimento, em atendimento ao interesse social; 
IV- planejamento do desenvolvimento físico-territorial, da distribuição espacial da população e 
das atividades econômicas no Município, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
V- oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte coletivo e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
VI- ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes e os conflitos de 

vizinhança; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infra-estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental. 

VII- integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento sócio-econômico do Município e do território sob sua área de influência; 
VIII- justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, bem 
como recuperação dos investimentos públicos que tenham resultado em valorização 
imobiliária; 
IX- adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos da sociedade; 
X- proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 

   
Seção II - Do Desenvolvimento Social 

 
Art. 5°- A promoção do desenvolvimento social no Município será assegurada através dos seguintes 
instrumentos e estratégias: 

I- acesso universal e igualitário da população ao ensino básico, saúde, cultura, esportes, lazer 
e demais serviços públicos; 
II- distribuição eqüitativa dos equipamentos urbanos e comunitários no território municipal; 
III- oferta de padrões satisfatórios de qualidade de vida para a população, através de 
condições adequadas de trabalho, habitação, saneamento, alimentação e meio ambiente; 
IV- implementação de programas habitacionais populares; 
V- vigilância sanitária e epidemiológica permanentes; 
VI- promoção de campanhas educativas nas áreas de saúde e meio ambiente; 
VII- estímulo ao ensino profissionalizante; 
VIII- valorização da cultura e tradições locais; 
IX - envolvimento das lideranças comunitárias na formulação, gestão e manutenção dos 
serviços públicos, privilegiando a autodeterminação em detrimento do assistencialismo. 
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Seção III - Do Desenvolvimento Econômico 
 
Art. 6°- O fomento ao desenvolvimento econômico no Município será estimulado através dos 
seguintes instrumentos e estratégias: 
 I- apoio à melhoria da produtividade e da competitividade dos diversos setores produtivos; 
 II- contribuição à melhoria do padrão gerencial e tecnológico da produção; 

III- valorização da mão-de-obra, através da oferta de cursos de capacitação profissional; 
IV- fortalecimento da produção agropecuária mediante apoio à diversificação agrícola, ao 
cooperativismo e à produção doméstica e comunitária de alimentos; 
V- dinamização e fortalecimento do setor de turismo; 
VI- promoção da complementaridade entre os setores produtivos locais e regionais; 
VII- implantação de infra-estrutura capaz de potencializar as vantagens locacionais do 
Município; 
VIII- ordenamento do uso e ocupação do solo como fator de produtividade econômica e 
social, compatibilizando o impacto das atividades produtivas com a garantia de qualidade 
ambiental; 
IX- apoio a pesquisas e estudos voltados ao desenvolvimento científico e tecnológico; 
X- estímulo ao aproveitamento e divulgação das potencialidades econômicas do Município 
para atrair empresas interessadas em se estabelecer no seu território ou na região; 
XI- incentivo à instalação no Município de micro e pequenas empresas. 

 
Seção IV - Do Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental 

 
Art. 7°- O desenvolvimento urbano e o saneamento ambiental serão norteados pelas seguintes 
diretrizes: 

I- compatibilização do processo de assentamento humano com as características da base 
natural, para assegurar a qualidade ambiental da ocupação urbana no Município; 
II- formulação e institucionalização das diretrizes do sistema viário, para orientar o arruamento 
nos novos loteamentos, de modo a melhorar o nível de acessibilidade intraurbana; 
III- pavimentação de vias urbanas e estradas rurais, melhorando a acessibilidade a todos os 
bairros da Cidade e às localidades rurais; 
IV- controle da expansão de loteamentos, a fim de assegurar o acesso da população de todos 
os bairros a padrões satisfatórios de qualidade urbanística e ambiental; 
V- incorporação efetiva dos imóveis urbanos não-edificados, subutilizados ou não-utilizados 
ao processo de desenvolvimento urbano; 
VI- oferta de infra-estrutura de modo eqüitativo nas áreas urbanizadas, visando à justa 
distribuição dos investimentos públicos entre a população; 
VII- melhoria das condições de habitação e saneamento na Cidade, sob a liderança do 
Município; 
VIII- provisão e manutenção de praças e equipamentos urbanos nos novos loteamentos; 
IX- proteção e recomposição intensiva da arborização das áreas públicas e privadas, incluindo 
ruas, praças, bosques, parques, fundos de vales, lotes e quadras, de modo a elevar a 
qualidade ambiental das áreas urbanas; 
X- adoção de sistemas eficazes de limpeza e de coleta e disposição final de resíduos sólidos 
na Cidade, para assegurar condições satisfatórias de saneamento básico e preservação 
ambiental; 
XI- proteção aos mananciais de água na Bacia do Potinga; 
XII- prevenção e combate aos processos de erosão hídrica; 
XIII- adoção de medidas de controle da poluição atmosférica; 
XIV- proteção e revitalização dos bens de inequívoco interesse cultural, histórico ou 
paisagístico. 

  
CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 
Art. 8°- As diretrizes estabelecidas no Capítulo II, desta Lei serão implementadas através de ações 
políticas e administrativas e pela utilização de instrumentos jurídicos. 
 

§ 1°- Para os fins de aplicação desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
 I- o planejamento municipal institucionalizado e permanente, em especial: 

a) Plano Diretor; 
b) ordenamento da apropriação, uso e ocupação do solo; 
c) fixação de requisitos urbanísticos e zoneamento urbano e ambiental; 
d) diretrizes viárias básicas; 
e) orçamento plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
f) gestão orçamentária participativa; 
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g) políticas, planos, programas, projetos e obras; 
h) planos de desenvolvimento econômico e social. 

II- institutos jurídicos e políticos: 
a) desapropriação; 
b) servidão administrativa; 
c) limitações administrativas; 
d) tombamento de mobiliário ou imóveis urbanos; 
e) instituição de unidades de conservação; 
f) instituição de zonas especiais de interesse social; 
g) concessão de direito real de uso; 
h) usucapião especial de imóvel urbano; 
i) direito de superfície; 
j) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
k) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 
l) operações urbanas consorciadas; 
m) direito de preempção; 
n) transferência do potencial construtivo; 
o) regularização fundiária; 
p) referendo popular e plebiscito. 

III- institutos tributários e financeiros: 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;  
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

 
§ 2°- Os instrumentos definidos no parágrafo anterior obedecerão às legislações federal, 
estadual e municipal pertinentes, em especial às disposições correspondentes da Lei n° 
10.257/91 - Estatuto da Cidade -, no que couber. 

 
§ 3°- A aplicação dos institutos jurídicos e políticos definidos no inciso II, § 1°, deste artigo, 
abaixo discriminados, ficará condicionada à prévia aprovação de legislação municipal 
regulamentadora baseada no Plano Diretor Municipal, como segue: 

I-  instrumentos referidos nas alíneas “j”, “k”, “l” e “m”: lei municipal de caráter específico; 
II- instrumento referido na alínea “n”: lei municipal de caráter geral.   
 

§ 4°- O parcelamento compulsório de que trata a alínea “j”, inciso II, § 1° deste artigo, ficará 
restrito à Macrozona de Qualificação Urbana indicada no ANEXO II – MACROZONEAMENTO 
URBANO DE RIO AZUL -, integrante do documento do Plano Diretor Municipal anexo à 
presente Lei, enquanto a edificação ou a utilização compulsórias serão aplicadas em todas as 
áreas urbanas do Município, em terrenos não edificados ou em terrenos ocupados com 
edificação de área inferior a 1/10 (um décimo) do coeficiente de aproveitamento do lote. 

 
§ 5°- O uso do direito de preempção pelo Município terá como objetivo precípuo a 
implantação, complementação ou prolongamento das diretrizes viárias constantes da Lei de 
Sistema Viário, podendo, entretanto, ser destinado também à implementação de programas, 
planos e projetos de regularização fundiária, habitação social, saneamento básico, 
urbanização, preservação ambiental e desenvolvimento econômico, dentre outros.  
 
§ 6°- Através da utilização isolada ou combinada dos instrumentos referidos no § 1°, deste 
artigo, a Municipalidade promoverá a regularização fundiária, sempre que a propriedade 
urbana represente insumo indispensável ao assentamento pacífico, organizado e legalmente 
desimpedido de população considerada como de baixa renda. 
 
§ 7°- Os instrumentos de natureza tributária serão utilizados com a finalidade extra-fiscal de 
induzir ao ordenamento urbanístico e à justa distribuição social dos encargos da urbanização. 
 
§ 8°- Na hipótese de aprovação na legislação federal ou estadual de novos instrumentos 
relativos à matéria aqui tratada, serão os mesmos incluídos na relação do § 1°, deste artigo, 
promovendo-se, no processo legislativo dessa inclusão, as necessárias alterações no texto 
desta ou das demais leis componentes do Plano Diretor Municipal, com vistas à manutenção 
da compatibilidade e harmonia entre elas. 
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 CAPÍTULO IV - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
 

Art. 9º- Pela presente Lei fica instituído o Sistema de Planejamento Municipal de Rio Azul, com o 
objetivo de coordenar, acompanhar e controlar as ações da Administração Municipal na sua área de 
competência, de acordo com o disposto no artigo 42, inciso III, da Lei n° 10.257/01.  

 
Art. 10- O Sistema de Planejamento Municipal é integrado por um Conselho de Desenvolvimento 
Municipal e por uma Unidade Técnica de Planejamento, incumbidos, além do referido no artigo 
anterior, da implementação, acompanhamento e atualização permanente do Plano Diretor Municipal 
instituído nesta Lei. 

 
§ Único- Todos os órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta deverão colaborar com as 
atividades do Conselho de Desenvolvimento Municipal e da Unidade Técnica de Planejamento, 
naquilo que lhes couber.  
 
Art. 11- O Conselho de Desenvolvimento Municipal constitui órgão superior de decisão do Sistema de 
Planejamento Municipal e tem caráter deliberativo sobre os diferentes aspectos relacionados à 
implementação das diretrizes indicadas no Capítulo II, desta Lei. 
  
Art. 12- A Unidade Técnica de Planejamento constitui órgão de execução das decisões do Conselho 
de Desenvolvimento Municipal e de assessoramento ao Prefeito Municipal, possuindo as seguintes 
atribuições: 

I- assessorar as atividades de formulação, desenvolvimento, implementação e 
acompanhamento da realização das políticas, planos, programas, projetos e obras oficiais do 
Município; 
II- articular-se com conselhos, comissões, grupos de trabalho e associações comunitárias e 
de classe; 
III- articular as ações de planejamento local com a ação dos governos federal e estadual, 
concessionárias de serviços públicos, associações regionais e microrregionais e consórcios 
de qualquer natureza, dos quais o Município participe; 
IV- elaborar, diretamente ou em parceria, planos, projetos, laudos, pareceres, memoriais e 
outros documentos técnicos pertinentes ao processo de planejamento urbano; 
V- realizar estudos e pesquisas sobre o Município e manter um banco atualizado de 
informações estatísticas, demográficas, cartográficas, urbanísticas e outras de interesse geral 
para a Administração Pública; 
VI- colaborar com o planejamento dos transportes, a gestão urbanística, a política 
habitacional, o planejamento do saneamento e o controle do meio ambiente no Município; 
VII- participar da elaboração e acompanhar a execução dos orçamentos anual e plurianual e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
VIII- opinar sobre os atos do Poder Executivo relacionados às matérias pertinentes ao Plano 
Diretor Municipal; 
IX- assessorar as deliberações do Conselho de Desenvolvimento Municipal e dar provimento 
às suas determinações e recomendações. 

 
CAPÍTULO V - DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 
Art. 13- O Macrozoneamento tem como objetivo fixar as regras de ordenamento do território, definir 
estratégias para o zoneamento de uso e ocupação do solo e estabelecer diretrizes para aplicação de 
instrumentos urbanísticos, delimitando áreas de incentivo, qualificação e restrição à ocupação do 
território municipal. 
 
Art. 14- Para efeito desta Lei, a área do Município fica subdividida nas seguintes macrozonas: 

I- Macrozona Rural, correspondente à extensão do território municipal cujos lotes são de 
ocupação rural, tendo como objetivo orientar as políticas públicas no sentido de incentivar as 
atividades silviagropastorís, turísticas e minerárias, de modo sustentável; 
II- Macrozona Rural de Controle Ambiental, correspondente à extensão do território municipal 
cujos lotes são de ocupação rural, porém integrantes das Áreas Especiais de Uso 
Regulamentado – ARESUR – ou dos mananciais de abastecimento dos rios Faxinal e 
Cachoeira, tendo como objetivo orientar as políticas públicas no sentido de incentivar o uso 
controlado e sustentável das atividades silviagropastorís, turísticas e minerárias, bem como a 
recuperação e preservação dos remanescentes vegetais; 
III- Macrozona Urbana, correspondente às áreas do território municipal cujas características 
de ocupação e densidade populacional remetem ao uso urbano, composta pela sede 
municipal, tendo como objetivo orientar a ocupação e o uso do solo nas áreas urbanas; 
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IV- Macrozona de Proteção Ambiental, correspondente ás áreas de fundo de vale, altas 
declividades ou de condições geomorfológicas inaptas à ocupação humana, tendo como 
objetivo a preservação e a recuperação dos recursos hídricos, dos solos, da fauna e da flora, 
incluindo a Área de Proteção Ambiental – APA –, da Serra da Esperança. 

 
§ Único- A delimitação das macrozonas no Município é a indicada no ANEXO I – 
MACROZONEAMENTO MUNICIPAL DE RIO AZUL -, o qual é parte integrante e complementar da 
presente Lei. 
 
Art. 15- Para efeito desta Lei, as áreas urbanas do Município ficam subdividas nas seguintes 
macrozonas: 

I- Macrozona de Consolidação Urbana, correspondente à área atualmente urbanizada, dotada 
de infra-estrutura completa ou satisfatória, na qual se recomenda o adensamento demográfico 
em conformidade com os parâmetros máximos indicados para cada zona; 
II- Macrozona de Qualificação Urbana, correspondente a áreas do perímetro urbano atual 
próximas às áreas dotadas de infra-estrutura, mas que ainda não foram parceladas ou 
totalmente ocupadas, representando subutilização da infra-estrutura e que, por isso, devem 
ser objeto da aplicação de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade que induzam 
compulsoriamente ao seu parcelamento, à sua ocupação ou ao seu adensamento; 
III- Macrozona de Expansão Urbana, destinada a receber o acréscimo demográfico, quando a 
área atualmente urbanizada não puder mais absorver população com qualidade e a custos 
acessíveis, e cuja proposição tem o papel de assegurar o crescimento em direção a áreas 
aptas à urbanização e de servir como redutor de pressões especulativas sobre o mercado 
imobiliário; 
IV- Macrozona de Preservação Permanente, correspondente às faixas de preservação 
permanente ao longo dos cursos d’água e nascentes. 
 

§ Único- A delimitação das macrozonas nas áreas urbanas do Município é a indicada no ANEXO II – 
MACROZONEAMENTO URBANO DE RIO AZUL -, parte integrante e complementar da presente Lei. 
 

TÍTULO II – DO PERÍMETRO URBANO 
 
Art. 16- A presente Lei divide o território do Município de Rio Azul em Zona Urbana e em Zona 
Agrícola, para fins urbanísticos e tributários, sendo parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio 
Azul. 
 
§ Único- A Zona Urbana no Município compreende a Cidade de Rio Azul, enquanto a Zona Agrícola 
compreende o restante do território municipal. 
 
Art. 17- O memorial descritivo e a representação cartográfica dos Perímetros Urbanos referidos no 
artigo anterior constam dos seguintes anexos, parte integrante e complementar da presente Lei: 

I - ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO DE RIO AZUL; 
II - ANEXO IV – PERÍMETRO URBANO DE RIO AZUL. 

 
 

TÍTULO III – DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL 
 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Seção I - Dos Objetivos 
 
Art. 18- A presente Lei regula o uso e a ocupação do solo no Município, observadas as disposições 
das legislações federais e estaduais relativas à matéria. 
 
Art. 19- Esta Lei tem por objetivos: 

I- disciplinar a localização de atividades no Município, prevalecendo o interesse coletivo sobre 
o particular e observados os padrões de segurança, higiene e bem-estar da vizinhança; 
II- regulamentar a implantação das edificações nos lotes e a relação destas com o seu 
entorno; 
III- estabelecer padrões adequados de densidade na ocupação do território; 
IV- ordenar o espaço construído, para assegurar a qualidade morfológica da paisagem 
urbana. 
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Art. 20- A localização de quaisquer usos e atividades no Município dependerá de licença prévia da 
Prefeitura Municipal. 
 

§ 1°- A permissão para localização de qualquer atividade considerada como incômoda, nociva 
ou perigosa, dependerá, além das especificações exigidas para cada caso, da aprovação do 
projeto detalhado das instalações para depuração dos resíduos líquidos ou gasosos, bem 
como dos dispositivos de proteção ambiental e de segurança requeridos pelos órgãos 
públicos competentes. 
 
§ 2º-  Serão mantidos os usos das atuais edificações, desde que licenciados pelo Município 
até a data de vigência desta Lei, vedando-se as modificações que contrariem as disposições 
nela estatuídas. 

 
§ 3º- Serão respeitados os prazos dos alvarás de funcionamento e de construção já 
expedidos. 

 
Seção II - Das Definições 

 
Art. 21- Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - afastamento ou recuo: menor distância estabelecida pelo Município entre a edificação e a 
divisa do lote onde se situa, a qual pode ser frontal, lateral ou de fundos; 
II - alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o logradouro público; 
III - altura da edificação: distância vertical entre o nível da mediana da testada do lote e o 
ponto mais alto da edificação, sendo nos lotes de esquina considerada a média entre os 
níveis das medianas das testadas; 
IV - alvará: documento expedido pela Administração Municipal autorizando o funcionamento 
de atividades ou a execução de serviços e obras; 
V - área computável: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente de 
aproveitamento; 
VI - área construída: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação, calculada 
pelo seu perímetro externo; 
VII - área de processamento: espaço do estabelecimento industrial onde se localiza a 
atividade de produção de bens pela transformação de insumos; 
VIII -  área não computável: área construída que não é considerada no cálculo do coeficiente 
de aproveitamento; 
IX - ático: construção sobre a laje de forro do último pavimento de um edifício, destinada ao 
lazer de uso comum, às dependências do zelador ou ao uso privativo das unidades de 
moradia situadas no piso imediatamente inferior, a qual não é considerada como pavimento;  
X - atividade produtiva primária ou silviagropastoril: atividade pela qual se utiliza a fertilidade 
do solo para a extração vegetal, a produção de plantas ou a criação de animais, 
respectivamente; 
XI - atividade produtiva secundária ou industrial: atividade através da qual resulta a produção 
de bens pela transformação de insumos, a exemplo de: indústria de produtos minerais não-
metálicos, metalurgia, mecânica, eletroeletrônica, de material de transporte, de madeira, 
mobiliário, papel e papelão, celulose e embalagens, de produtos plásticos e borrachas, têxtil, 
de vestuário, de produtos alimentares, de bebidas, fumo, construção, química, farmacêutica e 
de perfumaria, compreendendo: 
XII - atividade produtiva terciária de comércio: atividade pela qual fica definida uma relação de 
troca visando lucro e estabelecendo a circulação de mercadorias;  

a) comércio central: atividade de médio porte, de utilização mediata e intermitente, 
destinada à população em geral, a exemplo de: óticas, joalherias, galerias de arte, 
antiquários, livrarias, floriculturas, casas lotéricas, cafés, bares, lanchonetes, 
pastelarias, confeitarias, restaurantes, lojas de departamento, de móveis, de 
eletrodomésticos, de calçados, de roupas, de souvenirs e artesanato, de materiais de 
construção, de ferragens, de acessórios para veículos, peixarias, mercados, centros 
comerciais, shopping centers, super e hipermercados; 

b) comércio setorial: atividade destinada à economia e à população, a qual, por seu 
porte e natureza, exige confinamento em área própria e cuja adequação à vizinhança 
depende de um conjunto de fatores a serem analisados pelo Município, a exemplo 
de: revendedoras de veículos e máquinas, comércio atacadista, postos de venda de 
gás e demais atividades congêneres,  não relacionadas neste item; 

c) comércio vicinal: atividade de pequeno porte, disseminada no interior das zonas 
residenciais, de utilização imediata e cotidiana, a exemplo de: mercearias, quitandas, 
padarias, bares, açougues, farmácias, lojas de armarinhos, papelarias e lojas de 
revistas; 
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XIII -  atividade produtiva terciária de serviços: atividade remunerada ou não, pela qual 
ficam     caracterizados o préstimo de mão-de-obra ou a assistência de ordem 
intelectual ou espiritual; 

a) serviço central: atividade de médio porte, de utilização mediata e intermitente, 
destinada à população em geral, a exemplo de: escritórios de profissionais liberais, 
ateliers, estabelecimentos de ensino, de culto, clínicas e laboratórios, postos 
assistenciais, hospitais, casas de saúde, sanatórios, instituições financeiras, agências 
bancárias, de jornal, de publicidade, postos de telefonia, de correios, oficinas de 
eletrodomésticos, laboratórios fotográficos, imobiliárias, oficinas mecânicas e 
borracharias, hotéis, lavanderias, grandes escritórios, cinemas, teatros, casas de 
espetáculos, museus, auditórios de teatro e televisão, clubes e sociedades 
recreativas, boates, saunas, postos de abastecimentos e serviços, estacionamento de 
veículos e usos institucionais; 

b) serviço setorial: atividade destinada à economia e à população, que pelo seu porte ou 
natureza exige confinamento em área própria, e cuja  adequação à vizinhança 
depende de um conjunto de fatores, analisados pelo Município, a exemplo de: 
grandes oficinas, oficinas de funilaria e pintura, transportadoras, armazéns gerais, 
depósitos, entrepostos, cooperativas, silos, campos desportivos, parques de 
diversões, circos, campings, albergues, shopping centers e demais atividades 
congêneres não relacionadas neste item; 

c) serviço vicinal: atividade de pequeno porte, disseminada no interior das zonas 
residenciais, de utilização imediata e cotidiana, a exemplo de: sapatarias, alfaiatarias, 
barbearias, salões de beleza, chaveiros, oficinas de encanadores, eletricistas, 
pintores e marceneiros, manufaturas e artesanatos, clubes recreativos, 
estabelecimentos de culto, de ensino, creches e ainda atividades profissionais não 
incômodas, exercidas individualmente no próprio domicilio; 

XIV - beiral: aba do telhado que excede a prumada de uma parede externa; 
XV - coeficiente de aproveitamento: relação numérica entre a área de construção permitida e 
a área do lote; 
XVI - divisa: linha limítrofe de um lote; 
XVII - edificação: construção geralmente limitada por piso, paredes e teto, destinada aos usos 
residencial, industrial, comercial, de serviços ou institucional; 
XVIII - edifício: edificação com mais de dois pavimentos, destinada a habitação coletiva ou 
unidades comerciais; 
XIX - embasamento: construção em sentido horizontal, não residencial nem mista, com 
altura máxima de 10,00m (dez metros) medida em relação ao nível da mediana da testada do 
lote, incluída nesse limite a altura da platibanda e/ou do telhado correspondentes, vedada a 
utilização da laje de cobertura; 
XX - fração ideal: parte inseparável de um lote, ou coisa comum, considerada para fins de 
ocupação; 
XXI - fundo do lote: divisa oposta à testada, sendo, nos lotes de esquina, a divisa oposta à 
testada menor, ou, no caso de testadas iguais, à testada da via de maior hierarquia; 
XXII - habitação: edificação destinada à moradia ou residência; 

a) habitação coletiva ou multifamiliar: edificação destinada a servir de moradia para mais 
de uma família no mesmo lote; 

b) habitação unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia a uma só família; 
XXIII - largura média do lote: distância entre as divisas laterais do lote, ou entre a maior 
testada e o lado oposto, medida ortogonalmente no ponto médio da profundidade do lote; 
XXIV - logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou 
especial da população, destinada às vias de circulação e aos espaços livres; 
XXV - lote ou data: terreno com acesso ao logradouro e servido de infra-estrutura, cujas 
dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos para a zona em que se situa; 
XXVI - mezanino: pavimento intermediário que subdivide outro pavimento na sua altura, 
ocupando, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) da área deste último; 
XXVII - ocupação bifamiliar: ocupação com duas habitações unifamiliares no lote; 
XXVIII - ocupação multifamiliar: ocupação com habitação coletiva no lote; 
XXIX - ocupação unifamiliar: ocupação com uma habitação unifamiliar no lote; 
XXX - parede-meia: parede comum a duas edificações contíguas, pertencentes a um ou 
mais proprietários; 
XXXI - passeio ou calçada: parte da via de circulação destinada à circulação de pedestres; 
XXXII - pavimento, piso ou andar: plano horizontal que divide a edificação no sentido da 
altura, também considerado como o conjunto das dependências situadas em um mesmo nível 
compreendido entre dois planos horizontais consecutivos; 
XXXIII - pavimento térreo: primeiro pavimento de uma edificação, situado entre as cotas –
1,00m (menos um metro) e +1,00m (mais um metro) em relação ao nível da mediana da 
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testada do lote, sendo essas cotas, nos lotes de esquina, determinadas pela média aritmética 
dos níveis das medianas das testadas; 
XXXIV - pista de rolamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de uma 
ou mais faixas para o tráfego e o estacionamento de veículos; 
XXXV - sobreloja: pavimento de edificação comercial localizado acima do térreo, com o qual 
se comunica exclusivamente; 
XXXVI - sótão: área aproveitável sob a cobertura da habitação que não constitui um 
pavimento, comunicando-se exclusivamente com o piso imediatamente inferior; 
XXXVII - subsolo: pavimento situado abaixo do pavimento térreo; 
XXXVIII - taxa de ocupação: relação entre a projeção da edificação sobre o terreno e a área 
do lote, expressa em valores percentuais; 
XXXIX - testada: frente do lote, definida pela distância entre suas divisas laterais, medida 
no alinhamento predial; 
XL - torre: construção em sentido vertical, edificada no rés-do-chão ou sobre o 
embasamento; 
XLI - usos incômodos: os que possam produzir conturbações no tráfego, ruídos, trepidações 
ou exalações, que venham a perturbar a vizinhança; 
XLII - usos nocivos: os que impliquem na manipulação de ingredientes, matérias-primas ou 
processos que prejudiquem a saúde, ou cujos resíduos líquidos ou gasosos possam poluir o 
solo, a atmosfera ou os recursos hídricos; 
XLIII - usos perigosos: os que possam dar origem a explosões, incêndios, vibrações, 
produção de gases, poeiras, exalações e detritos, que venham a por em perigo a vida das 
pessoas ou as propriedades; 
XLIV - usos permissíveis: com grau de adequação à zona, a critério do Município; 
XLV - usos permitidos: adequados à zona; 
XLVI - usos proibidos: inadequados à zona; 
XLVII - usos tolerados: admitidos em zonas onde os usos permitidos lhes são prejudiciais, a 
critério do órgão competente do Município; 
XLVIII - vias públicas ou de circulação: são as avenidas, ruas, alamedas, travessas, estradas 
e caminhos de uso público. 

 
CAPÍTULO II - DO ZONEAMENTO 

 
Art. 22- Entende-se por Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, para efeito desta Lei, a divisão das 
áreas urbanas do Município em zonas de usos e ocupações distintos, segundo os critérios de usos 
predominantes e de aglutinação de usos afins e separação de usos conflitantes, objetivando a 
ordenação do território e o desenvolvimento urbano. 

 
§ 1°- Uso do solo é o conjunto das diversas atividades consideradas para cada zona, de 
acordo com o estabelecido no ANEXO V – TABELA DE USOS DO SOLO -, que integra a 
presente Lei. 
 
§ 2°- Ocupação do solo é o conjunto de parâmetros para ocupação dos lotes em cada zona, 
de acordo com o estabelecido no ANEXO VI – TABELA DE PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
DO SOLO -, que é parte integrante desta Lei. 
 

Art. 23- Entende-se por zona, para efeito da presente Lei, uma área delimitada por logradouros 
públicos, acidentes geográficos, ou divisas de lotes, na qual predominam um ou mais usos. 
 
§ 1°- Em cada zona haverá usos permitidos e proibidos, podendo, a critério do Município, ser 
admitidos usos permissíveis e tolerados. 
 
§ 2°- A delimitação das zonas no Município é a indicada no ANEXO VII – USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO URBANO DE RIO AZUL -, parte integrante e complementar da presente Lei. 

 
Art. 24- Para efeito desta Lei, a área do Município fica subdividida nas seguintes zonas: 

I - ZONA COMERCIAL – ZC -, destinada predominantemente ao uso de comércio e serviços 
centrais e vicinais e à ocupação multifamiliar de média densidade; 
II- ZONA INDUSTRIAL – ZI –, destinada exclusivamente às atividades industriais não 
poluentes, nocivas ou perigosas, sendo tolerados comércio e serviços de apoio às atividades 
industriais, postos de combustíveis e postos de revenda de gás; 
III- ZONA RESIDENCIAL – ZR –, destinada ao uso residencial em caráter exclusivo ou 
predominante, com padrão de ocupação unifamiliar e bifamiliar de baixa densidade, 
permissível a atividade individual de autônomos e profissionais liberais no próprio domicílio, se 
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comprovada a moradia concomitante, bem como o comércio e os serviços vicinais 
exclusivamente nos lotes com testada para as vias coletoras e conectoras; 
IV- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZPA –, destinada a contribuir para a 
manutenção do equilíbrio ecológico e paisagístico no território, compreendendo as faixas de 
preservação permanente ao longo dos leitos e em torno das nascentes dos cursos d’água, de 
acordo com a legislação federal vigente, bem como as reservas florestais, parques, praças e 
demais áreas verdes de recreação e lazer; 
V- ZONA ESPECIAL – ZE –, destinada à manutenção de padrões urbanísticos específicos em 
áreas onde haja a presença de atividades, usos ou funções urbanas de caráter excepcional, 
tais como o Paço Municipal, o Parque de Exposições, o Cemitério Municipal e outras áreas 
constantes do ANEXO VII – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE RIO AZUL -, parte 
integrante e complementar da presente Lei; 
VI- ZONA DE EXPANSÃO – ZEX –, destinada a indicar à população e aos investidores o 
sentido preferencial da expansão da Cidade no futuro, cujo uso será residencial em caráter 
exclusivo ou predominante; 
VII- ZONA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL – ZEI –, destinada a indicar à população e aos 
investidores o sentido preferencial da expansão da Cidade no futuro, cujo uso será 
exclusivamente industrial não poluente, nocivo ou perigoso, sendo tolerados comércio e 
serviços de apoio às atividades industriais, postos de combustíveis e postos de revenda de 
gás; 
VIII- ZONA AGRÍCOLA – ZA –, correspondente ao território rural do Município e que somente 
poderá ser utilizada para atividades extrativas, agrícolas e pecuárias, sendo permissíveis: 

a) os usos especificados no campo próprio do ANEXO V – TABELA DE USOS DO 
SOLO -; 

b) atividades de criação comercial de suínos e aves, cuja instalação fica condicionada 
a projetos específicos de proteção previamente aprovados pelo órgão ambiental 
competente e desde que sejam localizados à distância mínima de 1.000,00m (mil 
metros) do perímetro urbano da sede municipal e dos demais núcleos urbanos no 
caso de suínos e de 500,00m (quinhentos metros) no caso de aves; 

c) atividades que representem uso perigoso, mesmo depois de submetidas a 
métodos adequados de segurança, cuja instalação fica condicionada a projetos 
específicos de proteção previamente aprovados pelo órgão ambiental competente 
e desde que sejam localizados à distância mínima de 1.000,00m (mil metros) dos 
perímetros urbanos da sede municipal e dos demais núcleos urbanos do 
Município; 

d) estabelecimentos de armazenamento de gás com capacidade superior a 100 
botijões, desde que localizados à distância mínima de 500,00m (quinhentos 
metros) dos perímetros urbanos da sede municipal e dos demais núcleos urbanos 
do Município; 

e) matadouros, frigoríficos e curtumes, desde que localizados à distância mínima de 
1.000,00m (mil metros) dos perímetros urbanos da sede municipal e dos demais 
núcleos urbanos do Município; 

f) aterros sanitários e vazadouros de lixo, desde que localizados à distância mínima 
de 1.000,00m (mil metros) dos perímetros urbanos da sede municipal e dos 
demais núcleos urbanos do Município; 

g) universidades, colégios agrícolas, parques tecnológicos e similares; 
h) shopping centers, parques temáticos, feiras e exposições, clubes de campo, 

associações, estâncias turísticas e afins; 
i) hotéis-fazenda, hotéis de lazer, pousadas, motéis, drive-ins e assemelhados; 
j) uso residencial vinculado às atividades agropecuárias. 

 
§ Único- As chácaras lindeiras ao perímetro urbano, situadas na Zona Agrícola – ZA –, serão 
denominadas “chácaras suburbanas” e poderão ser parceladas para fins urbanos. 

 
Art. 25- Para efeito de complementar o zoneamento definido no artigo 7º, desta Lei, ficam criados 
EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ECS -, com a finalidade de abrigar usos diferenciados 
daqueles estabelecidos para a zona a que pertencem. 
               

§ 1°- Os usos e os parâmetros para ocupação do solo nos EIXOS DE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS – ECS -–, são aqueles definidos, respectivamente, no ANEXO V – TABELA DE 
USOS DO SOLO - e no ANEXO VI – TABELA DE PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO 
SOLO - que integram esta Lei. 
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§ 2°- São considerados EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS – ECS -, as vias definidas no 
mapa constante do ANEXO VII – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE RIO AZUL -, 
que integra esta Lei. 
 
§ 3°- Somente serão criados novos EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS – ECS -, se as vias 
correspondentes atenderem às seguintes condições: 
I- terem largura mínima de 16,00m (dezesseis metros), com pista de rolamento de 12,00m 
(doze metros); 
II- não constituírem ruas paisagísticas; 
III- guardarem um raio mínimo de 500,00m (quinhentos metros) de outro Eixo de Comércio e 
Serviços, criado anteriormente.  
 
§ 4°- Os lotes situados em EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS – ECS -,, com esquina ou 
fundo para vias locais, poderão utilizar esta última apenas para abertura de iluminação e 
ventilação, ficando a frente comercial e os acessos, inclusive o de serviço, voltados 
exclusivamente para as vias que correspondem aos Eixos de Comércio e Serviços.  
 
§ 5°- Os imóveis residenciais incorporados a imóveis comerciais lindeiros a EIXOS DE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS - ECS - ficam submetidos à restrição contida no parágrafo 
anterior. 
 
§ 6º-  Será permitida, nos EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ECS -, a instalação de 
estabelecimentos de culto e casas de diversão noturna, desde que possuam estacionamento 
privativo adequado, revestimento acústico e taxa de ocupação máxima de 50,0% (cinqüenta 
por cento) do lote. 
 
§ 7º- Será tolerada, nos EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ECS -, a instalação de 
pequenas indústrias não incômodas, nem nocivas ou perigosas, cuja área de processamento 
não ultrapasse a 120,00m2 (cento e vinte metros quadrados), nem ocasione tráfego intenso 
de veículos de carga. 
 

Art. 26- As faixas de preservação permanente ao longo dos vales e em torno das nascentes dos 
cursos d’água, integrantes da ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZPA –,, destinam-se 
unicamente à conservação das matas ciliares ou à sua recomposição onde tiverem desaparecido. 
 

§ 1°- Excetuam-se dessa restrição as áreas pertencentes ao Município que, sem prejuízo da 
exigência de preservação referida no caput, poderão ser utilizadas como espaços livres de 
uso público para a recreação e lazer da população. 
 
§ 2°- Nas áreas referidas no parágrafo precedente, somente serão admitidos equipamentos e 
edificações de pequeno porte para apoio às atividades de recreação e lazer, a exemplo de 
sanitários, quiosques, depósitos de material de limpeza e churrasqueiras, dentre outros afins. 

 
Art. 27- A ZONA DE EXPANSÃO – ZEX-, não poderá ser loteada antes que, pelo menos, 70,0% 
(setenta por cento) das áreas do Perímetro Urbano da sede municipal definidas como sendo de 
urbanização compulsória estejam edificadas. 
 
§ Único- As áreas mencionadas no caput como de urbanização compulsória são aquelas referidas no 
artigo 8º, da Lei do Plano Diretor Municipal.   
 
Art. 28- Serão considerados como edificáveis apenas os lotes que, além do contido na definição do 
inciso XXV, do artigo 21, desta Lei, cumprirem as seguintes exigências: 
 I - quando localizados em meio de quadra tiverem: 

a) testada mínima de 10,00m (dez metros); 
b) largura média mínima de 8,00m (oito metros); 
c) área mínima de 80,00 m² (trezentos metros quadrados); 

II - quando situados em esquina tiverem: 
a) mínimo de 12,00 m (doze metros) em todas as suas testadas; 
b) largura média mínima de 12,00 m (doze metros); 
c) área mínima de 144,00 m² (cento e quarenta e quatro metros quadrados); 

 
§ Único- Nos conjuntos habitacionais populares de que trata o artigo 8º, os parâmetros referidos nos 
incisos I e II, deste artigo, serão definidos mediante regulamento. 
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Art. 29- Todas as atividades no Município serão licenciadas pelo prazo determinado de 1 (um) ano, 
renovável a critério da Prefeitura Municipal, com alvará sujeito à cassação a qualquer tempo em caso 
de ocorrência de algum dos motivos abaixo: 

I- desvirtuamento da finalidade expressa no alvará; 
II - reclamação justificada da vizinhança; 
III- impacto ambiental negativo; 
IV- modificação na legislação urbanística da área em que se localiza o imóvel. 
 
§ 1°- O funcionamento de qualquer atividade industrial, comercial ou de serviços sem a 
necessária licença do órgão municipal competente, ou em desacordo total ou parcial com a 
finalidade licenciada, constitui infração à presente Lei e será objeto de embargo e multa, na 
forma de penalidade pecuniária, à razão de 0,05 (cinco centésimos) URM, por metro 
quadrado de área do estabelecimento. 
 
§ 2°- A suspensão do embargo de que trata o parágrafo anterior dependerá do pagamento da 
multa correspondente e da regularização da atividade, mediante obtenção da licença do órgão 
municipal competente. 
 
§ 3°- No caso de atividade sem localização fixa de exercício, o proprietário será notificado a 
regularizar a atividade e, em deixando de fazê-lo no prazo concedido, será multado na forma 
de penalidade pecuniária à razão de 5,00 (cinco) URM’s. 
 
§ 4°- Na reincidência das infrações referidas nos parágrafos 1° e 3°, deste artigo, a multa 
pelas atividades irregulares será aplicada em dobro a cada nova infração. 
 
§ 5°- A Prefeitura Municipal poderá conceder Alvará provisório para o funcionamento de 
atividades pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, quando houver irregularidade passível de 
ser sanada nesse período, tornando viável o licenciamento regular. 

 
 
Art. 30- A licença para o funcionamento de qualquer atividade no Município, quando do primeiro 
licenciamento, refere-se à localização e, nos exercícios subseqüentes, apenas à fiscalização de 
funcionamento. 

 
§ 1°- Será exigida a renovação da licença para localização sempre que ocorrer mudança no 
ramo de atividade, modificação nas características do estabelecimento ou transferência de 
local. 
 
§ 2°- É obrigatória a fixação do alvará de licença para localização no interior do 
estabelecimento, em local visível e acessível à fiscalização. 
  

CAPÍTULO III - DOS MODELOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

Seção I - Das Residências 
 
Art. 31- Considera-se residência a edificação destinada ao uso habitacional. 
 
Art. 32- Considera-se residência isolada a que representa ocupação unifamiliar no lote, cujas 
dimensões mínimas serão aquelas estabelecidas para a zona a que pertence.  

 
§ Único- Nos lotes das residências isoladas é obrigatória a previsão de espaços para a guarda de, 
pelo menos, 1 (um) veículo, de acordo com as exigências da legislação em vigor. 

 
Art. 33- Consideram-se residências geminadas as edificações contíguas para uso habitacional que 
possuam uma parede em comum. 

 
§ 1°- As residências geminadas só poderão ser construídas nas zonas onde é permitida a 
bifamiliaridade e/ou a multifamiliaridade. 
 
§ 2°- As residências geminadas poderão ser desmembradas, desde que a fração do lote de 
cada uma obedeça às seguintes dimensões mínimas: 

I - quando localizados em meio de quadra tiverem: 
a) testada mínima de 6,00m (seis metros); 
b) largura média mínima de 6,00m (seis metros); 
c) área mínima de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados); 
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II- quando situados em esquina tiverem: 
a) mínimo de 10,00 m (dez metros) em todas as suas testadas; 
b) largura média mínima de 10,00 m (dez metros); 
c) área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados). 

 
§ 3°- Na fração do lote destinada a cada residência é obrigatória a previsão de espaço para a 
guarda de, pelo menos, 1 (um) veículo, de acordo com o exigido na legislação vigente.  

 
Seção II - Das Residências em Série, Transversais ao Alinhamento Predial 

 
Art. 34- Consideram-se residências em série, transversais ao alinhamento predial, aquelas cuja 
implantação no lote exija a abertura de corredor de acesso, não podendo ser superior a 10 (dez) o 
número de residências no mesmo alinhamento. 
 

§ 1º- As residências em série transversais ao alinhamento predial deverão obedecer às 
seguintes condições: 

I- serão destinadas exclusivamente ao uso residencial e somente poderão ser 
construídas nas zonas onde for permitida a bifamiliaridade e/ou a multifamiliaridade, 
devendo o lote permanecer de propriedade de uma única pessoa ou em condomínio; 
II- a fração do lote na qual será edificada cada residência obedecerá aos seguintes 
parâmetros: 

a) testada mínimo, de 6,00m (seis metros), acrescida do recuo obrigatório 
mínimo quando o lote se situar contíguo ao logradouro; 
b) largura média mínimo, de 6,00m (seis metros), acrescida do recuo 
obrigatório mínimo quando o lote se situar contíguo ao logradouro; 
c) área mínima de 150,00 m² (cento e cinqüenta metros quadrados); 

III- o acesso será feito através de corredor com as seguintes larguras mínimas: 
a) 8,00m (oito metros), sendo 6,00m (seis metros) de pista de rolamento e 

2,00m (dois metros) de passeio na lateral edificada, quando as residências 
estiverem dispostas em um só lado do corredor de acesso; 

b) 12,00m (doze metros), sendo 8,00m (oito metros) de pista de rolamento e 
2,00m (dois metros) de passeio de cada lado da pista, quando as 
residências estiverem dispostas de ambos os lados do corredor de acesso; 

IV- quando forem construídas mais de 5 (cinco) residências no mesmo alinhamento, 
será adotado, no final do corredor de acesso, bolsão de retorno com diâmetro mínimo 
de 15,00 m (quinze metros), na pista de rolamento; 
V- será destinada área para recreação e lazer dos moradores, contida em um único 
espaço de uso comum, obedecidas às disposições da legislação pertinente em vigor; 
VI- haverá espaço para guarda de pelo menos 1 (um) veículo por residência, podendo 
o mesmo estar contido na fração ideal de cada residência ou em um único espaço de 
uso comum, obedecidos os recuos e as dimensões mínimas estabelecidas pela 
legislação vigente. 

 
§ 2º- Os terrenos ocupados por residências em série transversais ao alinhamento predial 
deverão possuir a seguinte infra-estrutura mínima, comum e exclusiva do empreendimento, 
com projetos aprovados pelos órgãos competentes: 

I- rede de abastecimento de água potável; 
II- rede de coleta de águas servidas; 
III- rede de drenagem de águas pluviais; 
IV- rede de distribuição de energia elétrica; 
V- corredores de acesso de veículos, pavimentados com asfalto, paralelepípedos, 
blocos intertravados de concreto, ou pavimentação similar; 
VI- corredores de acesso de pedestres, com revestimento mínimo de 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) de largura em cimento, lajota, pedra ou similar; 
VII- local comum apropriado para guarda de recipientes de lixo. 

 
Seção III - Das Residências em Série, Paralelas ao Alinhamento Predial 

 
Art. 35- Consideram-se residências em série, paralelas ao alinhamento predial, aquelas situadas ao 
longo de logradouro público oficial, dispensando a abertura de corredor de acesso, não podendo o 
número de residências em um mesmo lote ser superior a 10 (dez) unidades.  

 
§ Único- As residências em série, paralelas ao alinhamento predial, deverão obedecer às seguintes 
condições: 
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I- serão destinadas exclusivamente ao uso residencial e somente poderão ser 
construídas em zonas onde for permitida a bifamiliaridade e/ou a multifamiliaridade; 
II- a fração do lote na qual será edificada cada residência obedecerá aos seguintes 
parâmetros, quando localizada em meio de quadra: 

a) testada mínima de 6,00m (seis metros); 
b) largura média mínima de 6,00m (seis metros); 
c) área mínima de 150,00 m² (cento e cinqüenta metros quadrados); 

III- a fração do lote na qual será edificada cada residência obedecerá aos seguintes 
parâmetros, quando localizada em esquina: 

a) mínimo de 10,00 m (dez metros) em todas as suas testadas; 
b) largura média mínima de 10,00 m (dez metros); 
c) área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados); 

IV- será destinada área para recreação e lazer, contida na fração ideal de cada 
moradia, obedecida a legislação pertinente em vigor; 
V- haverá espaço para guarda de pelo menos 1 (um) veículo por residência, podendo 
o mesmo estar contido na fração ideal de cada residência ou em um único espaço de 
uso comum, obedecidos os recuos e as dimensões mínimas estabelecidas pela 
legislação pertinente em vigor. 

 
Seção IV - Dos Edifícios 

 
Art. 36- É vedada a construção de edifícios em lotes pertencentes à zona classificada nesta Lei como 
Zona Residencial - ZR -. 
 

§ 1°- Os usos e os parâmetros de ocupação do solo relativos aos edifícios são aqueles 
estabelecidos no ANEXO V – TABELA DE USOS DO SOLO -, e no ANEXO VI – TABELA DE 
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO -, desta Lei, respectivamente. 

 
§ 2°- Os edifícios deverão obedecer à legislação pertinente quanto à exigência de áreas para 
recreação e lazer e de espaços para a guarda de veículos. 

 
Seção V - Dos Conjuntos Residenciais 

 
Art. 37- Consideram-se conjunto residencial, para efeito desta Lei, as edificações em um mesmo lote, 
constituídas por: 

I-    10 (dez) ou mais residências, quer sejam isoladas ou geminadas; 
II- 10 (dez) ou mais residências em série, quer sejam transversais ou paralelas ao 
alinhamento predial; 
III- mais de 2 (dois) edifícios de apartamentos, quer isoladamente ou em blocos; 
IV- grupamento misto, formado por unidades descritas nos incisos I, II e III, do presente artigo, 
compondo um conjunto urbanístico integrado. 
 

§ Único- Os conjuntos residenciais destinam-se exclusivamente ao uso residencial e deverão 
obedecer às seguintes condições: 

I- o lote original deverá permanecer de propriedade de uma única pessoa ou em 
condomínio, obedecidas as dimensões mínimas exigidas para a zona a que pertence; 
II- quando constituídos por residências isoladas, geminadas ou em série, somente 
poderão ser construídos em zonas onde for permitida a bifamiliaridade ou a 
multifamiliaridade; 
III- quando constituídos por edifícios ou blocos de edifícios de apartamentos, 
exclusivamente ou juntamente com residências, somente poderão ser construídos em 
zonas onde for permitida a multifamiliaridade; 
IV- os corredores de acesso dos conjuntos residenciais deverão obedecer ao que 
segue; 

a) quando destinados à passagem de veículos e pedestres, com residências em 
um só de seus lados, terão as seguintes dimensões mínimas: 8,00m (oito 
metros), sendo 6,00m (seis metros) de pista de rolamento e 2,00m (dois 
metros) de passeio na lateral edificada, quando as residências estiverem 
dispostas em um só lado do corredor de acesso;  

b) quando destinados à passagem de veículos e pedestres e possuírem 
residências de ambos os lados, terão as seguintes dimensões mínimas: 
12,00m (doze metros), sendo 8,00m (oito metros) de pista de rolamento e 
2,00m (dois metros) de passeio de cada lado da pista, quando as residências 
estiverem dispostas de ambos os lados do corredor de acesso; 
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c) quando destinados somente à passagem de veículos, terão largura mínima de 
4,00m (quatro metros) em mão única e de 8,00m (oito metros) em mão dupla; 

d) quando destinados somente à passagem de pedestres, terão largura mínima 
de 2,00m (dois metros); 

e) os corredores de acesso às residências não poderão interligar duas vias 
públicas; 

f) quando houver mais de 10 (dez) residências em um mesmo alinhamento, 
deverá ser adotado no final do corredor de acesso um bolsão de retorno com 
diâmetro mínimo de 15,00m (quinze metros), na pista de rolamento. 

 
Art. 38- Nos conjuntos residenciais as edificações deverão guardar afastamento das divisas do lote 
segundo o estabelecido para a zona a que pertence e de 4,00m (quatro metros), no mínimo, em 
relação aos corredores de acesso de veículos e passagens de pedestres. 
 
Art. 39- Nos conjuntos residenciais constituídos por edifícios ou blocos de edifícios de apartamentos, 
os recuos entre os mesmos serão de 8,00m (oito metros), distância essa válida para todo o perímetro 
dos edifícios ou blocos de edifícios. 

 
§ Único- Será dispensado o recuo entre 2 (dois) edifícios contíguos que formarem um único bloco, 
desde que a justaposição não origine área enclausurada para iluminação e ventilação natural. 

 
 
Art. 40- Os conjuntos residenciais constituídos por residências isoladas, geminadas ou em série, 
deverão atender aos seguintes requisitos urbanísticos: 

I- conjuntos com 30 (trinta) até 100 (cem) unidades de moradia deverão apresentar, no 
mínimo, 2 (dois) padrões arquitetônicos distintos seja no volume, forma ou área construída; 
II- conjuntos com mais de 100 (cem) unidades de moradia deverão apresentar, no mínimo, 2 
(dois) padrões de ocupação, conforme o estabelecido a seguir: 

a) residências unifamiliares isoladas; 
b) residências unifamiliares geminadas; 
c) residências unifamiliares em série. 
 

§ Único- Em qualquer dos casos mencionados nos incisos I e II, do presente artigo, cada tipo de 
padrão arquitetônico deverá perfazer, no mínimo, 25,0% (vinte e cinco por cento) do número total de 
unidades de moradia do conjunto. 
 
Art. 41- Os conjuntos residenciais deverão possuir a seguinte infra-estrutura mínima, comum e 
exclusiva do empreendimento: 

I - rede de drenagem de águas pluviais; 
II - rede de abastecimento de água potável; 
III - rede de coleta de esgotos; 
IV - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação; 
V - corredores de acesso de veículos, revestidos com paralelepípedos, blocos intertravados 
de concreto, asfalto, ou pavimentação similar; 
VI - corredores de acesso de pedestres, com revestimento mínimo de 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de largura em cimento alisado, ladrilhos hidráulicos, pedra ou similar; 
VII - arborização, à razão de 1 (uma) árvore para cada 250,00 m² (duzentos e cinqüenta 
metros quadrados) de área de terreno; 
VIII - local apropriado para a guarda de recipientes de lixo. 

 
Art. 42- Os conjuntos residenciais deverão possuir área de recreação e lazer para seus moradores 
constituindo um ou mais espaços de uso comum, obedecida a legislação pertinente em vigor. 
 
Art. 43- Os conjuntos residenciais deverão possuir área destinada a estacionamento de veículos na 
proporção mínima de 1 (uma) vaga para cada unidade residencial, atendidas as disposições da 
legislação pertinente em vigor. 

 
§ 1°- No caso de conjunto residencial constituído por residências isoladas, geminadas ou em 
série, transversais ao alinhamento predial, as vagas para estacionamento poderão estar 
contidas na fração ideal de cada residência ou agrupadas em um ou mais espaços de uso 
comum. 
 
§ 2°- No caso de conjunto residencial constituído por edifícios ou blocos de edifícios de 
apartamento, as vagas de estacionamento dos seus apartamentos poderão estar contidas sob 
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a projeção dos edifícios no subsolo, no térreo ou outro pavimento, ou ainda fora da projeção 
dos mesmos, compreendendo um ou mais espaços de uso comum. 

 
CAPÍTULO IV - DAS EDIFICAÇÕES ESPECIAIS 

 
Art. 44- Os edifícios hospitalares deverão obedecer às exigências da presente Lei, no que se refere 
ao uso e à ocupação do solo. 

 
§ 1°- As edificações principais dos prédios hospitalares não poderão distar menos de 3,00m 
(três metros) das divisas do lote.  
 
§ 2°- Consideram-se como edificações principais as enfermarias, quartos, salas de cirurgias e 
curativos, compartimentos destinados à consulta ou tratamento de enfermos, velórios e outras 
compreendidas nesta designação.  
 
§ 3°- Nos hospitais para doentes portadores de moléstias mentais ou contagiosas, a distância 
das edificações às divisas do lote não poderá ser inferior a 10,00m (dez metros). 

 
Art. 45- Os postos de abastecimento de veículos, serviços de lavagem, lubrificação e reparos, 
obedecerão às seguintes exigências: 

I- somente poderão ser instalados em terrenos de meio de quadra com área superior a 750,00 
m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), ou em terrenos de esquina, com área superior 
a 800,00 m² (oitocentos metros quadrados); 
II- nos lotes de meio de quadra ou de esquina o afastamento frontal mínimo da projeção da 
cobertura será aquele especificado para a zona a que pertencem; 
III- o afastamento mínimo das divisas laterais será de 2,00m (dois metros); 
IV- no caso da edificação destinada à administração e loja de conveniências, o recuo da divisa 
lateral poderá ser dispensado; 
V- os boxes de lavagem, pulverização e lubrificação dos postos de abastecimento ou lava-
jatos obedecerão aos seguintes requisitos: 

a) o recuo frontal mínimo será de 10,00m (dez metros); 
b) os recuos mínimos das divisas laterais e de fundo serão de 4,00m (quatro metros); 
c) poderão ser dispensados os recuos a que se refere a alínea “b”, quando os boxes 

forem instalados em recintos cobertos e ventilados; 
d) as águas servidas deverão passar por caixas dotadas de crivos e filtros para 

retenção de detritos sólidos e graxas, bem como serem submetidas a tratamento 
primário antes de serem lançadas no esgoto; 

VI- as borracharias e oficinas de reparos obedecerão aos requisitos estabelecidos nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do inciso anterior; 
VII- as bombas de abastecimentos guardarão distâncias mínimas de: 

a) 6,00m (seis metros) do logradouro; 
b) 4,00m (quatro metros) de qualquer construção, mesmo que interna; 
c) 5,00m (cinco metros) entre si; 

VIII- nos postos localizados em contornos e acessos rodoviários à cidade, a edificação deverá 
guardar um recuo mínimo de 15,00m (quinze metros) do alinhamento predial; 
IX- os recuos laterais deverão ser arborizados em toda a sua extensão com um maciço 
vegetal de 3,00m (três metros) de altura média. 

 
§ 1°- Deverá ser observada a distância mínima de 100,00 m (cem metros) entre os postos de 
abastecimento de veículos e as seguintes categorias de edificações: 

I-   hospitais e sanatórios; 
II-  pré-escolas e creches; 
III-  estabelecimentos de ensino fundamental, médio ou superior; 
IV- asilos e casas de repouso para idosos; 
V-  igrejas, templos e locais de reunião para mais de 300 (trezentas) pessoas;  
VI-  teatros e cinemas com lotação superior a 200 (duzentas) pessoas. 

 
§ 2°- Quando o serviço prestado for exclusivamente de lava-jato, o mesmo poderá ser 
instalado em terreno de meio de quadra, com área mínima de 360,00 m² (trezentos e 
sessenta metros quadrados), ou em terreno de esquina com área mínima de 450,00m² 
(quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), obedecidas as demais disposições deste artigo 
e o Código de Edificações. 
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Art. 46- As edificações destinada a fins escolares guardarão a distância mínima de 3,00m (três 
metros) de todas as divisas do lote, com exceção das edificações de apoio que obedecerão aos 
parâmetros da zona a que pertencem. 
 
Art. 47- As edificações destinadas a teatros e cinemas guardarão a distância mínima de 3,00m (três 
metros) das divisas laterais e de fundo do lote. 
 
Art. 48- As edificações destinadas à garagem e estacionamento de veículos em caráter comercial, 
somente poderão ser instaladas na ZONA COMERCIAL - ZC -.  
 
Art. 49- As edificações destinadas à criação comercial de suínos e aves guardarão distância mínima 
de 500,00m (quinhentos metros), no caso de suínos, e de 250,00m (duzentos e cinqüenta metros), no 
caso de aves, de outras propriedades, ficando sua instalação condicionada a projetos específicos de 
proteção previamente aprovados pelo órgão ambiental competente. 
 
Art. 50- As guaritas de segurança nas edificações residenciais, comerciais ou industriais, poderão ser 
construídas na área do recuo frontal obrigatório, desde que obedecidas as seguintes condições: 

I-  o escoamento das águas pluviais será efetuado exclusivamente dentro dos limites do lote; 
II- a projeção dos beirais deverá ficar dentro dos limites do lote; 
III- nas edificações residenciais, a área máxima permitida será de 6,00m² (seis metros 
quadrados); 
IV- nas edificações industriais e comerciais, a área máxima permitida será de 9,00m² (nove 
metros quadrados); 
V- em ambos os casos, as guaritas deverão conter instalações sanitárias internas privativas. 

 
Art. 51- É vedada a construção das centrais de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - na área 
correspondente ao recuo obrigatório do alinhamento predial do imóvel. 
 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 52- Somente a Prefeitura Municipal e as agências governamentais de habitação popular poderão 
construir conjuntos habitacionais populares no território municipal. 
 
 
Art. 53- Os lotes aprovados anteriormente à publicação desta Lei que tiverem dimensões inferiores 
àquelas aqui estabelecidas, somente poderão ser edificados com ocupação unifamiliar, ressalvando-
se aqueles lindeiros às vias arteriais, onde será permitido uso misto, desde que com apenas uma 
ocupação unifamiliar.  
 
§ Único- Os parâmetros para ocupação do solo nos lotes referidos no caput serão definidos mediante 
decreto do Poder Executivo, em até 90 (noventa) dias contados da publicação da presente Lei.     
 
Art. 54- Nos lotes situados nas zonas referidas nos incisos I, II e III, do artigo 7º, deverá ser mantida 
uma superfície permeável mínima de 20% (vinte por cento) da área do lote, a qual ficará livre de 
edificação, da sua projeção, ou de avanço do subsolo, não podendo, ainda, receber nenhum tipo de 
revestimento impermeável ou cobertura. 
 
§ Único- Nas zonas em que é exigido o recuo frontal em relação ao alinhamento predial, pelo menos 
75,0% (setenta e cinco por cento) da área permeável deverão estar contidos na parte frontal do lote, 
na faixa correspondente ao referido recuo. 

 
Art. 55- Serão consideradas como áreas não computáveis para cálculo do coeficiente de 
aproveitamento: 

I- 100,00% (cem por cento) da área de recreação e lazer coberta, a exemplo de salão de 
festas, salão de jogos, sala de ginástica, churrasqueiras e saunas, desde que privativa do 
edifício e de uso comum dos seus condôminos; 
II- 100,00% (cem por cento) da área de recreação e lazer descoberta, a exemplo de quadras 
de esportes, piscinas e instalações afins, desde que privativa do edifício e de uso comum dos 
seus condôminos, ou privativa de residências isoladas ou geminadas; 
III- as áreas destinadas a estacionamento privativo da edificação; 
IV- os abrigos para centrais de gás; 
V- as guaritas; 
VI- o ático, desde que não ultrapasse o máximo de 1/3 (um terço) da área do pavimento 
imediatamente inferior; 
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VII- o sótão, desde que não ultrapasse o máximo de 1/3 (um terço) da área do pavimento 
imediatamente inferior; 
VIII- os terraços desprovidos de cobertura e utilizados apenas como solarium ou estendal; 
IX- as sacadas, varandas e terraços, com até 1,20m (um metro e vinte centímetros) de 
projeção além das paredes e até o limite de 10% (dez por cento) da área de cada unidade de 
moradia; 
X- as floreiras com até 0,60m (sessenta centímetros) de projeção além das paredes. 
XI- os beirais com até 1,20m (um metro e vinte centímetros) de projeção além das paredes; 

 
Art. 56- Nos estabelecimentos definidos nesta Lei como industriais será permitida a exploração do 
comércio vinculado à venda dos bens e mercadorias neles produzidos. 
 
Art. 57- Constituem parte integrante e complementar da presente Lei os seguintes anexos: 
 I -   ANEXO V – TABELA DE USOS DO SOLO -; 
 II -  ANEXO VI – TABELA DE PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO -; 
 III - ANEXO VII – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE RIO AZUL -. 
 

TÍTULO IV – DO SISTEMA VIÁRIO 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Seção I - Dos Objetivos 
 
Art. 58- O presente título define o Sistema Viário do Município, estabelecendo as diretrizes para o 
sistema de circulação e a implantação de arruamentos nas zonas urbanas e na zona agrícola do 
Município, sendo parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul. 
 
Art. 59- Estas disposições têm por objetivos: 

I- complementar as diretrizes de uso e ocupação do solo no ordenamento territorial do 
município; 
II- fixar as condições necessárias para que as vias de circulação possam, adequadamente, 
desempenhar suas funções e dar vazão ao seu volume de tráfego; 
III- assegurar a continuidade do arruamento existente nos novos parcelamentos do solo no 
município; 
IV- fornecer o suporte técnico necessário para a elaboração dos projetos de pavimentação 
das vias públicas. 

 
Art. 60- Todo e qualquer arruamento, bem como a execução de qualquer serviço ou obra no sistema 
viário do município deverão ser previamente aprovados pela Administração Municipal, nos termos 
aqui previstos e na Lei de Parcelamento do Solo. 
 
§ Único- A presente Lei complementa, sem alterar ou substituir, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a 
Lei de Parcelamento do Solo do Município. 
 

Seção II - Das Definições 
 
Art. 61- Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - arruamento: conjunto de logradouros públicos destinados à circulação viária e acesso aos 
lotes; 
II - ciclovia: via destinada ao tráfego exclusivo de bicicletas e afins, não sendo permitidos 
veículos motorizados; 
III - código de trânsito: conjunto das normas que disciplinam a utilização das vias de 
circulação;  
IV - estrada vicinal: estrada pavimentada ou não, que atende principalmente ao tráfego local 
do Município;  
V - logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou especial 
do povo, destinada a vias de circulação e espaços livres; 
VI - passeio: parte da via de circulação destinada ao tráfego de pedestres, em geral limitada 
pelo meio-fio e o alinhamento predial; 
VII - pista de rolamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de uma ou 
mais faixas para o tráfego ou o estacionamento de veículos; 
VIII - sistema viário: conjunto das vias principais de circulação do Município, com hierarquia 
superior às de tráfego local; 
IX - sinalização de trânsito: conjunto dos elementos de comunicação visual adotados nas 
vias públicas para informação, orientação e advertência aos seus usuários; 
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X - sinalização horizontal: constituída por elementos aplicados no pavimento das vias 
públicas; 
XI - sinalização vertical: representada por painéis e placas implantados ao longo das vias 
públicas; 
XII - tráfego: fluxo de veículos que percorre uma via em determinado período de tempo; 
XIII - tráfego leve: fluxo inferior a 50 veículos  por dia em uma direção; 
XIV - tráfego médio: fluxo compreendido entre 50 e 400 veículos por dia em uma direção; 
XV - tráfego pesado: fluxo superior a 400 veículos por dia em uma direção; 
XVI - trânsito: ato de circular por uma via;  
XVII - via arterial: que estrutura a organização funcional do sistema viário urbano e acumula 
os maiores fluxos de tráfego da cidade; 
XVIII - via coletora: que promove a ligação dos bairros com as vias arteriais; 
XIX - via conectora: que promove a ligação entre os bairros; 
XX - via local: destinada exclusivamente a dar acesso às moradias; 
XXI - vias públicas ou de circulação: acessos e contornos rodoviários, avenidas, ruas, 
alamedas, travessas, estradas e caminhos de uso público. 

 
CAPÍTULO II - DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO 

 
Art. 62- As vias de circulação do Município, conforme suas funções e características físicas 
classificam-se de acordo com a seguinte hierarquia em ordem decrescente de importância, a qual 
também define a preferência de passagem nos cruzamentos: 

I-    Nível   I, compreendendo as rodovias federais e estaduais e os contornos rodoviários; 
II-   Nível   II, compreendendo as vias arteriais; 
III-  Nível  III, compreendendo as vias conectoras; 
IV-  Nível  IV, compreendendo as vias coletoras; 
V-   Nível  V, compreendendo as rodovias municipais e estradas vicinais; 
VI-  Nível  VI, compreendendo as vias locais; 
VII-  Nível VII, compreendendo as ciclovias. 

 
§ Único- A classificação contida neste artigo consta do ANEXO VIII – HIERARQUIA VIÁRIA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL - e do ANEXO IX – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA DE RIO AZUL -, que 
integram a presente Lei. 
 
Art. 63- Os arruamentos nos projetos de parcelamento do solo urbano no Município deverão 
obedecer às diretrizes viárias definidas na presente Lei. 
              
§ Único- A representação cartográfica das diretrizes do Sistema Viário do Município está indicada no 
ANEXO X – DIRETRIZES VIÁRIAS URBANAS DE RIO AZUL -, que integra a presente Lei. 

 
Art. 64- Nos projetos de parcelamento do solo urbano as larguras mínimas das vias serão as 
seguintes:  

I- vias arteriais, conectoras e coletoras: 16,00m (dezesseis metros), sendo 12,00m (doze 
metros) de pista de rolamento e 2,00m (dois metros) de passeio de cada lado; 
II- vias locais: 12,00m (doze metros), sendo 8,00m (oito metros) de pista de rolamento e 
2,00m (dois metros) de passeio de cada lado. 

 
§ Único- A representação gráfica dos gabaritos para dimensionamento dos passeios consta do 
ANEXO XI – GABARITO DE PASSEIOS -, que integra a presente Lei. 
 
Art. 65- Na Zona Agrícola – ZA -, as larguras mínimas das faixas de domínio público das estradas 
rurais serão as seguintes: 
I- rodovias municipais: 12,00m (doze metros), sendo 8,00m (oito metros) de pista de rolamento e 2,00 
m (dois metros) de faixa non aedificandi de cada lado; 
II - estradas vicinais: 10,00 m (dez metros), sendo 6,00m (seis metros) de pista de rolamento e 2,00 m 
(dois metros) de faixa non aedificandi de cada lado. 
 
§ Único- Não será permitido o plantio de árvores, arbustos ou qualquer tipo de cultura na área 
destinada à faixa non aedificandi, nem tampouco seu fechamento com cercas, muros ou quaisquer 
outros meios. 
 
Art. 66- As vias de circulação no Município, segundo a hierarquia estabelecida no artigo 5º, desta Lei, 
correspondem à seguinte classificação quanto ao volume de tráfego, para efeito de subsidiar a 
elaboração de projetos de pavimentação: 
  I - Classe 1, de tráfego pesado, compreendendo: 
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a) rodovias federais e estaduais; 
b) contornos rodoviários; 
c) vias arteriais. 

II - Classe 2, de tráfego médio, compreendendo: 
a) vias conectoras; 
b) vias coletoras; 
c) rodovias municipais. 

III - Classe 3, de tráfego leve, compreendendo: 
a) estradas vicinais; 
b) vias locais. 

 
§ Único- A pavimentação da pista de rolamento das vias de Classe 1 deverá ser executada com 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ -. 
 
Art. 67- A sinalização das vias públicas é de responsabilidade do Município, consoante estabelece a 
Lei Federal n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro -.  

 
§ 1º- Toda e qualquer via pavimentada no Município deverá receber sinalização de trânsito, 
segundo as exigências da legislação pertinente em vigor.  

                
§ 2º- A sinalização horizontal das vias pavimentadas nos projetos de parcelamentos do solo  
no Município será executada às expensas dos respectivos parceladores, a partir de projeto 
previamente aprovado pelo órgão responsável do Município. 

 
Art. 68- São partes integrantes e complementares desta Lei, os seguintes anexos: 
 I -   ANEXO VIII – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL DE RIO AZUL -; 
 II -  ANEXO IX – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA DE RIO AZUL -; 
 III - ANEXO X – DIRETRIZES VIÁRIAS URBANAS DE RIO AZUL -; 
 IV - ANEXO XI – GABARITO DE PASSEIOS. 
 
 

TÍTULO V – DO PARCELAMENTO DO SOLO 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Seção I - Dos Objetivos 
 
Art. 69- Este título regula, com fundamento nas leis n° 6.766/79 e n° 9.785/99, o parcelamento do solo 
para fins urbanos no Município, obedecidas as demais normas federais e estaduais relativas à 
matéria, sendo parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul. 
 

§ 1º- Considera-se para fins urbanos o parcelamento do solo nas áreas declaradas urbanas 
por lei municipal. 
 
§ 2º- Consideram-se áreas urbanas, para fins de aplicação desta Lei, aquelas assim definidas 
na Lei dos Perímetros das Zonas Urbanas do Município. 
 
§ 3º- Considera-se Zona Agrícola, para fins de aplicação desta Lei, aquela pertencente ao 
Município de Rio Azul, localizada fora dos limites das áreas urbanas definidas na Lei do 
Perímetro Urbano do Município. 

 
Art. 70- Estas disposições têm por objetivos:   

I- orientar o projeto e a execução de qualquer serviço ou obra de parcelamento do solo para 
fins urbanos no Município; 
II- prevenir assentamento urbano em área imprópria para esse fim; 
III- evitar a comercialização de lotes inadequados às atividades urbanas; 
IV- assegurar a observância de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da 
comunidade no processo de parcelamento do solo para fins urbanos. 

 
Art. 71- A execução de qualquer loteamento, arruamento, desmembramento ou remembramento no 
Município, dependerá de prévia licença da Prefeitura, devendo ser ouvidas, quando for o caso, as 
autoridades mencionadas no Capítulo V, da Lei nº. 6.766/79. 
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§ 1º- As disposições da presente Lei aplicam-se também aos loteamentos, arruamentos e 
desmembramentos efetuados em virtude de divisão amigável ou judicial, para a extinção de 
comunhão ou qualquer outro fim. 
 
§ 2º- O Poder Executivo poderá negar licença para parcelar em áreas específicas ou 
suspender por tempo determinado a aprovação de parcelamento do solo no Município. 
  
§ 3º- Esta Lei complementa, sem alterar ou substituir, as exigências de caráter urbanístico 
estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo e na Lei do Sistema Viário do Município. 

 
Seção II - Das Definições 

 
Art. 72- Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o logradouro público; 
II - alvará: documento expedido pela Prefeitura Municipal concedendo licença para o 
funcionamento de atividades ou a execução de serviços e obras; 
III - área de fundo de vale: área do loteamento destinada à proteção das nascentes e leitos 
dos cursos d’água; 
IV - área total: área abrangida pelo loteamento, desmembramento ou condomínio horizontal, 
de acordo com os limites definidos no seu registro imobiliário; 
V - área líquida: área resultante da diferença entre a área total do loteamento ou 
desmembramento e a soma das áreas de logradouros públicos, espaços livres de uso público 
e outras áreas a serem incorporadas ao patrimônio público; 
VI - arruamento: logradouro ou conjunto de logradouros públicos destinados à circulação 
viária e acesso aos lotes urbanos; 
VII - condomínio horizontal: modelo de parcelamento do solo formando área fechada por 
muros, com acesso único controlado, em que a cada unidade autônoma cabe, como parte 
inseparável, fração ideal de terreno correspondente às áreas comuns destinadas a vias de 
acesso e recreação; 
VIII - desdobro: parcelamento de um lote em dois; 
IX - desmembramento ou subdivisão: parcelamento de gleba em lotes destinados à 
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 
abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes; 
X - equipamento comunitário: equipamento público destinado à educação, cultura, lazer, 
saúde, segurança e similares; 
XI - equipamento urbano: equipamento público de abastecimento de água, coleta de esgoto, 
drenagem de águas pluviais, distribuição de energia elétrica, iluminação pública e telefonia; 
XII - espaço livre de uso público: área do loteamento reservada ao uso comum e/ou especial 
do povo, para recreação, lazer e atividades ao ar livre; 
XIII - fração ideal: parte inseparável de um lote ou coisa comum, considerada para fins de 
ocupação;  
XIV - fundo do lote: divisa oposta à testada, sendo, nos lotes de esquina, a divisa oposta à 
testada menor, ou, no caso de testadas iguais, à testada de da via de maior hierarquia; 
XV - gleba: área de terra, com localização e delimitação definidas, não resultante de 
processo regular de parcelamento do solo para fins urbanos; 
XVI - infra-estrutura básica: equipamentos urbanos de iluminação pública, redes de 
escoamento das águas pluviais, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água potável 
e de energia elétrica pública e domiciliar, e vias de circulação pavimentadas. 
XVII - largura média do lote: distância entre as divisas laterais do lote, ou entre a maior 
testada e o lado oposto, ou entre duas testadas opostas, medida ortogonalmente no ponto 
médio da profundidade do lote;    
XVIII - logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou especial 
do povo, destinada às vias de circulação e aos espaços livres; 
XIX - lote ou data: terreno com acesso ao logradouro e servido de infra-estrutura, cujas 
dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos em lei municipal para a zona a que 
pertence; 
XX - loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de 
novas vias de circulação e logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias já existentes; 
XXI - parcelamento: subdivisão de gleba sob a forma de loteamento, desdobro, 
desmembramento, remembramento ou condomínio horizontal; 
XXII - passeio ou calçada: parte do logradouro ou via de circulação destinada ao tráfego de 
pedestres; 
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XXIII - pista de rolamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de uma 
ou mais faixas para o tráfego e estacionamento de veículos; 
XXIV - profundidade do lote: distância entre a testada e o fundo do lote, medida entre os 
pontos médios da testada e da divisa do fundo ; 
XXV - quadra: terreno circundado por vias de circulação dotadas de infra-estrutura, 
resultante de processo regular de parcelamento do solo para fins urbanos; 
XXVI - remembramento ou unificação: junção de dois ou mais lotes para formarem um único 
lote; 
XXVII - talvegue: linha sinuosa definida pela sucessão dos pontos de maior profundidade ao 
longo do leito de um curso d’água; 
XXVIII - via de acesso: área de uso comum destinada à circulação de veículos e ao acesso às 
unidades de condomínios horizontais; 
XXIX - via de circulação: avenidas, ruas, alamedas, travessas, estradas e caminhos de uso 
público. 

 
CAPÍTULO II - DAS NORMAS TÉCNICAS 

 
Seção I - Dos Parcelamentos para Fins Urbanos 

 
Art. 73- Nenhum parcelamento do solo será permitido: 

I- em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas; 
II- em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 
sejam previamente saneados; 
III- em terrenos com declividade igual ou superior a 30,0% (trinta por cento); 
IV- em terrenos cujas condições geológicas e geotécnicas não aconselhem a edificação; 
V- em áreas de preservação ecológica, ou naquelas onde a poluição impeça condições 
suportáveis, até a sua correção; 
VI- em terrenos situados nas ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZPA -, instituídas 
pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. 

 
§ Único- É vedado desmatar ou alterar a morfologia do terreno fora dos limites estritamente 
necessários à abertura das vias de circulação, exceto mediante aprovação expressa do Poder 
Executivo. 

 
Art. 74- A maior dimensão da quadra não poderá exceder a 250,00m (duzentos e cinqüenta metros) e 
sua área não poderá ser superior a 30.000,00 m² (trinta mil metros quadrados). 

 
§ Único- As quadras oriundas de projetos de loteamento deverão ser dotadas da infra-estrutura 
exigida no Capítulo III, desta Lei, em todas as suas testadas lindeiras a logradouros públicos. 
 
Art. 75- As dimensões e área mínimas, bem como os usos e os parâmetros de ocupação dos lotes 
oriundos de parcelamentos serão aqueles da zona em que se localiza a gleba, segundo estabelecido 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município. 
 

§ 1º- As dimensões e área mínimas dos lotes resultantes de parcelamentos deverão 
obedecer aos seguintes parâmetros: 

I - quando localizados em meio de quadra tiverem: 
a) testada mínima de 10,00m (dez metros); 
b) largura média mínima de 8,00m (oito metros); 
c) área mínima de 80,00 m² (trezentos metros quadrados); 
II - quando situados em esquina tiverem: 
a) mínimo de 12,00 m (doze metros) em todas as suas testadas; 
b) largura média mínima de 12,00 m (doze metros); 
c) área mínima de 144,00 m² (cento e quarenta e quatro metros quadrados); 

§ 2º- Os condomínios horizontais serão destinados exclusivamente ao uso residencial, sendo 
os usos e os parâmetros de ocupação do solo iguais ao da ZONA RESIDENCIAL – ZR -, 
observado o que segue: 

I- somente poderão ser construídos em zonas onde for permitida a bifamiliaridade 
e/ou a multifamiliaridade; 
II- a propriedade do imóvel não poderá ser desmembrada, devendo o lote permanecer 
em nome de uma única pessoa ou de condomínio;  
III- os recuos frontais obrigatórios das frações unitárias deverão ser obedecidos tanto 
em relação às via de acesso quanto ao logradouro público, mesmo que as unidades 
não se sirvam desse logradouro.  
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§ 3º- Somente serão permitidas alterações nas parcelas dos condomínios horizontais que 
resultem em unidades com área igual ou superior às estabelecidas no respectivo Alvará de 
Aprovação. 

 
Art. 76- Poderão excetuar-se do disposto no § 1º, do artigo 7º, unicamente os loteamentos 
implantados pela Prefeitura Municipal ou por agências governamentais, destinados a conjuntos 
habitacionais populares.  
 
Art. 77- São consideradas áreas de fundo de vale aquelas que se localizam em torno das nascentes 
e ao longo do leito dos cursos d’água, tendo como limite o seu talvegue e os próximos 30,00 m (trinta 
metros) de mata ciliar ou a via paisagística quando existir. 
  

§ 1º- A distância da via paisagística ao curso d’água será de, no mínimo, 30,00m (trinta 
metros) do seu leito e de, no mínimo, 50,00m (cinqüenta metros) em torno da sua nascente, 
atendendo ao disposto na legislação federal em vigor e ao traçado das diretrizes de 
arruamento estabelecidas na Lei do Sistema Viário do Município. 
  
§ 2º- As áreas de fundo de vale definidas no caput serão mantidas como ZONA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZPA –, conforme previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
do Município. 

  
Art. 78- As vias de circulação de qualquer loteamento deverão: 

I- articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas, em obediência às 
diretrizes de arruamento estabelecidas na Lei do Sistema Viário do Município; 
II- obedecer aos gabaritos das vias estabelecidos na Lei do Sistema Viário do Município; 
III- ser providas de praça de manobra com passeio, que possa conter um círculo com 
diâmetro mínimo de 15,00m (quinze metros) na pista de rolamento, quando houver 
interrupção ou descontinuidade no traçado, salvo se constituir diretriz de arruamento 
estabelecida na Lei do Sistema Viário do Município.  

 
§ 1º- As servidões de passagem que porventura gravem terrenos a parcelar deverão ser 
consolidadas pelas novas vias de circulação, obedecidas as normas das concessionárias dos 
respectivos serviços públicos. 
 
§ 2º- Na aprovação de condomínios horizontais não será permitido interromper o traçado das 
diretrizes de arruamento previstas na Lei do Sistema Viário, devendo a gleba original ser 
subdividida em tantas glebas quantas forem necessárias para a implantação das referidas 
diretrizes. 
 
§ 3º- Nos condomínios horizontais, as áreas de uso comum destinadas a vias de acesso 
deverão obedecer às seguintes larguras e condições mínimas: 

I - 8,00m (oito metros), sendo 6,00m (seis metros) de pista de rolamento e 2,00m 
(dois metros) de passeio na lateral edificada, quando as residências estiverem 
dispostas em um só lado do corredor de acesso; 
II - 12,00m (doze metros), sendo 8,00m (oito metros) de pista de rolamento e 2,00m 
(dois metros) de passeio de cada lado da pista, quando as residências estiverem 
dispostas de ambos os lados do corredor de acesso; 
III - quando houver mais de 5 (cinco) lotes em um mesmo alinhamento, será adotado, 
no final da via de acesso, bolsão de retorno com diâmetro mínimo de 15,00m (quinze 
metros) na pista de rolamento.  

 
Art. 79- Nos loteamentos, as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão repassadas à 
municipalidade, não podendo ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do total do empreendimento. 
 

§ 1º- Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas a equipamentos comunitários 
serão proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba, observados os 
parâmetros mínimos abaixo discriminados, em proporção à área total do loteamento: 

I - 5,0% (cinco por cento) para os espaços livres de uso público; 
II - 5,0% (cinco por cento) para as áreas destinadas a equipamentos comunitários.  

 
 § 2º- Nos loteamentos industriais, as áreas a serem transferidas para o Município poderão ser 
reduzidas, a critério do Conselho de Desenvolvimento Municipal. 
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§ 3º- O Poder Executivo poderá receber áreas de fundo de vale, mas estas valerão somente 
1/4 (um quarto) de sua área, ou seja, serão computados 0,25m² (zero vírgula vinte e cinco 
metros quadrados) para cada 1,00m² (um metro quadrado) de superfície real dessas áreas, 
para efeito do cálculo referido no caput deste artigo. 
 
§ 4º- As áreas de fundo de vales aceitas pelo Município serão subtraídas da área referida no 
inciso I, § 1º, não podendo ultrapassar a 5,00% (cinco por cento) da área total do 
empreendimento. 
 
§ 5º- As rótulas de interseção viária serão computadas na área do sistema viário. 

 
Art. 80- Nos condomínios horizontais e desmembramentos com mais de 10 (dez) unidades, será 
transferida à municipalidade área equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do total do 
empreendimento, a qual será utilizada estritamente para a implantação de equipamentos 
comunitários ou espaços livres de uso público. 

 
§ 1º- A critério do Conselho de Desenvolvimento Municipal, ou quando a área a ser 
transferida não atingir os parâmetros e dimensões mínimos da zona em que se insere, a 
transferência de que trata o caput deste artigo poderá ser substituída pela doação ao 
Município de valor correspondente a 10% (dez por cento) da área total do empreendimento, o 
qual será integralmente destinado ao Fundo Municipal de Habitação. 
 
§ 2º- Nos condomínios horizontais, a área a ser doada será externa ao mesmo, com frente 
para a via pública. 
 
§ 3º- Nos condomínios horizontais, será obrigatória também a destinação de uma área de 
recreação de uso comum, equivalente a 5,0% (cinco por cento) da área total do 
empreendimento, com, no mínimo, 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), 
podendo ser dividida em, no máximo, 2 (duas) localizações. 

 
Art. 81- A partir da data do registro do loteamento, do condomínio horizontal ou do desmembramento, 
passam a integrar o patrimônio e domínio do Município, mediante escritura pública de doação 
custeada pelo parcelador, as áreas de que tratam os artigos 79 e 80, desta Lei, as quais serão 
constantes do projeto urbanístico e do memorial descritivo do empreendimento, aprovados pela 
Prefeitura Municipal. 
 
Art. 82- Os imóveis constituídos por espaços livres de uso público e por áreas de equipamentos 
comunitários não poderão ter a sua destinação alterada pelo parcelador ou pelo Poder Público 
Municipal, a partir da aprovação do projeto de parcelamento, salvo na ocorrência das hipóteses 
previstas na legislação federal. 
  
Art. 83- A Prefeitura não assumirá qualquer responsabilidade por diferenças verificadas nas 
dimensões e áreas dos lotes em qualquer tipo de parcelamento. 
 

Seção II - Dos Parcelamentos para Fins Rurais 
 
Art. 84- É vedado o parcelamento do solo para fins urbanos na Zona Agrícola do Município. 
 

§ 1º- A Zona Agrícola somente poderá ser utilizada para fins de exploração extrativista e 
turística, agrícola e pecuária, além dos usos permitidos e permissíveis para ela especificados 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município. 

 
§ 2º- O parcelamento da Zona Agrícola deverá obedecer ao módulo mínimo estabelecido para 
o Município pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA -, atendida 
ainda a exigência de registro de reserva florestal legal dentro do próprio imóvel, em área 
aprovada pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP -. 
 
§ 3º- No parcelamento da Zona Agrícola deverão ser obedecidas as seguintes larguras 
mínimas das faixas de domínio das estradas rurais, conforme sua classificação na Lei do 
Sistema Viário: 

I - rodovias municipais: 12,00m (doze metros), sendo 8,00m (oito metros) de pista 
de rolamento e 2,00m (dois metros) de faixa non aedificandi de cada lado; 
II - estradas vicinais: 10,00m (dez metros), sendo 6,00m (seis metros) de pista de 
rolamento e 2,00m (dois metros) de faixa non aedificandi de cada lado. 
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§ 4º- Não serão exigidos para os parcelamentos rurais os demais requisitos previstos nesta 
Lei. 

 
CAPÍTULO III - DA INFRA-ESTRUTURA 

 
Art. 85- Nos loteamentos, condomínios horizontais e desmembramentos com mais de 10 (dez) 
unidades serão obrigatórios os seguintes serviços e obras de infra-estrutura: 

I- demarcação das quadras, lotes, logradouros públicos e vias de acesso, através de marcos 
que deverão ser mantidos pelo parcelador em perfeitas condições após a aprovação do 
parcelamento; 
II- rede de escoamento de águas pluviais de acordo com as normas do órgão municipal 
competente; 
III- rede de esgotamento sanitário de acordo com as normas da respectiva concessionária; 
IV- rede de abastecimento de água potável de acordo com as normas da respectiva 
concessionária; 
V- rede compacta de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública, de acordo com 
as normas da respectiva concessionária; 
VI- pavimentação das pistas de rolamento das vias de acesso e circulação e das praças, 
incluindo a construção de guias e sarjetas, de acordo com as normas do órgão municipal 
competente e o estabelecido na Lei do Sistema Viário do Município; 
VII- arborização dos passeios e canteiros, segundo projeto aprovado pela Prefeitura 
Municipal; 
VIII- recobrimento vegetal de cortes e taludes do terreno e proteção de encostas, quando 
necessário, e implantação e/ou reconstituição da mata ciliar. 
 
§ 1º- Quando não for possível interligar a rede de galerias de águas pluviais do 
empreendimento à rede existente, será obrigatória a execução de emissário com dissipador 
de energia na sua extremidade, conforme projeto aprovado pelo órgão competente da 
Prefeitura Municipal. 
 
§ 2º- Quando não for possível interligar a rede de esgotamento sanitário do empreendimento 
à rede existente, será obrigatória a execução e lacre da mesma, até que possa ser 
interligada, conforme projeto aprovado pela concessionária competente. 
 
§ 3º- Serão construídas rampas de acesso no meio-fio, junto às esquinas, para pessoas 
portadoras de necessidades especiais, segundo os padrões definidos na Lei do Sistema 
Viário do Município. 
  
§ 4º- Quando a arborização de passeios prevista no Inciso VII, deste artigo, referir-se a 
logradouro lindeiro a lotes, sua densidade será de 1 (uma) árvore por lote, no mínimo. 

 
Art. 86- As obras e serviços de infra-estrutura exigidos para os parcelamentos deverão ser 
executados segundo cronograma físico previamente aprovado pela Prefeitura Municipal. 

 
§ 1º- O parcelador terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
publicação do Decreto de Aprovação do loteamento ou expedição do Alvará de Licença de 
subdivisão pela Prefeitura Municipal, para executar os serviços e obras de infra-estrutura para 
ele exigidos. 
 
§ 2º- Qualquer alteração na seqüência de execução dos serviços e obras mencionados neste 
artigo, deverá ser submetida à aprovação da Prefeitura Municipal mediante requerimento do 
parcelador, acompanhado de memorial justificativo da alteração pretendida. 

 
§ 3º- Concluídas as obras e serviços de infra-estrutura do parcelamento, o interessado 
solicitará ao órgão municipal competente, ou às concessionárias de serviços, a vistoria e o 
respectivo laudo de recebimento do serviço ou obra, do qual dependerá a liberação da 
caução correspondente.  
 
§ 4º- Caso as obras não sejam realizadas dentro do prazo previsto no respectivo cronograma, 
a Prefeitura Municipal executará judicialmente a garantia dada e realizará as obras faltantes. 

 
Art. 87- A aprovação de projeto de desmembramento de lote urbano pela Prefeitura Municipal ficará 
condicionada à prévia existência, em todos os logradouros lindeiros ao lote, da seguinte infra-
estrutura: 

I - rede de abastecimento de água potável; 
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II - sistema de drenagem de águas pluviais; 
III - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
IV - pavimentação das vias de circulação. 

 
§ 1º- Inexistindo, no todo ou em parte, a infra-estrutura listada no caput deste artigo, em 
qualquer dos logradouros lindeiros ao lote, o proprietário providenciará às suas expensas a 
execução da infra-estrutura faltante, como pré-condição para a aprovação do projeto de 
desmembramento pela Prefeitura Municipal. 
 
§ 2º- A execução dos elementos de infra-estrutura referidos no parágrafo anterior deverá 
obedecer a projetos previamente aprovados pelos órgãos municipais competentes ou pelas 
concessionárias dos respectivos serviços. 

 
CAPÍTULO IV - DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO 

 
Seção I - Dos Loteamentos para Fins Urbanos 

 
Art. 88- Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura 
Municipal a expedição das Diretrizes Básicas de Loteamento, apresentando para esse fim 
requerimento acompanhado dos seguintes documentos: 

I - comprovante do domínio da gleba; 
II - certidões negativas de impostos incidentes sobre o lote;  
III - laudo geológico da gleba a ser parcelada; 
IV - licença prévia do órgão ambiental responsável; 
V - planta do imóvel na escala 1:2.000 (um por dois mil), apresentada em uma via e em meio 
digital (pen drive, disco de zip, cd ou dvd). 

 
§ 1º- A planta do imóvel referida no item V, do caput, deverá conter a determinação exata de:  

I - divisas do imóvel, com seus rumos, ângulos internos e distâncias; 
II - curvas de nível com 1,00m (um metro) de eqüidistância; 
III - árvores frondosas, bosques, florestas e áreas de preservação; 
IV - nascentes, cursos d’água e locais sujeitos à erosão; 
V - locais alagadiços ou sujeitos a inundações; 
VI - benfeitorias existentes; 
VII - equipamentos comunitários e equipamentos urbanos, no local e adjacências, 
com as respectivas distâncias da área a ser loteada; 
VIII - servidões existentes, faixas de domínio de ferrovias e rodovias e faixas de 
segurança de linhas de transmissão de energia elétrica no local e adjacências, com 
as distâncias da gleba a ser loteada; 
IX - arruamentos adjacentes ou próximos, em todo o perímetro, com a locação exata 
dos eixos, larguras e rumos das vias de circulação e as respectivas distâncias da 
gleba a ser loteada; 
X - principais acessos viários à gleba a ser loteada; 
XI - cálculo da área total da gleba a ser loteada. 

 
§ 2º- A Prefeitura Municipal comunicará ao interessado se o loteamento é viável ou não e, em 
caso afirmativo, informará ao mesmo os seguintes elementos:  

I - zona a que pertence a gleba; 
II - densidade demográfica bruta; 
III - usos do solo permitidos, permissíveis, tolerados e proibidos; 
IV - dimensões e áreas mínimas dos lotes; 
V - coeficiente de aproveitamento; 
VI - taxa de ocupação; 
VII - recuos do alinhamento predial e das divisas laterais e de fundos; 
VIII - número máximo de pavimentos; 
IX - largura das vias de circulação, pistas de rolamento, passeios e canteiros; 
X - infra-estrutura urbana exigida para o loteamento; 
XI - demais elementos requeridos para a urbanização da gleba. 

 
§ 3º- Em caso do loteamento ser viável, Prefeitura Municipal indicará na planta referida no 
item V, do caput, os seguintes elementos:  

I - traçado das vias existentes ou projetadas, definidas na Lei do Sistema Viário do 
Município que deverão ter continuidade na gleba a lotear; 
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II - classificação das vias que terão continuidade na gleba, de acordo com a sua 
hierarquia e volume de tráfego, segundo o estabelecido na Lei do Sistema Viário do 
Município; 
III - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais, 
faixas não edificáveis, servidões e faixas de domínio de rodovias e ferrovias; 
IV - a localização e superfície das áreas destinadas aos equipamentos comunitários 
e urbanos e dos espaços livres de uso público que serão transferidos ao domínio 
público; 
V - demais elementos e exigências legais que incidam sobre o projeto. 

 
§ 4º- Todos os documentos e plantas deverão ser assinados pelo proprietário, ou seu 
representante legal, e por profissional legalmente habilitado para a elaboração do projeto 
perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA -. 

 
§ 5º- A Prefeitura Municipal terá um prazo máximo 30 (trinta) dias, contados da data de 
protocolo do requerimento, para emitir as Diretrizes Básicas de Loteamento.  
 
§ 6º- Após o recolhimento das taxas devidas, o interessado retirará as diretrizes, que 
vigorarão pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da data da sua  expedição. 
 
§ 7º- As diretrizes referidas neste artigo não implicam na aprovação do projeto de loteamento 
pela Prefeitura Municipal. 

 
Art. 89- Após o recebimento das Diretrizes Básicas de Loteamento, o interessado solicitará a 
aprovação final do loteamento à Prefeitura Municipal, anexando, além daqueles mencionados no 
artigo 88, desta Lei, os seguintes documentos: 

I - projeto urbanístico do loteamento elaborado na escala 1:1.000 (um por mil), segundo o 
referencial Universal Transversal Mercator – UTM -, apresentado em 5 (cinco) vias em cópias 
heliográficas ou plotadas em papel sulfite; 1 (uma) cópia em meio digital (pen drive, disco de 
zip, cd ou dvd) e 1 (uma) cópia em papel vegetal com densidade de 90g/m², no qual deverão 
estar indicados: 

a) orientação magnética e verdadeira, com as coordenadas geográficas oficiais; 
b) curvas de nível de 1,00 m (um metro) de eqüidistância e locação dos talvegues; 
c) subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões, áreas e 

numerações; 
d) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, pontos de  

tangência, ângulos centrais de curvas, eixos das vias com seus rumos e distâncias 
e cotas do projeto; 

e) sistema de vias com a respectiva hierarquia e classificação, definidas nas Diretrizes 
Básicas de Loteamento, segundo os gabaritos definidos na Lei do Sistema Viário do 
Município; 

f) perfis longitudinais axiais (escala horizontal 1:1000 e vertical 1:100) e transversais 
(escala 1:100) de todas as vias de circulação; 

g) as áreas que passarão ao domínio do Município, com a definição de seus limites, 
dimensões e áreas; 

h) quadro com os valores absolutos e percentuais das áreas totais do loteamento, das 
quadras, dos lotes e do sistema viário, bem como dos espaços livres de uso público 
e daqueles destinados aos equipamentos comunitários e urbanos que  serão 
transferidos ao Município, e do número total de lotes; 

i) indicação das faixas de domínio, faixas de segurança, servidões e outras restrições 
impostas pela legislação municipal, estadual ou federal. que gravem o loteamento; 

j) demais elementos necessários à perfeita elucidação do projeto; 
 II - memorial descritivo, contendo obrigatoriamente: 

a) denominação do loteamento; 
b) descrição sucinta do loteamento, com as suas características e fixação das zonas a 

que pertence a gleba; 
c) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato do 

registro do loteamento; 
d) condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e 

suas construções, além daquelas constantes das Diretrizes Básicas de Loteamento, 
referidas no artigo 20, desta Lei; 

e)  enumeração dos equipamentos comunitários e urbanos e dos espaços livres de 
uso público, já existentes no loteamento e adjacências, e dos que serão 
implantados; 
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f)  limites e confrontações, área total do loteamento, área total dos lotes, área do 
sistema viário e praças, área dos espaços livres de uso público e daqueles 
destinados aos equipamentos comunitários e urbanos, com suas respectivas 
percentagens em relação à área total; 

g)  lotes caucionados como garantia de execução dos serviços e obras de infra-
estrutura; 

III - projetos complementares aprovados pelos órgãos municipais competentes ou 
concessionárias dos respectivos serviços públicos, apresentados em 3 (três) vias, a saber: 

a) projeto completo, com dimensionamento, detalhes e especificações, de todos os 
elementos do sistema de drenagem de águas pluviais e seus complementos, bem 
como projeto de prevenção ou combate à erosão, quando necessário; 

b) projeto completo, com dimensionamento, detalhes e especificações de todos os 
elementos do sistema de coleta de esgotamento sanitário; 

c) projeto completo, com dimensionamento, detalhes e especificações de todos os 
elementos do sistema de abastecimento de água potável e, quando necessário, 
com o projeto de captação, tratamento e reservação; 

d) projeto completo, com dimensionamento, detalhes e especificações de todos os 
elementos do sistema de coleta de águas servidas, ou certidão da respectiva 
concessionária dispensando sua execução, quando a ausência de rede de esgoto 
no entorno do loteamento inviabilizar a sua implantação; 

e) projeto completo, com dimensionamento, detalhes e especificações de todos os 
elementos do sistema de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública; 

f) projeto completo, com dimensionamento, detalhes e especificações de todos os 
elementos das obras de pavimentação das vias de circulação do loteamento, 
tomando por base o volume de tráfego de cada via definido nas Diretrizes Básicas 
de Loteamento; 

g) projeto completo de arborização dos logradouros públicos do loteamento. 
 
§ 1º- Além da documentação do projeto enviado para aprovação, o loteador deverá juntar no 
pedido de aprovação do loteamento: 

I -  certidão vintenária do terreno a ser loteado; 
II - certidão de inteiro teor do terreno, expedida pelo Registro de Imóveis competente; 
III - certidões negativas de impostos municipais, estaduais e federais, relativos ao 
imóvel; 
IV - certidão negativa de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) 
anos; 
V - certidão negativa de ações penais relativas ao crime contra o patrimônio e contra 
a Administração Pública, referente ao loteador ou empresa parceladora e seus sócios; 
VI - licença do órgão ambiental do Município; 
VII - certidão de baixa do imóvel no cadastro do INCRA; 
VIII - memorial descritivo da gleba a ser loteada e do loteamento; 
IX - documentação de identificação e caracterização do proprietário do loteamento; 
X - cronograma físico de execução dos serviços e obras de infra-estrutura urbana 
exigidos; 
XI - orçamento dos serviços e obras de infra-estrutura exigidos, apresentado em 2 
(duas) vias; 
XII - discriminação dos bens ou instrumentos oferecidos em garantia da execução dos 
serviços e obras de infra-estrutura; 
XIII - modelo do contrato de compromisso de compra e venda dos lotes; 
XIV - comprovantes de pagamento dos emolumentos e taxas. 

 
§ 2º- Todos os documentos e plantas deverão ser assinados pelo proprietário, ou seu 
representante legal, e por profissional legalmente habilitado para o projeto perante o CREA. 
 
§ 3º- Os projetos do loteamento deverão ser apresentados sobre planta de levantamento 
topográfico planialtimétrico e cadastral, com o transporte de coordenadas, a partir dos marcos 
existentes das redes primária ou secundária, no mesmo sistema de coordenadas horizontais 
– UTM -, e altitudes geométricas da base cartográfica do município, observando-se as 
especificações e critérios estabelecidos em resoluções do IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística -. 
 

 
Art. 90- A Prefeitura Municipal, após análise pelos seus órgãos competentes, baixará Decreto de 
Aprovação do loteamento e expedirá o Alvará de Licença para a execução dos serviços e obras de 
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infra-estrutura exigidos para o mesmo, devendo o loteador fazer a entrega da escritura pública de 
caução ou carta fidejussória na retirada do Alvará. 
 
Art. 91- Após a publicação do Decreto de Aprovação do loteamento e a expedição do Alvará de 
Licença correspondente, o parcelador terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para registrar o 
loteamento na circunscrição imobiliária competente, sob pena de caducidade dos atos administrativos 
de sua aprovação. 
 
Art. 92- Deverão constar do contrato padrão, aprovado pelo Poder Público e arquivado no Cartório de 
Registro de Imóveis competente, a denominação do empreendimento, a definição do tipo de 
loteamento, o zoneamento de uso e ocupação do solo, os coeficientes de aproveitamento, taxas de 
ocupação, recuos, alturas máximas de edificação, servidões, áreas não edificáveis, o cronograma 
físico dos serviços e obras e a existência de garantias reais ou fidejussórias.  
 
Art. 93- Os dados contidos em levantamentos topográficos, plantas, memoriais, certidões, escrituras 
e demais documentos apresentados pelo loteador serão aceitos como verdadeiros, não cabendo à 
Prefeitura Municipal quaisquer ônus que possam advir de atos firmados com base nos referidos 
documentos. 
 
Art. 94- É proibido divulgar, vender, prometer ou reservar lotes para fins urbanos antes do registro do 
loteamento no Cartório de Registro de Imóveis competente, de acordo com o disposto no artigo 50, 
da Lei Federal n° 6.766/79. 
 

Seção II - Dos Desmembramentos, Remembramentos e Desdobros 
 
Art. 95- O interessado na aprovação de projetos de desmembramento, remembramento ou desdobro 
deverá encaminhar à Prefeitura Municipal requerimento para tal fim, acompanhado dos seguintes 
documentos: 

I - comprovante de domínio da gleba; 
II - as certidões mencionados nos incisos II e III, do § 1º, do artigo 89, desta Lei; 
III - projeto urbanístico do desmembramento ou remembramento, desenhado em escala 
1:1000 (um por mil), apresentado em 5 (cinco) vias e em meio digital (pen drive, disco de zip, 
cd ou dvd), para cada lote, indicando a situação original e a projetada; 
IV - croquis de locação das construções porventura existentes, constando a área individual de 
cada edificação e todas as cotas necessárias ao estabelecimento dos recuos e 
distanciamentos; 
V - memorial descritivo de cada lote;  
VI - comprovação da existência, ou não, de rede de energia elétrica, rede de água, rede de 
esgoto, rede de águas pluviais e pavimentação em todas as vias que circundam o lote, 
através da certidão das respectivas concessionárias de energia, água, esgoto e dos órgãos 
municipais competentes. 
 
§ 1º- Aplicam-se ao desmembramento ou remembramento, no que couber, as disposições 
urbanísticas exigidas para os loteamentos. 
 
§ 2º- Para o desdobro poderá ser dispensado o atendimento ao Inciso VI, deste artigo. 
 
§ 3º- Todos os documentos e plantas deverão ser assinados pelo proprietário, ou seu 
representante legal, e por profissional legalmente habilitado para a elaboração do projeto 
perante o CREA.  
 
§ 4º- Após análise pelos órgãos competentes, a Prefeitura Municipal expedirá Alvará de 
Licença para o desmembramento, remembramento ou desdobro. 

 
Seção III - Dos Condomínios Horizontais 

 
Art. 96- Antes da elaboração do projeto urbanístico de condomínio horizontal, o interessado deverá 
requerer à Prefeitura Municipal a expedição dos documentos referidos nos artigos 88 e 89, desta Lei, 
ressalvando tratar-se de parcelamento em condomínio. 
 
§ único- Aplicam-se ao condomínio horizontal, no que couber, as disposições urbanísticas exigidas 
para os loteamentos. 
 
Art. 97- Após o recebimento das Diretrizes Básicas de Parcelamento em Condomínio de que trata o 
artigo anterior, o interessado na aprovação de condomínio horizontal em imóvel de sua propriedade 
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deverá encaminhar à Prefeitura Municipal requerimento para tal fim, acompanhado dos seguintes 
documentos: 

I - comprovante de domínio da gleba; 
II - projeto urbanístico do condomínio, elaborado na escala 1:1.000 (um por mil), segundo o 
referencial Universal Transversal Mercator – UTM -, apresentado em 5 (cinco) vias e em meio 
digital (pen drive, disco de zip, cd ou dvd), indicando: 

a) orientação magnética e verdadeira, com as coordenadas geográficas oficiais; 
b) curvas de nível com 1,00m (um metro) de eqüidistância e locação dos talvegues; 
c) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, pontos de 

tangência, ângulos centrais de curvas, eixos das vias com seus rumos e distâncias 
e cotas do projeto; 

d) perfis longitudinais (escala horizontal 1:1.000 e vertical 1:100) e transversais 
(escala 1:100) de todas as vias de circulação; 

e) planta dos espaços comuns destinados a circulação e recreação, com suas 
dimensões e áreas; 

f) subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões, áreas e 
numerações; 

g) planta de cada lote, com as dimensões e áreas correspondentes; 
h) a área total do condomínio, dos espaços comuns destinados à circulação e 

recreação, das quadras, dos lotes, da fração ideal dos espaços comuns referentes 
a cada lote, expressos através de valores absolutos e percentuais e do número 
total de lotes; 

i) faixas de domínio, faixas de segurança, servidões e outras restrições impostas 
pelas legislações federal, estadual e municipal, que eventualmente gravem o 
condomínio; 

j) demais elementos necessários à elucidação do projeto. 
III - memoriais descritivos, a saber: 

a) do condomínio, contendo sua denominação, limites e confrontações, a 
caracterização do imóvel, dos espaços de uso comum destinados à circulação e 
recreação, das quadras, dos lotes e da fração ideal dos espaços de uso comum 
referente a cada lote, com suas respectivas percentagens, bem como a relação 
dos equipamentos urbanos e comunitários e dos espaços livres de uso público 
existentes nas adjacências do condomínio, as condições urbanísticas do mesmo e 
as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções; 

b) dos espaços de uso comum destinados à circulação e recreação, com seus limites 
e confrontações, dimensões, áreas e as respectivas percentagens; 

c) de cada lote, contendo seus limites e confrontações, dimensões, a área privativa 
do lote e a área da fração ideal dos espaços comuns referentes ao lote, com as 
respectivas porcentagens; 

IV - projetos complementares, segundo o estabelecido no inciso III, do artigo 89, desta Lei. 
 
§ 1º- Além da documentação relacionada nos incisos do caput deste artigo, o parcelador 
deverá juntar no pedido de aprovação do condomínio os documentos enumerados no § 1º, do 
artigo 89, desta Lei, excetuando-se aqueles referentes aos seus incisos X, XI e XII. 

  
§ 2º- Todos os documentos e plantas deverão ser assinados pelo proprietário, ou seu 
representante legal, e por profissional legalmente habilitado para a elaboração do projeto 
perante o CREA. 

 
§ 3º- Após a análise pelos órgãos competentes, a Prefeitura Municipal expedirá Alvará de 
Licença para o condomínio horizontal. 

 
CAPÍTULO V - DAS GARANTIAS 

 
Art. 98- Para fins de garantia da execução dos serviços e obras de infra-estrutura exigidos para os 
parcelamentos, antes de sua aprovação será constituída caução real correspondente a 1,5 (uma 
vírgula cinco) vezes o custo desses serviços e obras. 

 
§ 1º- A critério da Prefeitura Municipal, poderá ser admitida caução fidejussória sobre os 
serviços e obras de infra-estrutura de que trata este artigo, respeitadas as demais condições 
nele estatuídas. 
 
§ 2º- A caução, quando real, será instrumentada por escritura pública averbada no registro 
imobiliário competente no ato do registro do parcelamento, ou será previamente registrada 
antes da sua aprovação, quando os imóveis caucionados localizarem-se fora da área do 
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empreendimento, correndo os respectivos emolumentos, em ambos os casos, às expensas 
do parcelador. 
 
§ 3º- Juntamente com o instrumento de garantia, deverá acompanhar o registro do 
parcelamento o cronograma físico de execução dos serviços e obras de infra-estrutura urbana 
para ele exigidos. 
 
§ 4º- Para cada serviço e obra de infra-estrutura urbana exigidos para o parcelamento, a 
Prefeitura indicará a garantia correspondente. 
 

 
Art. 99- Somente após a conclusão da totalidade de cada um dos serviços e obras de infra-estrutura 
urbana exigidos para o parcelamento, poderá a Prefeitura Municipal liberar as garantias estabelecidas 
para a sua execução. 

 
§ Único- No caso de parcelamento executado por setores ou etapas, será admitida a liberação parcial 
das garantias por setor, quando a totalidade dos serviços e obras relativas ao setor tiver sido 
executada e aceita pelo Poder Público, desde que o caucionamento tenha sido feito por setores. 
 
Art. 100- A Prefeitura Municipal poderá intervir no parcelamento, nos termos da legislação federal, 
sempre que constatar a paralisação dos serviços e obras por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias 
corridos. 

 
§ 1º- Para fins de aplicação do disposto no caput deste artigo, a Prefeitura Municipal notificará 
o parcelador a retomar as obras paralisadas dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob 
pena de  intervenção no parcelamento. 
 
§ 2º- Esgotado o prazo concedido sem que o parcelador cumpra tal determinação 
administrativa, a Prefeitura Municipal dará início aos procedimentos legais visando à 
intervenção, da qual notificará o parcelador. 

 
§ 3º- Decorridos 180 (cento e oitenta) dias sob intervenção, sem que tenha sido constatada a 
possibilidade do parcelador retomar a plena execução do parcelamento, a Prefeitura 
Municipal, através de licitação, concluirá os serviços e obras faltantes e executará as 
garantias obtidas na constituição da caução, não isentando o parcelador de responder por 
gastos superiores à garantia que forem realizados. 

 
CAPÍTULO VI - DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 101- Os parcelamentos serão submetidos à fiscalização dos órgãos municipais competentes, 
quando da execução de seus serviços e obras de infra-estrutura urbana. 

 
§ 1º- O parcelador deverá comunicar, expressamente, aos mencionados órgãos competentes, 
a data de início de qualquer serviço ou obra de infra-estrutura. 
 
§ 2º- Todas as solicitações da fiscalização deverão ser atendidas, sob pena de embargo do 
serviço ou obra de infra-estrutura, sem prejuízo de outras cominações  legais. 

 
CAPÍTULO VII - DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

 
Art. 102- Para os fins desta Lei, somente profissionais legalmente habilitados e devidamente 
cadastrados na Prefeitura Municipal poderão assinar, como responsáveis técnicos, levantamentos 
topográficos, projetos, memoriais descritivos, especificações, orçamentos, planilhas de cálculo, 
laudos, perícias, avaliações ou quaisquer outros documentos técnicos submetidos à apreciação da 
Prefeitura Municipal. 

 
§ 1º- Serão considerados profissionais legalmente habilitados aqueles inscritos e com 
situação regular junto ao CREA-PR, segundo suas atribuições profissionais. 
 
§ 2º- A responsabilidade civil pelos levantamentos topográficos, projetos, especificações, 
memoriais e cálculos, caberá aos seus autores e responsáveis técnicos e, pelos serviços e 
obras, aos profissionais ou empresas responsáveis pela sua execução. 
 
§ 3º- A Prefeitura Municipal não assumirá quaisquer responsabilidades por projetos a ela 
apresentados, aprovados ou não pelas concessionárias competentes. 
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CAPÍTULO VIII - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art. 103- A infração a qualquer dispositivo desta Lei acarretará, sem prejuízo das medidas de 
natureza civil previstas na Lei Federal nº. 6.766/79, a aplicação das seguintes sanções, sucessiva e 
cumulativamente:  

I - embargo, que determina a paralisação imediata de uma obra de parcelamento, quando 
constatada a desobediência às disposições desta Lei, ou aos projetos aprovados; 
II - interdição, que determina a proibição do uso e da ocupação de parte ou da totalidade da 
área objeto do parcelamento, quando for constatada a irreversibilidade iminente da ocupação, 
que possa provocar danos ou ameaça ao meio ambiente, à saúde ou à segurança de 
terceiros; 
III - multa, na forma de penalidade pecuniária, à razão de 0,02 (dois centésimos) de URM por 
metro quadrado de área bruta de parcelamento, a ser recolhida em favor da Prefeitura 
Municipal; 
IV - cassação da licença para parcelar.  

 
§ 1º- Será aplicada a simples advertência quando a infração for de pequena gravidade e 
puder ser corrigida imediatamente. 

 
§ 2º- A aplicação e o pagamento da multa não eximem o infrator da imposição de embargo e 
da interdição, ou da cassação da licença para parcelar. 
 
§ 3º- A suspensão do embargo ou interdição de que trata o parágrafo anterior dependerá do 
pagamento da multa correspondente e da regularização da atividade, mediante obtenção da 
licença do órgão municipal competente. 

 
 
Art. 104- O parcelador que tiver parcelamento com o cronograma de execução das obras de infra-
estrutura urbana vencido e não executado, não obterá a aprovação de novos parcelamentos. 
 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 105- A Prefeitura Municipal não expedirá licença para construção nos lotes ou datas de 
loteamentos, desmembramentos, remembramentos e condomínios horizontais aprovados, mas em 
fase de implantação, enquanto não estiverem demarcados os lotes e abertas as vias de circulação ou 
de acesso, bem como concluídas e em funcionamento as redes de abastecimento de água, de 
esgoto, de águas pluviais, de energia elétrica e iluminação pública. 
 

TÍTULO VI – DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES 
                            

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Seção I - Dos Objetivos 
 
Art. 106- A presente Lei estabelece as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, 
licenciamento, execução, reforma, manutenção e utilização das obras e edificações no Município, 
sendo parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul. 
  
Art. 107- Toda construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição efetuada por particulares 
ou entidades públicas nas zonas urbanas e rurais do Município de Rio Azul é regulada por esta Lei, 
dependendo de prévia licença da Prefeitura Municipal e obedecendo as normas federais e estaduais 
relativas à matéria. 
 
Art. 108- Para o licenciamento das atividades previstas nesta Lei, será observado o disposto na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo, na Lei do Sistema Viário e na Lei do Parcelamento do Solo. 
 

Seção II - Das Definições 
 
Art. 109-  Para efeito de aplicação da presente Lei são adotadas as seguintes definições: 

I - acréscimo: aumento de uma edificação no sentido horizontal ou vertical, realizado 
durante a construção ou após a sua conclusão; 
II - afastamento ou recuo: menor distância estabelecida pelo Município entre a edificação e 
as divisas do lote em que se situa, o qual pode ser frontal, lateral ou de fundos; 
III - alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o logradouro público; 
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IV - alpendre ou varanda: área aberta e coberta, guarnecida ou não com guarda-corpo, o 
mesmo que varanda: 
V - altura da edificação: distância vertical entre o nível do passeio na mediana da testada do 
lote e o ponto mais alto da edificação; 
VI - alvará: documento expedido pela Prefeitura Municipal autorizando o funcionamento de 
atividades ou a execução de serviços e obras; 
VII - alvenaria: sistema construtivo que utiliza blocos de concreto, tijolos ou pedras, rejuntados 
ou não com argamassa; 
VIII - andaime: estrado provisório, em estrutura metálica ou de madeira, constituindo anteparo 
rígido elevado destinado a suster operários e materiais durante a execução de uma obra; 
IX - área aberta: área livre do lote que se comunica diretamente com o logradouro;  
X - área computável: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente de 
aproveitamento; 
XI - área comum: área aberta ou fechada que abrange duas ou mais unidades autônomas 
contíguas, estabelecendo servidão de ar e luz; 
XII - área construída: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação calculada pelo 
seu perímetro externo; 
XIII - área edificada: superfície do lote ocupada pela projeção horizontal da edificação; 
XIV - área fechada: área livre do lote sem comunicação direta com o logradouro;  
XV - área não computável: área construída que não é considerada no cálculo do coeficiente 
de aproveitamento; 
XVI - ático: edificação sobre a laje de forro do último pavimento de um edifício destinada a 
lazer comum e dependências do zelador, que não é considerada como pavimento; 
XVII - balanço: parte da construção que excede no sentido horizontal a prumada de uma 
parede externa, acima do pavimento imediatamente inferior; 
XVIII - beiral: aba do telhado que excede no sentido horizontal a prumada de uma parede 
externa; 
XIX - caixa de escada: espaço fechado de uma edificação onde se desenvolve a escada e, 
eventualmente, a sua antecâmara e respectivo duto de ventilação; 
XX - coeficiente de aproveitamento: relação numérica entre a área de construção permitida e 
a área do lote;  
XXI - compartimento: recinto ou dependência; 
XXII - cota: número que exprime distâncias verticais ou horizontais; 
XXIII - cumeeira: linha horizontal de remate do telhado que constitui a sua parte mais elevada; 
XXIV - degrau: elemento de uma escada constituído por um espelho em sentido vertical e 
um piso em sentido horizontal;  
XXV - dependência:  espaço delimitado de uma edificação cujo uso ou função é definido; 
XXVI - divisa: linha limítrofe de um lote; 
XXVII - dormitório: quarto de dormir; 
XXVIII - duto de ventilação: espaço vertical ou horizontal no interior de uma edificação 
destinado à ventilação; 
XXIX - edícula: edificação secundária e acessória, em geral situada nos fundos do lote, que 
não constitui domicílio independente; 
XXX - edificação: construção geralmente limitada por paredes, piso e teto, destinada aos 
usos residencial, industrial, comercial, de prestação de serviços ou institucional; 
XXXI - edifício: edificação com mais de dois pavimentos, destinada à habitação coletiva ou 
unidades comerciais;  
XXXII - embargo: ato da Prefeitura Municipal que determina a paralisação de uma obra; 
XXXIII - embasamento: construção em sentido horizontal, não residencial nem mista, com 
altura máxima de 10,00m (dez metros) medida em relação ao nível do passeio na mediana da 
testada do lote, incluída nesse limite a platibanda e/ou telhado correspondentes, sendo 
vedada a utilização da sua laje de cobertura;    
XXXIV - escala: relação numérica entre as dimensões do desenho e do que ele representa; 
XXXV - fachada: elevação das partes externas de uma edificação; 
XXXVI - fossa séptica ou sanitária: tanque de concreto ou alvenaria revestido em que é 
lançado o efluente do esgoto e onde a matéria orgânica sofre processo de mineralização; 
XXXVII - fundação: parte da estrutura localizada abaixo do nível do terreno, ou do subsolo 
que tem por função distribuir as cargas ou esforços da edificação para o solo; 
XXXVIII - fundo do lote: divisa oposta à testada, sendo nos lotes de esquina a divisa oposta 
à  testada menor, ou, no caso de testadas iguais, à testada da via de maior hierarquia;  
XXXIX - gabarito: medida ou modelo previamente fixados para limitar a dimensão ou a 
forma de determinados elementos construtivos; 
XL - galpão: telheiro fechado em mais de duas faces, não podendo ser utilizado como 
habitação; 
XLI - guarda-corpo, parapeito ou peitoril: vedo de proteção contra quedas; 
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XLII - habitação: edificação destinada à moradia ou residência;  
XLIII - habite-se: documento expedido pela Prefeitura Municipal autorizando a ocupação da 
edificação que oferecer condições satisfatórias de habitabilidade, conforto e segurança e para 
o cabal desempenho das funções a que se destina; 
XLIV - kitchenete: unidade residencial composta de, no mínimo, sala e/ou quarto, banheiro e 
kit para cozinha; 
XLV - lanço de escada: sucessão ininterrupta de degraus de uma escada;  
XLVI - largura média do lote: distância entre as divisas laterais do lote, ou entre a maior 
testada e o lado oposto, ou entre duas testadas opostas, medida ortogonalmente no ponto 
médio da profundidade do lote; 
XLVII - logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou 
especial do povo, destinada às vias de circulação e aos espaços livres; 
XLVIII - lote: terreno servido de infra-estrutura, cujas dimensões atendam aos índices 
urbanísticos definidos em lei municipal para a zona a que pertence; 
XLIX - marquise: estrutura em balanço sobre o logradouro, formando cobertura para a 
proteção de pedestres; 
L - meio-fio ou guia: peça de pedra, concreto, ou outro material que separa, em desnível, o 
passeio e a pista de rolamento em avenidas, ruas, praças e estradas; 
LI - memorial: documento contendo a descrição da obra ou a relação dos serviços a serem 
nela executados; 
LII - mezanino: piso intermediário que subdivide um pavimento na sua altura, ocupando, no 
máximo, 50% (cinqüenta por cento) da área deste último; 
LIII - muro de arrimo: muro destinado a suportar o empuxo da terra; 
LIV - nivelamento: regularização de terreno por desmonte das partes altas e aterro das partes 
baixas; 
LV - parede-meia: parede comum a duas edificações autônomas contíguas, pertencentes a 
um ou mais proprietários; 
LVI - passeio ou calçada: parte da via de circulação destinada à circulação de pedestres, 
limitada pelo meio-fio e o alinhamento predial;  
LVII - pavimento, piso ou andar: plano horizontal que divide as edificações no sentido da 
altura, também considerado como o conjunto das dependências situadas em um mesmo 
nível, compreendido entre dois planos horizontais consecutivos; 
LVIII - pavimento térreo: primeiro pavimento de uma edificação, situado entre as cotas -
1,00m (menos um metro) e +1,00m (mais um metro) em relação ao nível do passeio na 
mediana da testada do lote, sendo tais cotas, nos lotes de esquina, determinadas pela média 
aritmética dos níveis médios das testadas; 
LIX - pé-direito: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento; 
LX - porta corta-fogo: conjunto de folha de porta, marco e acessórios que atendem a NBR-
11742; 
LXI - profundidade do lote: distância entre a testada e o fundo do lote, medida entre os pontos 
médios da testada e da divisa de fundo; 
LXII - quadra: parcela de terra com localização e delimitação definidas, circundada por 
logradouros públicos, cursos d’água ou outros elementos físicos, resultante de processo 
regular de parcelamento do solo para fins urbanos; 
LXIII - rampa: circulação em plano inclinado destinada a unir dois pavimentos; 
LXIV - reforma: alteração dos elementos de uma edificação com modificação da sua área, 
forma ou altura;  
LXV - sacada: área aberta em balanço, coberta ou não, guarnecida com guarda-corpo; 
LXVI - sobreloja: pavimento de uma edificação comercial localizado acima do térreo e com o 
qual comunica-se diretamente; 
LXVII - soleira: plano inferior do vão da porta, situado no mesmo nível do piso; 
LXVIII - sótão: área aproveitável sob a cobertura da habitação, ocupando no máximo 1/3 (um 
terço) da área do piso imediatamente inferior e comunicando-se exclusivamente com este, a 
qual não é considerada como pavimento; 
LXIX - subsolo: pavimento situado abaixo do pavimento térreo; 
LXX - sumidouro: poço onde é lançado o efluente da fossa séptica, destinado a promover 
sua infiltração subterrânea; 
LXXI - tapume: proteção geralmente construída em madeira, que cerca toda a extensão do 
canteiro de uma obra; 
LXXII - taxa de ocupação: relação entre a projeção da área computável da edificação sobre o 
terreno e a área do lote, expressa em valores percentuais; 
LXXIII - terraço: área aberta e descoberta guarnecida com guarda-corpo; 
LXXIV - testada: frente do lote, definida pela distância entre suas divisas laterais, medida no 
alinhamento predial; 
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LXXV - torre: construção em sentido vertical, edificada no rés-do-chão ou acima do 
embasamento; 
LXXVI - vão-livre: distância entre dois apoios tomada entre suas faces internas; 
LXXVII - vias públicas ou de circulação: são as avenidas, ruas, alamedas, travessas, 
estradas e caminhos de uso público; 
LXXVIII - vistoria: diligência realizada por funcionários credenciados da Prefeitura Municipal 
para verificar as condições de uma edificação ou obra em andamento. 

 
CAPÍTULO II - DAS EDIFICAÇÕES 

 
Seção I - Classificação das Edificações 

 
Art. 110- Conforme o tipo de atividade a que se destinam, as edificações classificam-se em: 

 I - residenciais: destinadas ao uso habitacional em caráter permanente, podendo ser: 
a) unifamiliares: quando corresponderem a uma única unidade habitacional por lote, 

cujo coeficiente-leito seja superior a 10 (dez); 
b) bifamiliares: quando corresponderem a 2 (duas) unidades habitacionais por lote, 

geminadas ou não: 
c) multifamiliares: quando corresponderem a mais de uma unidade habitacional por 

edificação no mesmo lote, agrupadas em sentido horizontal ou vertical e dispondo 
de áreas e instalações comuns que assegurem o seu funcionamento; 

d) geminadas: quando forem contíguas e possuírem parede comum; 
e) populares: quando possuírem coeficiente-leito igual ou inferior a 10 (dez); 

 II - para o trabalho: destinadas a abrigar usos industriais, comerciais e de prestação de 
serviços, podendo ser: 

a) industriais: as vinculadas à extração, beneficiamento, desdobramento, 
transformação, manufatura, montagem, manutenção ou guarda de matérias-
primas ou mercadorias de origem mineral, vegetal ou animal; 

b) comerciais: as voltadas à armazenagem e venda de mercadorias por atacado ou a 
varejo; 

c) de prestação de serviços: as reservadas ao apoio às atividades comerciais e 
industriais e à prestação de serviços públicos ou privados à população, 
compreendendo ainda as atividades de educação, pesquisa, saúde e os locais de 
reunião para atividades de culto, cultura, comunicação, esportes, recreação e 
lazer; 

 III - mistas: aquelas que reúnem em uma mesma edificação ou conjunto integrado de 
edificações duas ou mais categorias de uso. 

 
 § 1°- Para efeito da presente Lei, define-se como coeficiente-leito a relação entre a área total 
de cada moradia e o número de leitos que esta poderá abrigar. 
 
 § 2°- As edificações classificadas no caput deste artigo podem destinar-se a determinadas 
atividades por períodos restritos de tempo, obedecidas as exigências desta Lei, segundo a 
natureza de sua atividade. 
  
 § 3°- Os usos mistos residencial/comercial ou residencial/serviços serão admitidos somente 
onde a Lei de Uso e Ocupação do Solo permitir ambas as atividades e desde que os 
respectivos acessos, a partir do logradouro público, sejam independentes. 
 
 § 4°- As edificações destinadas ao trabalho, segundo as atividades a que se destinam, devem 
atender às normas pertinentes do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do 
Ministério do Trabalho, do Corpo de Bombeiros, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT - e demais regulamentações pertinentes. 
 
 § 5°- Os locais de reunião, conforme definido no inciso II, deste artigo, incluem templos 
religiosos, casas de diversões, auditórios, museus, recintos para exposições ou leilões, salas 
de conferências, de esportes, ginásios, academias de natação, ginástica ou dança, cinemas, 
teatros, salões de baile, boates e outras atividades equivalentes. 
 
 § 6°- As edificações para fins hospitalares incluem as clínicas, hospitais, sanatórios, postos 
de saúde, laboratórios e similares.  

 
Art. 111- Consideram-se edificações de interesse social as que, por apresentarem características 
específicas inerentes à demanda da população de baixa renda, necessitam de regulamentos de 
edificação compatíveis com a realidade sócio-econômica e cultural de seus usuários. 
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Seção II - Da Ocupação dos Lotes 

 
Art. 112- Na área urbana somente será permitida a edificação em lotes oriundos de parcelamento 
regular e que fizerem frente para logradouros públicos oficiais, dotados da infra-estrutura básica 
prevista na Lei de Loteamentos do Município. 
 
§ Único- A edificação em qualquer lote na área urbana deverá obedecer às condições previstas na 
Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
   
Art. 113- O afastamento das divisas laterais e de fundo, onde facultado, deverá ser nulo ou de, no 
mínimo, 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), não sendo admitidos valores intermediários. 
 
Art. 114- Nos lotes de esquina, situados em zona onde houver dispensa do recuo frontal, o 
pavimento térreo será dotado de chanfro no ponto de encontro das testadas, com 1,80m (um metro e 
oitenta centímetros) em cada testada, livre de qualquer elemento estrutural ou estético até a altura de 
3,00m (três metros).  
 

§ 1º- Quando motivo de ordem estrutural assim o justificar, será permitida, no pavimento 
térreo dos lotes de esquina, a construção de pilar no ponto de encontro das duas testadas, 
desde que obedecidas as seguintes condições: 

I - a vedação em cada testada deverá interromper-se a 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros) da esquina; 
II - o espaço resultante entre as testadas e essa vedação será destinado 
exclusivamente à circulação de pedestres. 

 
§ 2º- O pilar referido no parágrafo anterior não poderá ter secção com área superior a 0,25m² 
(zero vírgula vinte e cinco metros quadrados), nem diâmetro ou face maior que 0,50m 
(cinqüenta centímetros), em qualquer dimensão. 
 
§ 3º- A exigência contida no caput aplica-se também aos muros de vedação. 

 
Art. 115- Todas as edificações existentes, ou que venham a ser construídas, serão obrigatoriamente 
numeradas, às expensas de seus proprietários, conforme designação do órgão competente da 
Prefeitura Municipal.  
 
§ Único- Quando a numeração dos logradouros vier a ser alterada pela Prefeitura Municipal a 
substituição das chapas de numeração existentes será de sua responsabilidade. 
 

Seção III - Das Estruturas, Paredes, Pisos e Tetos 
 
Art. 116- Os elementos estruturais, paredes divisórias, pisos e tetos das edificações devem garantir: 

 I - estabilidade da construção; 
 II - estanqueidade e impermeabilidade; 
 III - conforto térmico e acústico para os seus usuários; 
 IV - resistência ao fogo; 
 V - acessibilidade externa e interna; 
VI - comodidade e funcionalidade no uso dos espaços internos.  
 
§ 1º- Admite-se o emprego de madeira em portas, divisórias, guarnições, revestimentos de 
pisos, forros e em elementos de decoração. 
 
§ 2º- Será tolerado o uso de madeira em estruturas e paredes, desde que assegurados, 
através de tratamentos específicos, os requisitos mencionados no caput deste artigo. 
 
§ 3º- A Prefeitura Municipal exigirá projeto estrutural de edifícios com 4 (quatro) ou mais 
pavimentos, até 90 (noventa) dias após a expedição do respectivo Alvará de Construção. 

 
Art. 117- Os locais onde houver preparo, manipulação ou depósito de alimentos deverão ter: 

 I - piso revestido com material resistente, lavável, impermeável e de fácil limpeza; 
 II - paredes revestidas com material liso, resistente, lavável e impermeável, até a altura 
mínima de 2,00m (dois metros). 

 
Art. 118- A parede comum das residências geminadas deverá ser constituída de 2 (duas) paredes 
justapostas de alvenaria de ½ (meia) vez, em toda a sua altura. 
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§ Único- A parede comum deverá ultrapassar em 0,20m (vinte centímetros) o telhado mais alto de 
duas residências contíguas, para prevenir a propagação do fogo de uma para a outra. 
 

Seção IV - Dos Corpos em Balanço 
 
Art. 119- Nos edifícios dotados de marquises, estas deverão obedecer às seguintes condições: 

 I - serem em balanço, podendo projetar-se até a distância de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) sobre o logradouro; 
II - guardarem altura livre mínima de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) e máxima de 
3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) em relação ao passeio; 
III - promoverem o escoamento das águas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do 
lote; 
IV - não prejudicarem a arborização e a iluminação pública; 
V - não possuírem fechamento vertical; 
VI - não serem utilizadas como alpendre ou sacada. 

 
§ 1º- As coberturas leves constituídas por toldos de lona, policarbonato, plástico ou outro 
material similar, deverão obedecer ao que segue: 

 I - quando forem projetadas sobre o logradouro público deverão estar de acordo com 
as condições definidas neste artigo; 
II - quando no interior do lote e com mais de 1,50m (um metro e cinqüenta 
centímetros) de projeção, dependerão de prévia autorização da Prefeitura Municipal. 

 
§  2º- É permitido o avanço do beiral ou outros elementos construtivos ou decorativos sobre o 
logradouro público, até à distância máxima de 0,60m (sessenta centímetros), desde que: 

I - não interfiram com a arborização e a rede de distribuição de energia e iluminação 
pública; 
II -  promovam o escoamento das águas pluviais exclusivamente para dentro dos 
limites do lote; 
III - assegurem proteção apara os pedestres que transitam no passeio;  

 
§ 3º- Serão admitidas nas fachadas dos edifícios, acima do segundo pavimento, saliências 
para efeito decorativo com até 20,0cm (vinte centímetros) de projeção além da prumada da 
parede.  

 
Art. 120- As sacadas e floreiras nas fachadas dos edifícios, quando em balanço sobre a área 
destinada ao recuo, poderão projetar-se além da prumada da parede externa até as seguintes 
distâncias máximas: 

 I - 1,20m (um metro e vinte centímetros) no caso de sacadas; 
 II - 0,60m (sessenta centímetros) no caso de floreiras. 

  
Seção V - Dos Compartimentos 

 
Art. 121- Conforme o uso a que se destinam, os compartimentos das edificações classificam-se em: 

 I - de permanência prolongada: salas e dependências destinadas ao preparo e consumo de 
alimentos, ao repouso, ao lazer, ao estudo e ao trabalho; 
 II - de permanência transitória: os vestíbulos, circulações, banheiros, lavabos, vestiários, 
garagens, depósitos e todo compartimento de instalações especiais com acesso restrito em 
tempo reduzido.  

 
Art. 122- As residências deverão conter, no mínimo, os compartimentos de cozinha, banheiro, 
dormitório e sala de refeições/estar.  
 
§ Único- Os compartimentos das residências isoladas poderão ser conjugados, desde que o 
compartimento resultante contenha, no mínimo, a soma das dimensões exigidas para cada um deles.  
 
Art. 123- Os diversos compartimentos das edificações deverão obedecer às disposições contidas nas 
tabelas anexas a esta Lei, conforme segue: 

 I - residências: TABELA 1 DO ANEXO XII – RESIDÊNCIAS -; 
 II - residências populares: TABELA 2 DO ANEXO XII – RESIDÊNCIAS -; 
 III - edifícios de habitação coletiva: TABELA 1 DO ANEXO XIII – EDIFÍCIOS -; 
 IV - edifícios comerciais: TABELA 2 DO ANEXO XIII – EDIFÍCIOS -. 
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§ Único- Será permitida a construção de mezanino em compartimentos, obedecidas as seguintes 
condições: 

  I - constituírem estrutura independente, provisória e removível; 
  II - não deverão prejudicar as condições de ventilação do compartimento; 
  III - poderão ocupar área máxima equivalente a 50,0% (cinqüenta por cento) do piso. 

  
Art. 124- As edificações destinadas à indústria, ao comércio e à prestação de serviços em geral 
deverão ter, no pavimento térreo, pé-direito mínimo de 3,00m (três metros). 
 
Art. 125- As escolas destinadas a menores de 16 (dezesseis) anos não poderão ter mais que 3 (três) 
pavimentos, devendo abranger, pelo menos, os seguintes setores: 

I - administração; 
II - salas de aula; 
III - instalações sanitárias; 
IV - recreio coberto. 

 
 § 1º- A área não edificada do lote, nas edificações para fins educacionais, será de, no 
mínimo, 3 (três) vezes a superfície total das salas de aula. 

 
  § 2º- A área das salas de aula nas escolas deverá corresponder a, no mínimo, 1,20m² (um 

vírgula vinte metros quadrados) por aluno. 
 
 § 3º- O pé-direito mínimo das salas de aula será de 3,00m (três metros). 
 
 § 4º- A superfície do recreio coberto consistirá, no mínimo, da metade da superfície total das 

salas de aula.  
 
Art. 126- As salas de aula, ressalvadas as de destinação especial, terão preferencialmente forma 
retangular e suas dimensões não poderão apresentar relação inferior a 2:3 (dois para três), com 
dimensão máxima de 12,00m (doze metros).   
 
§ Único- Os auditórios ou salas com grande capacidade, que não possuírem forma retangular, 
deverão: 

I - apresentar área útil não inferior a 0,90m² (zero vírgula noventa metros quadrados) 
por aluno; 
II - possibilitar, para qualquer espectador, perfeita visibilidade da superfície da mesa 
do orador e dos quadros ou telas de projeção. 

 
 
Art. 127- As salas de ginástica não poderão ter dimensões inferiores a 8,00m x 16,00m (oito metros 
por dezesseis metros), em planta. 
 
Art. 128- As edificações para fins hospitalares deverão atender à legislação pertinente. 
 

 § 1°- Não serão permitidos pátios ou áreas internas fechadas em todas as faces, a não ser 
que para eles se abram apenas corredores. 
 
 § 2°- Em caso de disposição em pavilhões, a distância entre eles será igual ou maior que a 
média das alturas de 2 (dois) pavilhões contíguos, sem prejuízo do isolamento exigível.  

 
Art. 129- Nos cinemas e teatros será obrigatória a adoção de salas de espera, de acordo com as 
seguintes características: 

 I - deverão apresentar área útil por pessoa não inferior a 0,13 m² (zero vírgula treze metros 
quadrados) nos cinemas e a 0,20 m² (zero vírgula vinte metros quadrados), nos teatros; 
 II - as portas de ligação com a sala de espetáculos não terão fecho, sendo a vedação feita por 
folhas providas de molas, abrindo no sentido da saída, ou de simples reposteiro. 

 
 § 1º- Os depósitos de cenários e outros compartimentos dos teatros constituirão 

dependências separadas do palco e da sala de espetáculos. 
 
 § 2º- O pé-direito mínimo em qualquer ordem de localidade na sala de espetáculos será de 

2,60m (dois metros e sessenta centímetros). 
 
Art. 130- Nos salões destinados a locais de reunião, as lotações máximas, excluídas as áreas de 
circulação e de acessos, serão calculadas admitindo-se: 
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 I - 0,70m² (zero vírgula setenta metros quadrados) de área por pessoa sentada; 
 II - 0,40m² (zero vírgula quarenta metros quadrados) de área por pessoa em pé. 

 
Art. 131- Os edifícios, independentemente da sua finalidade, deverão ser dotados de compartimento 
ou local para abrigo ou depósito de recipientes de lixo, situado no térreo, subsolo ou em outra área de 
uso comum de fácil acesso, apresentando capacidade para armazenar 40,00 (quarenta litros), por 
unidade imobiliária. 
§ Único- Os recipientes de lixo do tipo container serão guardados no interior dos edifícios, no térreo, 
subsolo ou outro local de uso comum de fácil acesso. 
 

Seção VI - Da Iluminação, Ventilação e Acústica dos Compartimentos 
 
Art. 132- Deverá ser explorado ao máximo o uso de iluminação natural e de renovação natural de ar, 
sem comprometer o conforto térmico das edificações. 
 
§ Único- Sempre que possível, a renovação de ar deverá ser garantida através do “efeito chaminé” 
ou através da adoção de ventilação cruzada nos compartimentos. 
 
Art. 133- Todos os compartimentos de permanência prolongada deverão dispor de vãos para 
iluminação e ventilação abrindo para o exterior, cuja área deverá ser proporcional à área do piso do 
compartimento em questão. 
 
Art. 134- Será tolerada a ventilação de compartimentos de permanência transitória através dos 
dispositivos alternativos abaixo: 

 I - dutos verticais ligados diretamente com o exterior, obedecendo aos seguintes requisitos: 
a) serem visitáveis na base; 
b) permitirem a inscrição de um círculo com 0,70m (setenta centímetros) de diâmetro; 
c) tiverem revestimento interno liso; 

 II - dutos horizontais ligados diretamente com o exterior, atendendo às seguintes exigências: 
a) tiverema largura do compartimento a ser ventilado; 
b) contarem com altura livre mínima de 0,20 m (vinte centímetros); 
c) possuírem comprimento máximo de 6,00 m (seis metros), exceto quando forem 
abertos nas duas extremidades, caso em que não haverá limitação dessa medida; 

III - sistema de exaustão mecânica. 
 
§ Único- As garagens em residências ou edifícios residenciais deverão ter área de ventilação mínima 
de 1/30 (um trinta avos) da área do piso, podendo aí ser computada a porta de entrada, desde que 
dotada de ventilação permanente em toda a sua superfície. 
 
Art. 135- As aberturas dispostas em paredes paralelas, perpendiculares ou inclinadas em relação à 
divisa do terreno deverão guardar distância mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) da 
divisa. 
 

§ 1º- Nas paredes perpendiculares ou inclinadas em relação à divisa, do terreno, serão 
admitidas aberturas a menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) da divisa desde 
que junto a esta seja executado o prolongamento da parede lateral da edificação com, no 
mínimo, 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de comprimento, além da prumada da 
parede que contém a abertura.   
 
§ 2º- Não serão consideradas como aberturas para ventilação as janelas que abrirem para 
varanda coberta, quando houver parede oposta à abertura a menos de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) da projeção do beiral da varanda. 
 
§ 3º- Quando houver janela em parede construída paralelamente a 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) da divisa, a projeção do beiral não poderá exceder de 0,75m (setenta 
e cinco centímetros) a prumada da parede. 
 
§ 4º- As aberturas para iluminação vedadas com tijolos de vidro ou outro material 
transparente serão consideradas como aberturas normais para fins deste artigo. 
 
§ 5º- As áreas mínimas de iluminação e ventilação dos compartimentos individualizados de 
cada residência e comércio estão dispostas no ANEXO XII – RESIDÊNCIAS e ANEXO XIII – 
EDIFÍCIOS -. 
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Art. 136- Os poços de iluminação e ventilação em todos os pavimentos dos edifícios deverão 
obedecer aos seguintes padrões: 

 I - permitirem a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00m (dois metros) e 
possuírem área mínima de 10,00 m² (dez metros quadrados), quando iluminarem e ventilarem 
compartimentos de permanência prolongada; 
 II - permitirem a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) e possuírem área mínima de 7,50m² (sete metros e cinqüenta 
centímetros quadrados), quando iluminarem e ventilarem compartimentos de permanência 
transitória. 
 

Art. 137- Os locais destinados ao depósito, preparo ou manipulação de alimentos deverão ter 
aberturas para o exterior ou ser dotados de sistema de exaustão com filtros que garantam a perfeita 
tiragem dos gases e fumaça para o exterior, sem prejudicar as unidades vizinhas ou a qualidade do 
ar. 
 
Art. 138- As edificações para fins escolares terão, sempre que possível, iluminação unilateral e 
proveniente da esquerda, não podendo apresentar área de iluminação inferior a 1/5 (um quinto) da 
área do piso. 
 
Art. 139- Nas fachadas das edificações não será permitida a instalação de placas, painéis ou 
qualquer tipo de elemento que venha a prejudicar a iluminação ou a ventilação de seus 
compartimentos internos. 
 

Seção VII - Dos Acessos e Circulações 
 
Art. 140- Todos os acessos e circulações deverão estar em conformidade com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, em especial a NBR 9.077 , a qual se refere às 
saídas de emergência, e à NBR 9.050, a qual se refere à acessibilidade, tendo em vista permitir o 
abandono rápido e seguro das edificações em caso de incêndios e sinistros. 
 
Art. 141- As portas em geral terão os seguintes vãos livres mínimos: 

 I - quando de uso comum: 0,80m (oitenta centímetros).  
 II - Nas unidades de moradia: 

a) externas, ou de comunicação entre a garagem e o interior da residência: 0,80m 
(oitenta centímetros); 

b) de comunicação da cozinha com a sala e a área de serviço: 0,80m (oitenta 
centímetros); 

c) em dormitórios, estúdios, bibliotecas e congêneres: 0,70m (setenta centímetros); 
d) em banheiros, lavabos e despensas: 0,60m (sessenta centímetros). 

 III - Nos conjuntos comerciais: 
a) externas, ou de comunicação entre as salas: 0,80m (oitenta centímetros); 
b) nas salas e copas: 0,80m (oitenta centímetros); 
c) em banheiros e depósitos de material de limpeza: 0,60m (sessenta centímetros). 
 

Art. 142- As portas de acesso das edificações destinadas a comércio e serviços deverão ser 
dimensionadas em função da área útil de salão comercial, na proporção de 1,00m (um metro) de 
largura para cada 600,00m² (seiscentos metros quadrados) de área de piso ou fração, respeitado o 
mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura.  
 
Art. 143- As portas de acesso das edificações para fins industriais deverão, além das disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho, ser dimensionadas em função da atividade desenvolvida, 
respeitado o mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura. 
 
Art. 144- As portas de acesso principal das edificações para fins educacionais terão largura mínima 
de 3,00m (três metros), abrindo para o exterior. 
 
Art. 145- As portas de acesso e saída das edificações utilizadas como locais de reunião deverão 
atender às seguintes disposições: 

 I - comunicarem-se, de preferência, diretamente com o logradouro público; 
 II - quando não abrirem diretamente para o logradouro público, deverão fazê-lo para corredor 
de acesso ao mesmo, com largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros); 
 III - a abertura das folhas não poderá ser feita sobre o passeio público; 
 IV- haverá no mínimo uma porta de entrada e outra de saída do recinto, devendo ambas 
obedecerem ao seguinte: 



 98 

a) serem localizadas de modo a não haver interferência entre os respectivos fluxos de 
circulação; 

b) terem largura mínima de 2,00m (dois metros) cada uma; 
c) a soma das larguras de todas as portas equivalerá a uma largura total 

correspondente a 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas. 
  
Art. 146- Os corredores serão dimensionados de acordo com a seguinte classificação: 

 I - de uso privativo, quando de utilização restrita à unidade, sem acesso ao público em geral: 
largura mínima de 0,90m (noventa centímetros); 
 II - de uso comum, quando de utilização aberta e destinados à distribuição dos acessos às 
unidades privativas: largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) até 10,00m (dez 
metros) de comprimento, devendo, após esse valor, serem acrescidos 0,10m (dez 
centímetros) para cada 5,00m (cinco metros) de comprimento excedentes; 
 III - de uso coletivo, quando de utilização aberta e destinados à distribuição da circulação em 
locais de grande fluxo de pessoas: largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta 
centímetros) até 15,00m (quinze metros) de comprimento, devendo, após esse valor, serem 
somados 0,10m (dez centímetros) para cada 3,00m (três metros) de comprimento 
excedentes.  

 
Art. 147- Nas escolas, a largura dos corredores que servem às salas de aula será aquela resultante 
do cálculo de 0,20m (vinte centímetros) para cada sala, atendendo ao mínimo de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros). 
 
Art. 148- Nas edificações destinadas a locais de reunião, a largura dos corredores será calculada de 
acordo com os seguintes parâmetros: 

I - os corredores principais terão largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta 
centímetros) para área de platéia com até 500,00m² (quinhentos metros quadrados), a qual 
será acrescida de 1,00m (um metro) para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área de 
platéia excedente ou fração; 
II - os corredores secundários terão largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 
 

Art. 149- As edificações destinadas a cinemas e teatros deverão ficar isoladas dos prédios vizinhos 
através de áreas livres ou passagens nas laterais e no fundo, com largura mínima de 2,50m (dois 
metros e cinqüenta centímetros), contados da divisa com o terreno contíguo. 
 

 § 1°- As áreas livres ou passagens poderão ser cobertas, desde que apresentem dispositivos 
que permitam sua perfeita ventilação. 
 
 § 2°- Quando as salas de espetáculos tiverem saídas para duas vias públicas, serão 
dispensadas as passagens laterais ou de fundo. 
 
 § 3°- Os corredores de circulação para ordens mais elevadas terão, nas diversas localidades, 
largura útil mínima de 2,00m (dois metros), seja qual for a contribuição para a circulação 
considerada. 
  
§ 4°. As comunicações de serviço serão dotadas de dispositivos de oclusão, com material 
incombustível, que permitam isolar completamente a parte de serviço daquela destinada ao 
público, em caso de pânico ou incêndio. 

 
Art. 150- Nas casas de diversões as dependências destinadas a bar, café, charutaria ou similares, 
serão localizadas de modo a não interferirem com a livre circulação das pessoas. 
 
Art. 151- As galerias comerciais e de serviços deverão ter largura útil correspondente a 1/20 (um 
vinte avos) do seu comprimento, desde que observadas as seguintes larguras mínimas: 

 I - galerias destinadas a salas comerciais, escritórios e atividades similares: 
a) 2,00m (dois metros), quando tiverem salas em apenas um dos lados; 
b) 3,00m (três metros), quando apresentarem salas em ambos os lados; 

 II - galerias destinadas a lojas e locais de vendas: 
a) 3,00m (três metros), quando tiverem lojas em apenas um dos lados; 
b) 4,00m (quatro metros), quando possuírem lojas em ambos os lados.  
 

§ Único- Quando o hall de elevadores abrir-se para a galeria, deverá formar um remanso constituindo 
ambiente independente da galeria, de modo a não interferir na sua circulação. 
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Art. 152- Nos edifícios residenciais cujos pavimentos possuam hall de elevador social e hall de 
elevador de serviço, deverá ser prevista comunicação entre ambos mediante corredor ou passagem, 
exceto no caso de edifício com apenas um apartamento por andar. 
 
Art. 153- Nos corredores será vedada a existência de ressaltos no piso que formem degraus, 
devendo qualquer diferença de nível ser transposta mediante rampa com inclinação inferior a 6,0% 
(seis por cento). 
 

Seção VIII - Das Escadas e Rampas 
 
Art. 154- Todas as escadas e rampas deverão estar em conformidade com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, em especial a NBR 9.077, a qual se refere às saídas de 
emergência, e à NBR 9.050, a qual se refere à acessibilidade, tendo em vista permitir o abandono 
rápido e seguro das edificações em caso de incêndios e sinistros. 
 
Art. 155- As escadas e rampas serão dimensionadas de acordo com a seguinte classificação: 

 I - de uso privativo, quando de utilização restrita à unidade, ou interna de um compartimento 
ou ligando diretamente dois compartimentos: largura mínima de 0,90m (noventa centímetros); 
 II - de uso comum, quando de utilização aberta ao público e destinada a interligar corredores 
ou dependências de acesso a unidades privativas: largura mínima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros); 
 III - de uso coletivo, quando de utilização aberta ao público e destinada a interligar corredores 
ou dependências de distribuição da circulação em locais de grande fluxo de pessoas: largura 
mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros). 

 
Art. 156- As escadas de uso privativo, internas de um compartimento ou ligando diretamente dois 
compartimentos, deverão obedecer às seguintes exigências: 

 I - terem lanços retos, devendo ser adotado patamar intermediário sempre que houver 
mudança de direção ou quando o número de degraus em um mesmo lanço for superior a 19 
(dezenove).  
II - o comprimento do patamar não poderá ser inferior a 0,80m (oitenta centímetros) em 
lanços retos, ou inferior à largura da escada quando houver mudança de direção. 
III - possuírem degraus com altura “A” (ou espelho) e largura “L” (ou piso) que satisfaçam a 
relação 0,62m <= 2A + L <= 0,64m, admitindo-se a altura máxima de 0,19m (dezenove 
centímetros) e a largura mínima de 0,25m (vinte e cinco centímetros); 
IV - assegurarem passagem com altura livre mínima de 2,00m (dois metros). 

  
Art. 157- As escadas de uso comum ou coletivo deverão obedecer às seguintes exigências: 

I - serem de material incombustível, apresentando degraus revestidos com piso 
antiderrapante; 
II - terem lanços retos, devendo ser adotado patamar intermediário sempre que houver 
mudança de direção ou quando o número de degraus em um mesmo lanço for superior a 16 
(dezesseis); 
III - o comprimento do patamar não poderá ser inferior a 1,00m (um metro) em lanços retos, 
ou inferior à largura da escada quando houver mudança de direção. 
IV - possuírem degraus com altura “A” (ou espelho) e largura “L” (ou piso) que satisfaçam a 
relação 0,62m <= 2A + L <= 0,64m, admitindo-se a altura máxima de 0,18m (dezoito 
centímetros) e a largura mínima de 0,27m (vinte e sete centímetros); 
 V - terem corrimãos de ambos os lados, fixados pela sua face inferior à distância mínima de 
0,04m (quatro centímetros) das paredes, devendo ser contínuos, sem interrupção nos 
patamares, e com altura constante entre 0,90m (noventa centímetros) e 1,00m (um metro); 
 VI - serem dotadas de corrimão intermediário sempre que a largura for superior a 2,40m (dois 
metros e quarenta centímetros); 
VII - possuírem iluminação e ventilação natural com área mínima de 0,30m² (zero vírgula 
trinta metros quadrados); 
VIII - assegurarem passagem com altura livre mínima de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros). 

  
 § 1º- Nos hospitais, a largura mínima das escadas será de 1,50m (um metro e cinqüenta 
centímetros), exceto nas escadas secundárias internas de dependências.  
 
§ 2º- Nas escolas, a largura mínima das escadas será de 2,00m (dois metros). 
 
§ 3º- Nas edificações destinadas a locais de reunião, as escadas e rampas de acesso 
deverão atender às seguintes disposições: 
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I - terem largura mínima de 2,00m (dois metros) para lotação de até 200 (duzentas 
pessoas), com acréscimo de 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas, ou 
fração excedente; 
II - terem o lanço que se comunica com o nível da saída sempre orientado na direção 
desta; 
III - quando a lotação exceder 5.000 (cinco mil) lugares, serão sempre exigidas 
rampas para o escoamento do público. 

 
§ 4º- Os pisos dos degraus poderão apresentar bocel ou saliência em relação ao espelho de 
até 0,02m (dois centímetros), que não será computada nas dimensões mínimas exigidas. 
 
§ 5º- Excepcionalmente, por motivo de ordem estética, serão admitidas escadas de uso 
comum curvas, desde que os pisos dos degraus tenham largura mínima constante de 0,27m 
(vinte e sete centímetros), medida a 0,50m (cinqüenta centímetros) da linha do bordo interno 
da escada. 

 
Art. 158- É obrigatória a instalação de escada de segurança nos edifícios com altura superior a 
20,00m (vinte metros), contados da soleira da porta do hall de entrada no térreo até o nível do piso do 
último pavimento. 
 

§ 1º- Considera-se escada de segurança aquela à prova de fogo e fumaça, dotada de 
antecâmara ventilada, que observe as exigências contidas nesta seção. 
 
§ 2º- A escada de que trata o parágrafo anterior poderá ser a mesma de acesso aos 
pavimentos. 
 
 § 3º- Para efeito deste artigo, não será considerado o último pavimento do edifício, quando o 
mesmo for de uso exclusivo do penúltimo pavimento, ou constituído por ático ou sótão. 
 
§ 4º- As portas dos elevadores não poderão abrir para a caixa da escada nem para a 
antecâmara. 

 
Art. 159- As escadas de segurança deverão obedecer às seguintes exigências: 

I - todas as paredes e pisos da caixa de escada e da antecâmara deverão ter resistência a 4 
(quatro) horas de fogo, no mínimo;  
 II - nos recintos da caixa de escada e da antecâmara não poderá ser colocado nenhum tipo 
de equipamento, nem portinhola para coleta de lixo; 
III - a caixa de escada poderá ter somente aberturas internas, comunicando com a 
antecâmara; 
IV - a iluminação natural poderá ser obtida por abertura, desde que seja provida de caixilho 
fixo guarnecido por vidro executado com material resistente a 1 (uma) hora de fogo, no 
mínimo e tenha área máxima de 0,50m² (zero vírgula cinqüenta metros quadrados); 
 V - poderá ser utilizado caixilho de abrir, em lugar de fixo, desde que atenda aos mesmos 
requisitos exigidos para este e seja provido de fecho acionado por chave ou ferramenta 
especial. 
 VI - Independentemente da iluminação natural, deverá ser instalada iluminação artificial com 
minuteira, além de iluminação de emergência provida de fonte própria de energia. 

 
Art. 160- O acesso à escada de segurança será feito somente através da antecâmara, que poderá 
ser constituída por vestíbulo, balcão ou terraço. 

 
§ 1º- A antecâmara será de uso comum e sem comunicação com qualquer outro 
compartimento de uso restrito da edificação e terá uma de suas duas dimensões 50,0% 
(cinqüenta por cento) maior que a largura da escada, com o mínimo de 1,80m (um metro e 
oitenta centímetros), sendo a outra dimensão igual à largura da mesma. 
 
§ 2º- A antecâmara terá o piso no mesmo nível do piso da caixa de escada à qual dá acesso, 
bem como dos compartimentos internos da edificação. 
 
§ 3º- O balcão ou terraço terá uma das faces aberta diretamente para o exterior, na qual 
admitir-se-á apenas guarda-corpo com altura mínima de 0,95m (noventa e cinco centímetros) 
e máxima de 1,30m (um metro e trinta centímetros), com afastamento mínimo de 5,00m 
(cinco metros), medidos no plano horizontal, de outras aberturas da própria edificação ou de 
edificações vizinhas preexistentes, devendo estar protegida por trecho de parede cega, com 
resistência a 4 (quatro) horas de fogo, no mínimo. 
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§ 4º- O vestíbulo terá abertura para o duto ou poço de ventilação localizada rente ao teto e 
constituída por veneziana de palhetas inclinadas fixas, apresentando largura mínima de 
1,20m (um metro e vinte centímetros) e área efetiva mínima de 0,70m² (zero vírgula setenta 
metros quadrados) de modo a proporcionar ventilação permanente. 
  
§ 5º- O duto de ventilação possuirá abertura somente para a antecâmara a que serve e 
deverá: 

I - ter seção transversal constante correspondente a 0,3dm² (três decímetros 
quadrados) por metro de altura, devendo permitir a inscrição de um círculo com 
diâmetro mínimo de 0,70m (setenta centímetros) e apresentar área mínima de 0,80 
m² (zero vírgula oitenta metros quadrados); 
II - ser visitável na base e possuir ventilação permanente com área mínima de 0,80m² 
(zero vírgula oitenta metros quadrados); 
III - elevar-se no mínimo 1,00m (um metro) acima do ponto mais alto da edificação e 
ser provido, nas duas faces opostas maiores, de venezianas ou outro dispositivo para 
ventilação permanente, com área efetiva mínima de 0,80m² (zero vírgula oitenta 
metros quadrados); 
IV - não ser utilizado para instalação de equipamentos ou passagem de canalizações 
ou fiações; 
V - ter as paredes com resistência a 4 (quatro) horas de fogo, no mínimo. 

 
Art. 161- O acesso de cada pavimento à antecâmara, bem como desta à caixa de escada, será feito 
através de portas que observarão às seguintes exigências: 

I - abrirem sempre no sentido de quem da edificação sai para o exterior, sem reduzir as 
dimensões mínimas exigidas para as escadas, antecâmaras, patamares, corredores ou 
demais acessos; 
II - terem largura suficiente para dar escoamento à população usuária, calculada à razão de 
0,01m (um centímetro) por pessoa, com o vão luz mínimo de 0,80m (oitenta centímetros); 
III - possuírem altura livre igual ou superior a 2,00m (dois metros); 
IV - terem resistência a 4 (quatro) horas de fogo, no mínimo. 

 
Art. 162- No emprego de rampa em substituição às escadas, deverão ser observadas as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, em especial aquelas constantes da NBR 9.050, 
a qual se refere à acessibilidade. 
 

§ 1º- As rampas não poderão ter inclinação superior a 10,0% (dez por cento) e quando esta 
exceder a 6,0% (seis por cento), deverão ter piso revestido com material antiderrapante. 
  
§ 2º- No início e no término da rampa o piso deverá ter tratamento diferenciado, para 
orientação de pessoas portadoras de deficiência visual. 

 
Art. 163- Será obrigatória a rampa, destinada a pessoas portadoras de deficiências físicas, para 
vencer desníveis entre o logradouro público e a soleira da porta do hall de entrada do térreo, 
observando a largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), nas seguintes categorias de 
edificações: 

I - habitações coletivas; 
II - estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços com atendimento ao público; 
III - locais de reunião com capacidade superior a 100 (cem) pessoas; 
IV - quaisquer outros usos que congreguem mais de 600 (seiscentas) pessoas na mesma 
edificação. 

 
§ Único- No interior das edificações acima referidas, a rampa poderá ser substituída por elevador ou 
outro meio mecânico para o transporte de pessoas portadoras de deficiências físicas. 
 
Art. 164- Nas edificações para fins hospitalares, com 2 (dois) ou mais pavimentos, será obrigatória a 
adoção de rampas, as quais terão inclinação máxima de 10,0% (dez por cento) e largura mínima de 
2,00m (dois metros), devendo obedecer ainda às demais exigências desta Lei. 
 
Art. 165- Os guarda-corpos das escadas, rampas, sacadas e demais compartimentos das edificações 
deverão possuir altura mínima de 0,95m (noventa e cinco centímetros). 
 
§ Único- Quando a cobertura do edifício for utilizada como área de lazer, os guarda-corpos deverão 
ter altura mínima de 1,30m (um metro e trinta centímetros). 
 



 102 

Seção IX - Dos Elevadores e Escadas Rolantes 
 
Art. 166- Os edifícios deverão ser providos de elevador ou escada rolante atendendo a todos os seus 
pavimentos, de acordo com os parâmetros abaixo, estabelecidos em relação ao desnível entre a 
soleira da porta do hall de entrada no térreo e o nível do piso do pavimento mais elevado: 

 I - até 11,00m (onze metros): facultado; 
 II - até 20,00m (vinte metros): mínimo de 1 (um) elevador; 
 III - acima de 20,00m (vinte metros): mínimo de 2 (dois) elevadores.  

 
 § 1º- Para efeito deste artigo, não será considerado o último pavimento quando o mesmo for 
de uso exclusivo do penúltimo pavimento ou constituído por ático ou sótão. 

 
 § 2º- Os elevadores deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT -, vigentes quando da aprovação do projeto pela Municipalidade, tanto em 
relação ao seu dimensionamento, quanto à sua instalação ou utilização. 

 
 § 3º- A exigência de elevadores não dispensa o uso de escadas ou rampas. 

 
 
Art. 167- As edificações para fins hospitalares deverão atender aos seguintes requisitos: 

 I - havendo mais de 3 (três) pavimentos, será obrigatória a instalação de elevador em cada 
pavilhão; 
 II - pelo menos 1 (um) dos elevadores em cada pavilhão terá capacidade para o transporte de 
macas, com dimensões internas mínimas de 1,20m x 2,20m (um metro e vinte centímetros 
por dois metros e vinte centímetros), com portas situadas na face de menor dimensão; 
 III - o patamar do elevador em cada pavimento não poderá apresentar dimensão inferior a 
3,00m (três metros), medidos perpendicularmente às portas do elevador; 
 IV - a disposição das escadas, rampas ou elevadores deverá ser tal que nenhum doente em 
pavimento superior tenha que percorrer mais de 40,00m (quarenta metros) para atingir os 
mesmos; 
 V - o número de elevadores não será inferior a 1 (um) para cada 100 (cem) leitos localizados 
em pavimento superior. 

 
Seção X - Das Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Elétricas 

 
Art. 168- As instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone nas edificações deverão obedecer, 
além das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT -, vigentes, quando da sua 
aprovação pela Municipalidade, às exigências das concessionárias ou entidades responsáveis pelo 
seu funcionamento. 
 

 § 1º- Nenhuma construção será liberada nas zonas servidas pelas redes sanitárias, elétrica e 
telefônica se não for dotada dessas instalações, dentro das normas das respectivas 
concessionárias e do Corpo de Bombeiros.  
 
 § 2º- As instalações hidrossanitárias deverão obedecer às seguintes condições: 

I - toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias compatíveis com a função a 
que se destina e com a quantidade de seus usuários; 
II - toda edificação situada em logradouro servido por rede coletora de esgoto 
sanitário com tratamento final, deverá ter seu esgoto conduzido diretamente a esta; 
III - toda edificação deverá dispor de reservatório elevado de água potável com bóia e 
tampa, situado em local visitável, de fácil acesso; 
IV - nas edificações de uso não privativo, as instalações sanitárias deverão possuir 
pelo menos 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório, adequados aos portadores de 
deficiência física; 
V - nas edificações de uso não privativo em que houver instalações sanitárias 
destinadas a crianças, estas deverão possuir aparelhos sanitários adequados a essa 
clientela; 
VI - nas edificações de uso não privativo com mais de 1 (um) pavimento, deverá haver 
instalações sanitárias em todos os pavimentos em que houver uso comum ou público; 
VII - as águas provenientes das pias de cozinha, copas e churrasqueiras deverão 
passar por uma caixa de gordura, antes de serem esgotadas; 
VIII - o escoamento das águas pluviais de qualquer edificação deverá ser feito 
exclusivamente para dentro dos limites do respectivo terreno; 
IX - é vedada a ligação do efluente de esgoto proveniente das edificações à rede 
pública de drenagem pluvial. 



 103 

 
 § 3º- Os compartimentos destinados à preparação, manipulação ou depósito de alimentos, 
não poderão comunicar-se diretamente com as instalações sanitárias. 
 
 § 4º-  Todas as edificações deverão possuir instalações elétricas com tomadas conveniente-
mente aterradas, de acordo com as normas pertinentes em vigor. 
 
 § 5º- Todas as edificações são obrigadas a possuir tubulação própria para telefone, 
prevendo-se o mínimo de 1 (uma) tomada por unidade habitacional ou de escritório. 
 
 § 6º- Todas as edificações residenciais deverão possuir tubulação própria para antena de 
televisão, prevendo-se o mínimo de 1 (uma) tomada por unidade de moradia. 

 
Art. 169- Nos logradouros ainda não servidos pela rede pública de coleta de esgoto sanitário, as 
edificações serão dotadas de fossa séptica para tratamento exclusivo das águas dos vasos sanitários 
e dos mictórios, de acordo com as normas da respectiva concessionária. 
 

§ 1º- As águas, depois de tratadas na fossa séptica, serão infiltradas no solo por meio de 
sumidouro. 
 
§ 2º- A fossa séptica, o sumidouro, as caixas de gordura e de passagem, deverão obedecer 
aos modelos fornecidos pelo órgão responsável pela coleta de esgotos. 
 
§ 3º- Verificando-se a produção de mau cheiro ou qualquer inconveniente, pela deficiência de 
funcionamento de uma fossa, o órgão competente da Prefeitura Municipal providenciará para 
que sejam efetuados, às expensas do responsável, os reparos necessários ou a substituição 
da fossa. 
 
§ 4º- É proibido que os caminhões e veículos utilizados nos serviços de limpeza de fossas 
sépticas atuem na atividade de recolhimento de esterco, e vice-versa. 

 
Art. 170- As fossas sépticas não poderão ser construídas a menos de 2,50m (dois metros e cinqüenta 
centímetros) das divisas laterais e de fundo do terreno, nem tampouco a menos de 4,00m (quatro 
metros) do alinhamento predial. 

 
§ 1º- É proibida a construção de fossas sépticas fora dos limites do lote, principalmente em 
logradouro público. 
 
§ 2º- A construção de poço freático de captação de água potável deverá ser feita 15,00m 
(quinze metros), no mínimo, a montante do sumidouro. 

 
Art. 171- A instalação sanitária mínima exigida em uma residência é composta de um lavatório, um 
vaso sanitário, um chuveiro, uma pia de cozinha e um tanque de lavar roupas. 
 
Art. 172- As edificações destinadas ao comércio e serviços em geral, deverão possuir instalações 
sanitárias na proporção de 1 (um) conjunto, contendo (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório, para 
cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área útil ou fração, com o mínimo de um conjunto por sala 
ou loja comercial.   
 
Art. 173- As lanchonetes, restaurantes e congêneres deverão dispor de instalações sanitárias 
separadas por sexo, calculadas à razão de 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório para cada 100,00 
m² (cem metros quadrados) de área útil ou fração, com o mínimo de um conjunto para cada sexo.    
 
Art. 174- As edificações destinadas a hospedagem, cujos quartos não possuam sanitários privativos, 
deverão ter instalações separadas por sexo, calculadas à razão de 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) 
lavatório e 1 (um) chuveiro para cada 70,00m² (setenta metros quadrados) de área útil em cada 
pavimento, com o mínimo de um conjunto para cada sexo.   

 
Art. 175- As edificações destinadas a locais de reunião deverão ter instalações sanitárias separadas 
por sexo, calculadas à razão de 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório para cada 100 lugares. 

 
§ Único- As instalações sanitárias destinadas ao pessoal auxiliar de serviço serão dimensionadas à 
razão de 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório para cada 20 (vinte) pessoas.    
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Art. 176- As edificações destinadas a fins industriais deverão ter instalações sanitárias separadas por 
sexo, calculadas à razão de 1 (um) lavatório, 1 (um) vaso e 1 (um) chuveiro para cada 15 (quinze) 
pessoas, com o mínimo de um conjunto para cada sexo.     
 
Art. 177- As instalações sanitárias de uso comum ou público devem ter no mínimo 5% (cinco por 
cento) de conjuntos acessíveis para portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT -, com o mínimo de um conjunto 
acessível. 

 
§ 1º- Quando houver divisão por sexo, os conjuntos acessíveis devem ser considerados 
separadamente para efeito de cálculo, com o mínimo de um conjunto acessível por sexo. 
 
§ 2º- No caso das edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter 
profissional fica dispensada a exigência de conjuntos acessíveis nas áreas privativas. 
 

Art. 178- Os açougues, peixarias e estabelecimentos congêneres deverão dispor de chuveiros, na 
proporção de 1 (um) para cada 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados) de área útil ou 
fração, com o mínimo de um chuveiro. 
 
Art. 179- A perfuração de poços artesianos, semi-artesianos e artesanais deverá ser feita 
exclusivamente dentro das divisas do terreno, mediante autorização prévia da Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA - e do Município. 
 
Art. 180- As piscinas deverão obedecer aos recuos mínimos do alinhamento predial previstos para o 
lote. 
 
Art. 181- Nos projetos de novas edificações não-residenciais deverão ser previstos sistemas 
economizadores de água, tais como: 

I - instalação de bacias sanitárias com volume de descarga reduzido, torneiras e válvulas de 
fechamento automático e demais dispositivos hidráulico-sanitários que conduzam à efetiva 
redução do consumo de água; 
II - instalação de hidrômetro individual para cada unidade de edifícios comerciais; 
III - captação, armazenamento, tratamento, monitoramento da qualidade e utilização de água 
proveniente de chuvas; 
IV - captação, armazenamento, tratamento, monitoramento da qualidade e utilização de 
águas servidas, com manutenção especializada para garantir a qualidade mínima da água 
para o reuso. 

 
§ Único- No caso de instalações agropecuárias, tais como galpões para criação de suínos e aves, 
deverá ser obedecido especialmente o disposto nos incisos III e IV, do caput, deste artigo. 
 
Art. 182- Nos projetos de novas edificações residenciais deverão ser previstos sistemas 
economizadores de água, tais como: 

I - instalação de bacias sanitárias com volume de descarga reduzido; 
II - instalação de hidrômetro individual para cada unidade de edifícios residenciais; 
III - captação, armazenamento, tratamento, monitoramento da qualidade e utilização de água 
proveniente de chuvas. 

 
Art. 183- Nas edificações residenciais existentes, em que houver alteração de uso para abrigar 
atividades não-residenciais, deverão ser instalados os sistemas economizadores de água constantes 
do artigo 181, da presente Lei, sob pena de não ser concedido o respectivo alvará de funcionamento. 
 

Seção XI - Das Instalações Especiais 
 
Art. 184- São consideradas especiais as instalações correspondentes a pára-raios, prevenção contra 
incêndio, iluminação de emergência e espaços ou instalações que venham a atender às 
especificidades da edificação. 
 
§ Único- Todas as instalações especiais deverão obedecer às orientações dos órgãos competentes, 
no que couber. 
 
 
Art. 185- Todos os edifícios deverão possuir instalações contra incêndio, de acordo com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT -, e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Paraná. 
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Art. 186- Os equipamentos que provoquem a geração de calor nas edificações destinadas a 
atividades industriais deverão ser dotados de isolamento térmico. 
 
Art. 187- Quando houver instalações de ar condicionado, as máquinas ou aparelhos ficarão 
localizados em compartimentos especiais, de modo a não causar vibração, incômodo sonoro ou 
danos ao público, em caso de acidente. 
 
Art. 188- Para a construção de postos de abastecimento de veículos, serviços de lavagem (inclusive 
lava-jatos), lubrificação e reparos, além dos requisitos de ocupação previstos na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, ficam estabelecidas as seguintes exigências: 

I- deverá ser construída mureta de proteção com 0,50m (cinqüenta centímetros) de altura, 
para isolamento entre o lote e o passeio em todo o alinhamento predial, podendo ser 
interrompida somente nas entradas e saídas de veículos; 
II- a entrada e saída de veículos deverão ser únicas em cada testada, com largura mínima de 
4,00m (quatro metros) e máxima de 7,00m (sete metros), devendo guardar distâncias 
mínimas de: 

a) 2,00m (dois metros) das divisas laterais do terreno; 
b) 3,00m (três metros) a contar do ponto de encontro das testadas nos lotes de 

esquina; 
III- nos postos localizados nos contornos e acessos rodoviários será observado o que segue: 

a) o acesso deverá ser feito através de uma pista anterior de desaceleração com 
comprimento máximo de 50,00m (cinqüentas metros), medidos entre o eixo da pista 
e a edificação; 

b) serão permitidos somente um acesso e uma saída para a rodovia, devendo o 
espaço intermediário ser preenchido por mureta de proteção, meio-fio ou canteiro, 
que delimite os acessos; 

c) a edificação deverá guardar um recuo mínimo de 15,00m (quinze metros) do 
alinhamento predial; 

IV- as construções que fizerem parte do projeto, tais como lanchonete, restaurante, sanitários 
e estacionamento, obedecerão aos artigos pertinentes da presente legislação; 
V- a implantação de tanques para armazenamento de combustível, assim como as 
tubulações de interligação com outros tanques e bombas de abastecimento, será realizada 
conforme as normas NBR 13.784, NBR 13.786 e NBR 13.787 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT -; 
VI- as águas servidas serão conduzidas para uma caixa de retenção de óleo e sistema de 
tratamento primário; 
VII- deverão existir ralos com grades em todo o alinhamento voltado para os passeios 
públicos, conduzindo as águas para o sistema de tratamento; 
VIII- os pátios serão pavimentados com material estanque, impermeável e não combustível, 
com resistência às cargas superficiais e à ação térmica; 
IX- somente será permitido o uso de detergentes biodegradáveis, assim certificados pelo 
Ministério da Saúde.  

 
Art. 189- Nenhum serviço ou obra que exija escavações nos passeios ou logradouros, poderá ser 
executado por particulares ou empresas, sem a prévia licença da Prefeitura Municipal, conforme o 
que segue: 

I- no pedido de licença deverá constar o período e os locais da execução dos serviços ou 
obras; 
II- a recuperação do calçamento ou da pavimentação é de responsabilidade do autor da 
escavação e será feita imediatamente após a sua conclusão, devendo a pavimentação 
retornar à condição original; 
III- durante 6 (seis) meses após a recuperação do calçamento ou pavimentação de que trata 
o Inciso anterior, o autor da escavação será responsável pelos reparos que neles se fizerem 
necessários em decorrência da obra; 
IV- tratando-se de logradouro de grande circulação de veículos poderá, o órgão competente 
da Prefeitura Municipal, determinar o dia e o horário para a execução das obras; 
V- a não observância ao disposto neste artigo implicará no indeferimento de novos 
licenciamentos, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 
Seção XII - Das Áreas de Recreação 

 
Art. 190- Todas as edificações destinadas à moradia, em caráter permanente ou temporário, deverão 
ser providas de espaço destinado à recreação e ao lazer de seus ocupantes, cuja superfície mínima 
será calculada de acordo com os seguintes critérios: 
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I- residências isoladas, residências geminadas e residências em série: mínimo de 9,00m² 
(nove metros quadrados) por unidade; 
II- edifícios de apartamentos e grupos de edifícios de apartamentos: mínimo de 6,00m² (seis 
metros quadrados) por unidade; 
III- edifícios do tipo apart-hotel e de kitchenetes: 4,00m² (quatro metros quadrados) por 
unidade; 
IV- edifícios de hotéis: 2,00m² (dois metros quadrados) por unidade. 

 
§ 1º- Nas residências isoladas, geminadas ou em série paralelas ao alinhamento predial, a 
área de recreação ficará contida na fração ideal de terreno de cada moradia.  

 
§ 2º- No caso de residências em série transversais ao alinhamento predial, edifícios de 
apartamentos, grupos de edifícios de apartamentos e nos conjuntos residenciais, a área de 
recreação deverá estar contida em um ou mais espaços de uso comum e obedecerá ao 
seguinte; 

I- no dimensionamento da área de recreação 50,0% (cinqüenta por cento), no 
mínimo, terão que constituir um espaço único contínuo; 
II- a área de recreação deverá permitir a inscrição de um círculo com diâmetro 
mínimo de 3,00m (três metros) na projeção horizontal; 
III- do total da área de recreação 50,0% (cinqüenta por cento), no máximo, poderão 
ser compostos por área coberta destinada a salão de festas, sala de jogos, sala de 
ginástica, entre outros, devendo a área restante permanecer descoberta; 
IV- a área de recreação e lazer deverá ser equipada na proporção de 1 (um) 
brinquedo para cada 12 (doze) unidades residenciais, ou fração, com o mínimo de 2 
(dois) brinquedos. 

 
Art. 191- É vedada a localização da área de recreação nos recuos frontais mínimos obrigatórios e nos 
espaços destinados à circulação ou ao estacionamento de veículos. 
 
Art. 192- Em nenhuma hipótese as áreas de recreação, cobertas ou descobertas, poderão receber 
outra destinação. 
 

Seção XIII - Das Áreas de Estacionamento de Veículos 
 
Art. 193- As garagens ou estacionamentos de veículos podem ser: 

 I- privativos, quando vinculados a edificações residenciais unifamiliares, bifamiliares ou 
multifamiliares; 
 II-  coletivos, quando vinculados a edificações industriais, comerciais, de serviços ou mistas; 
 III- comerciais, quando destinados à locação das respectivas vagas em mais de 50,0% 
(cinqüenta por cento) da área construída total da edificação, ou da área do terreno no caso de 
ocupação térrea.  

 
Art. 194- É obrigatória a adoção de espaços destinados à garagem ou ao estacionamento de 
veículos nas edificações, obedecidas as seguintes quantidades mínimas de vagas, conforme o tipo 
de uso: 

I- residências isoladas, geminadas ou em série: 1 (uma) vaga por unidade; 
II- edifícios de apartamentos e kitchenetes: 1 (uma) vaga por unidade; 
III- edifícios comerciais: 1 (uma) vaga para cada 120,00m² (cento e vinte metros quadrados) 
de área computável, com o mínimo de 1 (uma) vaga por unidade imobiliária; 
IV- edificações para comércio e serviços em geral: 

a) até 100,00m² (cem metros quadrados) de área computável: facultado; 
b) acima de 100,00m² (cem metros quadrados) de área computável: 1 (uma) vaga 

para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área computável ou fração; 
V- edificações destinadas a agências bancárias: 1 (uma) vaga para cada 50,00m² (cinqüenta 
metros quadrados) de área computável; 
VI- lojas de departamentos, centros comerciais, shopping centers, supermercados e comércio 
atacadista: 1 (uma) vaga para cada 40,00m² (quarenta metros quadrados) de área 
computável; 
VII- estabelecimentos hospitalares, clínicas e similares: 1 (uma) vaga para cada 100,00m² 
(cem metros quadrados) de área computável; 
VIII- estabelecimentos de ensino: 1 (uma) vaga para cada 25,00m² (vinte e cinco metros 
quadrados) de área construída de salas de aula; 
IX- restaurantes: 1 (uma) vaga para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área 
construída destinada à sala de refeições; 
X- hotéis, albergues e similares: 1 (uma) vaga para cada 3 (três) unidades de alojamento; 
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XI- motéis: 1 (uma) vaga para cada unidade de hospedagem;  
XII- locais de reunião: 1 (uma) vaga para cada 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados de 
área computável; 
XIII- edificações para uso institucional: 1 (uma) vaga para cada 50,00m² (cinqüenta metros 
quadrados) de área construída de atendimento ao público; 
XIV- indústrias: 1 (uma) vaga para cada 200,00m² (duzentos metros quadrados) de área 
computável. 

 
§ 1º- Nas lojas de departamentos, centros comerciais, shopping centers, hipermercados, 
supermercados e comércio atacadista, será exigido pátio de descarga com acesso 
independente do estacionamento de veículos, com as seguintes dimensões mínimas: 

I- até 2.000,00 m²  (dois mil metros quadrados) de área computável: 150,00m² (cento 
e cinqüenta metros quadrados); 
II- acima de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados) de área computável: 100,00m² 
(cem metros quadrados) para cada 1.000,00m² (mil metros quadrados) de área 
computável excedente ou fração. 
 

§ 2º- Nos edifícios de uso público haverá vagas de estacionamento para pessoas portadoras 
de deficiências ou mobilidade reduzida, identificadas para esse fim, com largura mínima de 
3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), na proporção de 2% (dois por cento) do total de 
vagas, sendo no mínimo 1 (uma) vaga. 
 
 § 3º- Nos edifícios de uso público haverá vagas de estacionamento para idosos, identificadas 
para esse fim, na proporção de 5% (cinco por cento) do total de vagas, sendo no mínimo 1 
(uma) vaga. 

 
§ 4º- As mudanças de uso em edificações existentes ficam sujeitas às exigências deste 
artigo. 

 
Art. 195- No projeto das garagens e estacionamentos deverão ser obedecidas as seguintes 
dimensões mínimas, livres de pilares, colunas ou quaisquer outros obstáculos estruturais, 
construtivos ou decorativos: 

I - dimensões das vagas: 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros) de comprimento por: 
a) 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) de largura para 1 (uma) vaga entre 

obstáculos; 
b) 5,00m (cinco metros) de largura para 2 (duas) vagas contíguas entre obstáculos; 
c) 7,20m (sete metros e vinte centímetros) de largura para 3 (três) vagas contíguas 

entre obstáculos; 
 II - larguras de corredores de circulação segundo o ângulo formado em relação às vagas: 

a) em paralelo e até 30º: 3,00m (três metros); 
b) ângulo entre 30º00’01” e 45º: 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros); 
c) ângulo entre 45º00’01” e 60º: 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros); 
d) ângulo entre 60º00’01” e 90º: 5,00m (cinco metros). 

 
§ 1º- No caso de estacionamento em paralelo, o comprimento mínimo da vaga será de 5,50m 
(cinco metros e cinqüenta centímetros). 
 
§ 2º- Nas garagens ou estacionamentos com vagas em paralelo ou inclinadas com corredores 
de circulação bloqueados, deverá ser prevista e demarcada uma área de manobra para 
retorno de veículos no final do corredor de circulação, conforme disposto no Inciso III, do 
caput, deste artigo. 
 
§ 3º- As garagens ou estacionamentos para veículos de grande porte estarão sujeitos a 
regulamentação específica. 
 
§ 4º- Quando as garagens e estacionamentos forem instalados em pavimentos abaixo do 
nível da via pública deverão apresentar perfeito escoamento das águas servidas e ventilação 
permanente, conforme previsto nesta Lei. 

 
Art. 196- O acesso às garagens e estacionamentos nas edificações deverá obedecer ao que segue: 

I- a circulação de veículos será sempre completamente independente da circulação de 
pedestres, não podendo com ela ser coincidente ou cruzar; 
II- a altura livre mínima das passagens será de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), 
medida perpendicularmente ao plano destas; 
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III- as rampas de acesso a garagens e estacionamentos não poderão iniciar a menos de 
3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) do alinhamento predial; 
IV- as rampas terão inclinação máxima de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento); 
V- as garagens ou estacionamentos com capacidade superior a 30 (trinta) vagas terão acesso 
e saída independentes ou em mão dupla, exceto quando destinados exclusivamente ao uso 
residencial; 
VI- a largura mínima dos acessos e saídas das garagens e estacionamentos será de 2,80m 
(dois metros e oitenta centímetros), quando em mão única e de 4,80m (quatro metros e 
oitenta centímetros) quando em mão dupla, até o máximo de 7,00m (sete metros); 
VII- o acesso às garagens e estacionamentos será perpendicular ao alinhamento do lote; 
VIII- o rebaixamento do meio-fio para a entrada e saída de veículos será licenciado pela 
Prefeitura Municipal e obedecerá às seguintes disposições: 

a) o rebaixamento do meio-fio deverá corresponder obrigatoriamente ao acesso de 
garagem ou estacionamento de veículos, assim especificamente indicado no 
projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade; 

b) a licença para o rebaixamento do meio-fio em edificação existente que não atenda 
o disposto na alínea “a” supra, ficará condicionado à atualização do projeto 
arquitetônico na Prefeitura Municipal, para adequá-lo às exigências contidas na 
referida alínea; 

c) o rebaixamento do meio-fio em residências unifamiliares terá largura máxima de 
5,00m (cinco metros) por lote; 

d) o rebaixamento do meio-fio em residências geminadas, bifamiliares ou em série, 
paralelas ao alinhamento predial, terá largura de 3,00m (três metros) por residência; 

e) o rebaixamento do meio-fio nas edificações de uso coletivo corresponderá a 1 (um) 
acesso com largura máxima de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) para 
garagens ou estacionamentos com menos de  30 (trinta) vagas, ou com largura 
mínima de 5,00m (cinco metros), para garagens ou estacionamentos com mais de 
30 (trinta) vagas, até o máximo de 7,00m (sete metros);   

f) os proprietários ou ocupantes de loja pertencente a edificação submetida ao 
disposto na alínea “e” acima, que desejarem guardar veículos em seu interior, 
deverão utilizar para transposição do meio-fio dispositivo provisório e removível que 
não interfira com o estacionamento no logradouro público, nem com o livre fluxo 
das águas pluviais na sarjeta;  

g) quando de reforma ou construção de edificação resultar acesso à garagem ou 
estacionamento em posição diferente daquela existente no lote, o rebaixamento do 
meio-fio correspondente ao novo acesso ficará condicionado à prévia eliminação do 
rebaixamento anterior e recomposição do meio-fio original; 

IX- para testadas com mais de 1 (um) acesso o intervalo entre as guias rebaixadas não 
poderá ser menor que 5,00m (cinco metros), exceto quando os acessos atenderem a 
garagens ou estacionamentos situados em níveis diferentes, caso em que os acessos 
poderão ser contíguos, com largura máxima de 5,00m (cinco metros); 
X- nos imóveis de esquina o acesso deverá guardar a distância mínima de 3,00m (três 
metros) do ponto de encontro dos alinhamentos prediais. 

 
Art. 197- Os estacionamentos poderão ser cobertos ou descobertos. 
  
§ Único- Os estacionamentos localizados em área descoberta sobre o solo deverão ser arborizados, 
na proporção mínima de 1 (uma) árvore para cada 4 (quatro) vagas. 
 
Art. 198- É vedada a utilização do recuo obrigatório do alinhamento predial para estacionamento, 
seja ele descoberto, coberto ou em subsolo. 

 
§ Único- A critério da Prefeitura Municipal,ficam ressalvadas as edificações destinadas ao comércio 

ou serviços centrais e setoriais que possuam recuo frontal mínimo de 15,00m (quinze metros), 
nas quais a faixa do recuo poderá ser utilizada para estacionamento descoberto, desde que 
este seja guarnecido com barreira no alinhamento predial, para a proteção dos pedestres.  

 
Art. 199- Serão toleradas vagas dependentes em garagens ou estacionamentos de veículos, nas 
seguintes situações: 

I- em residências isoladas, geminadas ou em série, paralelas ao alinhamento predial; 
II - em edifícios residenciais, desde que pertencentes à mesma unidade de moradia; 
III- em edificações com garagem ou estacionamento dotado de manobristas, a exemplo de 
hotéis, apart-hotéis e restaurantes; 
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IV- em edifícios providos de dispositivos mecânicos de movimentação de veículos, tais como 
elevadores, pallets ou trilhos, de acordo com o projeto específico, previamente aprovado pela 
Prefeitura Municipal. 

 
Art. 200- Em nenhuma hipótese as áreas destinadas a garagem e estacionamento de veículos nas 
edificações poderão receber outra destinação. 
 
Art. 201- As garagens e estacionamentos coletivos e comerciais obedecerão às seguintes exigências: 

I- serem construídos com materiais incombustíveis; 
II - terem piso de material resistente e impermeável; 
III - possuírem paredes revestidas até a altura de 2,00m (dois metros), acima do piso, com 
material lavável e permanente. 

 
§ Único- Quando instalados em edifícios com 2 (dois) ou mais pavimentos, as garagens e 
estacionamentos coletivos e comerciais obedecerão aos seguintes requisitos: 

I- o pé-direito livre mínimo será de 3,00m (três metros) no rés-do-chão e de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros) nos demais pavimentos; 
II- para o acesso aos pavimentos superiores será instalado elevador para veículos ou 
rampa de circulação, com largura livre mínima de 3,00m (três metros) e inclinação 
máxima de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento); 
III- a circulação vertical de pedestres deverá atender à seção IX , desta Lei. 

 
Art. 202- Em garagens e estacionamentos comerciais, os acessos ao nível do logradouro deverão ser 
providos de áreas de acumulação, ou canaletas de espera para entrada e saída de veículos, com 
10,00 (dez) metros de comprimento. 

 
§ 1º- A largura mínima da canaleta de espera será de 3,00m (três metros), para acesso em 
mão única, e de 5,00 (cinco) metros, para acesso em mão dupla. 
 
§ 2º- A guarita de controle deverá localizar-se ao final da canaleta de espera de acesso. 
 
§ 3º- Os acessos de veículos deverão ter, junto ao alinhamento predial, sinalização de 
advertência às pessoas que transitam pelo passeio. 

 
Art. 203- As garagens e estacionamentos comerciais obedecerão às disposições da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo do Município, para efeito de localização e ocupação do solo. 
 

§ 1º- As áreas construídas destinadas à guarda e estacionamento de veículos nas garagens e 
estacionamentos comerciais serão consideradas computáveis para o cálculo do coeficiente de 
aproveitamento. 
 
 § 2º- As garagens e estacionamentos comerciais obedecerão às determinações desta Lei 
para as garagens e estacionamentos em geral e mais as suas disposições específicas. 

 
Seção XIV - Dos Passeios e Muros  

 
Art. 204- Os proprietários de imóveis com frente para logradouros públicos pavimentados, ou dotados 
de meio-fio e sarjeta, serão obrigados a pavimentar, às suas expensas, o passeio público em toda a 
testada do lote, atendendo às seguintes normas: 

I- os passeios terão declividade transversal mínima de 2% (dois por cento) e máxima de 5% 
(cinco por cento), devendo suas declividades transversal e longitudinal serem definidas a 
partir da altura do meio-fio; 
II- nas zonas residenciais os passeios serão divididos em três faixas longitudinais, a saber: 

a) uma faixa com largura de 0,60m (sessenta centímetros), junto ao meio-fio, podendo 
ser pavimentada ou conter vegetação rasteira destinada à permeabilidade do solo; 

b) uma faixa pavimentada com largura de 1,20m (um metro e vinte centímetros), junto 
ao alinhamento predial; 

c) uma faixa intermediária a ambas contendo vegetação rasteira destinada à 
permeabilidade do solo, abrangendo o eixo da arborização; 

III- a faixa de permeabilidade será contínua e abrangerá toda a extensão do passeio 
correspondente à testada do lote, podendo ser interrompida apenas por dispositivos, tais 
como: 

a) pontos de ônibus; 
b) faixa transversal pavimentada destinada ao acesso de pedestres, com largura de 

1,20m (um metro e vinte centímetros); 
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c) faixa transversal pavimentada destinada ao acesso de veículos, com a largura de 
3,00m (três metros), ou o correspondente à largura do portão da garagem; 

IV- nas calçadas com mais de 3,00m (três metros) a largura excedente será destinada a uma 
faixa permeável entre a faixa pavimentada referida no inciso II, alínea b, e o alinhamento 
predial; 
V- nas ruas não residenciais os passeios serão pavimentados conforme disposto nos incisos 
II e III, deste artigo, salvo na zona central, onde deverão ser totalmente pavimentados; 
VI- nos passeios totalmente pavimentados deverá existir uma área livre de pavimentação ao 
redor das árvores, destinada à infiltração de águas pluviais, formando um quadrado com, pelo 
menos, 0,30 m (trinta centímetros) além dos limites da árvore, observado o mínimo de 1,20m 
x 1,20 m (um metro e vinte por um metro e vinte centímetros), 
VII- na pavimentação dos passeios serão utilizados ladrilhos hidráulicos, blocos de concreto, 
pedra natural bruta, ou outros materiais antiderrapantes, indicados pela Prefeitura Municipal; 
VIII- no caso de passeio com entremeios de grama, será obedecido o que segue: 

a) os entremeios terão, no máximo, 0,05m (cinco centímetros) de largura; 
b) os entremeios guardarão um intervalo regular de 0,60m (sessenta centímetros) 

entre si; 
c) deverá ser mantida uma faixa longitudinal contínua de 1,00m (um metro) de largura, 

revestida com o mesmo material utilizado no restante da calçada, destinada à 
circulação de cadeiras de rodas;  

IX- nas esquinas deverá ser executado o rebaixo do meio-fio, para acesso de cadeiras de 
rodas. 

  
Art. 205- As áreas sem pavimentação em torno das árvores, de que trata o inciso VI, do artigo 
anterior, deverão ter suas bordas em declive para dentro da área não pavimentada, não podendo 
conter obstáculos como muretas, bancos, ou bordas salientes, para que seja assegurada a livre 
captação das águas pluviais. 
 
Art. 206- Caberá ao proprietário do terreno, nos trechos do passeio correspondentes à respectiva 
testada, a adequação, às suas expensas, dos passeios e muros, bem como a implantação e 
conservação das faixas de permeabilidade segundo as exigências desta Lei. 
 
§ Único- É obrigatória a manutenção dos passeios desobstruídos, sem degraus nem rampas, quer 
em sentido longitudinal ou transversal. 
 
Art. 207- Quando os passeios se acharem em mau estado, a Prefeitura Municipal intimará os 
proprietários a consertá-los, às suas expensas. 
              

§ 1º- Caso o proprietário não atenda à intimação no prazo de 90 (noventa) dias, o Município 
realizará o serviço, cobrando do proprietário as despesas totais, acrescidas do valor da multa 
correspondente. 
           
 § 2º- Quando o mau estado do passeio for resultante de obras executadas por órgão público, 
os reparos correrão por conta deste. 

 
Art. 208- Quando a Prefeitura Municipal determinar a modificação do nível, perfil ou largura de um 
passeio, correrão por sua conta as despesas com as obras correspondentes. 
                    
Art. 209- Findos os prazos legais e não atendidas as intimações para construção ou reforma dos 
passeios ou conservação de sua vegetação, a Prefeitura Municipal poderá executar as obras, 
cobrando do proprietário as despesas efetuadas, acrescidas de multa, devidamente corrigidas até a 
data de seu ressarcimento. 
 
Art. 210- Durante a execução de obras será obrigatória a manutenção do passeio desobstruído e em 
perfeitas condições, sendo vedada a sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de obras ou 
para carga e descarga de materiais de construção, salvo no lado interior dos tapumes que avançarem 
sobre o passeio público. 
 

§ 1º- Quando da pavimentação ou execução de reparos no passeio público, o responsável 
pelo serviço deverá interditar uma faixa de, no máximo, 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros) sobre o logradouro correspondente à testada do imóvel, para o tráfego de 
pedestres. 
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§ 2º- Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização da rua, a 
iluminação pública, a visibilidade das placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações 
de interesse público. 

 
Art. 211- Os muros de vedação nos lotes de esquina, desde que estejam construídos no alinhamento 
predial, deverão ser dotados de chanfro no ponto de encontro das testadas com 1,80m (um metro e 
oitenta centímetros) em cada testada, livre de qualquer elemento estrutural ou estético. 
 
Art. 212- A altura máxima dos muros de vedação, em todas as faces do lote, será de 2,50m (dois 
metros e cinqüenta centímetros). 
 
Art. 213- Os terrenos baldios, com frente para logradouros pavimentados ou dotados de meio-fio e 
sarjeta deverão ser vedados pelos proprietários, através de muro de fecho com altura mínima de 
1,00m (um metro). 
                  
§ Único- O proprietário será notificado para construir o muro no prazo de 90 (noventa) dias, findo o 
qual e não sendo atendida a notificação, a Prefeitura Municipal poderá executar as obras, cobrando 
do proprietário as despesas efetuadas, acrescidas de multa, devidamente corrigidas até a data de 
seu ressarcimento. 
 
Art. 214- O fechamento dos lotes no alinhamento predial deverá ser feito com material apropriado, 
sendo vedado para essa finalidade o emprego de arame farpado ou vegetação espinhosa ou 
venenosa. 
 
Art. 215- A Prefeitura Municipal poderá exigir dos proprietários de lotes a construção de muros de 
sustentação e revestimento de terras, sempre que houver desnível entre o terreno e o logradouro. 

 
§ Único- A providência referida no caput deste artigo poderá ser determinada nas divisas com 
vizinhos, quando a terra do terreno mais alto ameaçar desabar, ou para evitar o arrastamento de terra 
em conseqüência de enxurradas ou possíveis infiltrações, prejudicando os imóveis lindeiros. 

 
Seção XV - Dos Edifícios Ruinosos 

 
Art. 216- As fachadas dos edifícios serão conservadas sempre em bom estado, podendo a Prefeitura 
Municipal exigir do proprietário, mediante notificação, a pintura e a recuperação de rebocos, com 
prazo determinado para a sua realização. 
 
§ Único- Findo o prazo e não sendo atendida a notificação, ficará o proprietário sujeito à multa. 

 
Art. 217- Em qualquer tempo, poderá a Prefeitura Municipal determinar vistoria em edifícios e 
edificações onde funcionem casas de diversões ou locais de reuniões, para verificar suas condições 
de segurança. 
 

§ 1º- Constatada qualquer irregularidade, o proprietário será intimado a proceder aos reparos 
que se fizerem necessários, com prazo determinado para a sua realização. 
 
§ 2º- Findo o prazo e não sendo atendida a notificação, ficará o proprietário sujeito à multa. 

 
Seção XVI - Dos Tapumes, Andaimes e Plataformas 

 
Art. 218- Durante a execução de obras nas fachadas de edificações situadas no alinhamento predial, 
ou dele afastadas até 1,20m (um metro e vinte centímetros), será obrigatória a construção de tapume 
no passeio para a proteção dos pedestres. 

 
§ 1º- O tapume poderá avançar até, no máximo, a metade da largura do passeio, ficando a 
metade restante permanentemente desimpedida para a circulação dos pedestres. 
 
§ 2º- O tapume será construído e fixado de forma resistente e terá altura mínima de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros), em relação ao nível do passeio. 
 
§ 3º- Se a obra ultrapassar a 4,00m (quatro metros) de altura do passeio, a construção do 
tapume será feita no alinhamento, permitida a ocupação da calçada apenas para os apoios 
da cobertura de proteção de pedestres, com pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros). 
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§ 4º- Quando a obra ficar paralisada por período superior a 90 (noventa) dias e estiver com 
Alvará de Construção vencido, o respectivo tapume será obrigatoriamente recuado para o 
alinhamento predial e as calçadas e muros automaticamente refeitos. 

 
Art. 219- Em todo o perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro) pavimentos, ou 
altura equivalente, será obrigatória a instalação de plataforma de proteção na altura da primeira laje 
e, no mínimo, a 3,00m (três metros) de altura do terreno. 
 

§ 1º- A plataforma deve ter, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de 
projeção horizontal, além da face externa da edificação e um complemento de 0,80m (oitenta 
centímetros) de extensão, com inclinação de 45° (quarenta e cinco graus), a partir de sua 
extremidade. 
 
§ 2º- A plataforma deverá ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere o 
caput deste artigo e retirada somente quando o revestimento externo do edifício, acima desta, 
estiver concluído. 
 
§ 3º- Em caso de paralisação da obra por um período superior a 90 (noventa) dias, será 
obrigatória a remoção das plataformas e andaimes. 

 
Art. 220- O perímetro dos edifícios em construção, além do disposto no artigo 114, deverá ser 
protegido externamente por tela de material com resistência e durabilidade comprovadas, a partir da 
plataforma de proteção. 
 

§ 1º- A tela deve constituir-se de uma barreira protetora contra a queda de ferramentas ou 
materiais nos logradouros públicos ou edifícios vizinhos e deverá ser retirada somente 
quando a vedação da periferia que protege estiver concluída. 
 
§ 2º- A mesma proteção de tela será aplicada nos andaimes fachadeiros, em toda a sua 
extensão. 

 
Art. 221- As plataformas, telas, tapumes e andaimes deverão obedecer à Norma Regulamentadora 
NR 18, do Ministério do Trabalho, referente a condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção. 
 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Seção I - Das Normas Gerais 
 
Art. 222- A execução de qualquer das atividades citadas no artigo 2º, desta Lei, ficará condicionada à 
prévia expedição, por parte da Prefeitura Municipal, do correspondente Alvará de Licença. 

 
§ Único- A emissão do Alvará referido no caput deste artigo dependerá de aprovação do respectivo 
projeto arquitetônico, assinado pelo proprietário do imóvel, pelo autor do projeto e pelo responsável 
técnico pela obra, devendo os dois últimos ser castrados na Prefeitura Municipal.  
 
Art. 223- Para a execução de obra ou o desenvolvimento de atividades potencialmente geradoras de 
modificações importantes no espaço urbano, poderá ser exigido o Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança – EIV -, ao qual se dará publicidade nos seguintes casos: 

I - edificações para fins residenciais com área superior a 10.000,00m² (dez mil metros 
quadrados); 
II - edificações para fins não residenciais com área superior a 5.000,00m² (cinco mil metros 
quadrados); 
III - conjuntos de habitações populares com mais de 100 (cem) unidades de moradia; 
IV - edificações de caráter especial. 

 
§ 1º- O EIV deverá identificar e apontar todas as possíveis implicações do projeto sobre a 
estrutura ambiental no entorno do empreendimento. 
 
§ 2º- De posse do EIV, a Prefeitura Municipal, através dos seus órgãos de planejamento e 
meio ambiente, procederá à avaliação do mesmo e estabelecerá as exigências que se 
fizerem necessárias para minorar ou eliminar impactos negativos do projeto sobre o entorno 
ou a cidade.   
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Art. 224- Antes da aprovação do projeto arquitetônico de posto de abastecimento de veículos, o 
interessado deverá requerer, junto ao órgão municipal de planejamento, a expedição de Termo de 
Viabilidade de Localização, que terá validade por 90 (noventa) dias corridos. 

 
§ 1º- A construção de posto de abastecimento de veículos que já possua Alvará de 
Construção deverá ser iniciada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
expedição do Alvará.              
 
§ 2º- A conclusão da obra de que trata este artigo, deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) 
ano, sob pena de multa ou relocalização. 
 
§ 3º- A aprovação de Alvará de Construção de postos de abastecimento de veículos fica 
condicionada à entrega, por parte do interessado, dos laudos de análise do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná e do órgão municipal do meio ambiente. 

 
Seção II - Da Responsabilidade Técnica 

 
                    Art. 225- A execução de qualquer projeto ou obra no Município, somente poderá ser feita por 

profissional legalmente habilitado, devidamente cadastrado na Prefeitura e quite com a Fazenda 
Municipal. 

 
§ 1º- São considerados profissionais legalmente habilitados ao desempenho das atividades 
específicas de projetar, orientar, administrar e executar obras, aqueles que estejam 
credenciados para tanto pelo CREA, segundo suas atribuições. 

                
§ 2º- Para cadastrar-se na Prefeitura, o profissional, ou empresa, deverá requerer sua 
inscrição no órgão municipal competente, fornecendo os seguintes elementos: 

I- nome  e endereço do profissional, ou empresa; 
II- nome do responsável técnico, em se tratando de empresa; 
III- número da carteira profissional; 
IV- assinatura do responsável técnico; 
V- atribuições e observações relativas ao responsável técnico; 
VI- comprovante de quitação do Imposto Sobre Serviços e demais tributos incidentes; 
VII- certidão negativa de comprovante de quitação de anuidade do CREA.   

       
Art. 226- A inscrição de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa ou cancelada por iniciativa da 
Prefeitura Municipal, quando o autor do projeto ou o responsável técnico pela obra deixar de cumprir 
as normas estatuídas nesta Lei. 
 
Art. 227- Enquanto durar a obra, os autores dos projetos arquitetônico e complementares e o 
responsável técnico serão obrigados a manter na mesma, em local visível, as placas com seus 
respectivos nomes, categorias profissionais, números de registro no CREA e endereços, de acordo 
com as dimensões estabelecidas pela legislação pertinente em vigor.  

 
§ Único- Se, por qualquer razão, for substituído o responsável técnico de uma obra, o fato deverá ser 
comunicado imediatamente à Prefeitura Municipal, com a descrição do estágio de execução da obra 
até o momento da substituição, para que se caracterize o ponto em que termina a responsabilidade 
do substituído e começa a do substituto. 

 
Art. 228- A responsabilidade pelos projetos, cálculos, memoriais e pelo cumprimento das 
determinações contidas no ANEXO XII – RESIDÊNCIAS - e ANEXO XIII – EDIFÍCIOS -, desta Lei, 
caberá aos profissionais que os assinam, e a responsabilidade pela execução das obras aos que 
tiverem assinado como responsáveis pelas mesmas. 

 
§ Único- O responsável técnico pela construção responderá pelas infrações verificadas durante a 
execução da obra. 
 
Art. 229- A Prefeitura Municipal poderá fornecer projeto padronizado para a construção residencial 
com área de até 70,00 m² (setenta metros quadrados), bem como a dispensa das respectivas taxas 
municipais, desde que os adquirentes não tenham habitação própria, sejam proprietários de um único 
lote e possuam renda familiar inferior a 3 (três) salários mínimos. 
 

Seção III - Da Consulta Prévia 
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Art. 230- Antes de solicitar a aprovação do projeto arquitetônico, o requerente deverá efetuar 
Consulta Prévia sobre a construção que pretende edificar, em guia apropriada fornecida pela 
Prefeitura Municipal, apresentando: 

I- nome e endereço do proprietário do lote; 
II- título de propriedade ou documento que comprove a justa posse do terreno; 
III- local da obra (zona, quadra e lote); 
IV- finalidade da obra (residencial, comercial, industrial, mista, etc.); 
V- natureza da obra (alvenaria, madeira, etc.); 
VI- croquis contendo a planta de situação do lote. 

 
§ Único- Em resposta à Consulta Prévia, a Prefeitura Municipal expedirá a Informação Preliminar de 
Construção, indicando as normas urbanísticas incidentes sobre o lote (usos, taxa de ocupação, 
coeficiente de aproveitamento, altura máxima, recuos mínimos, etc.), de acordo com a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo do Município, e eventuais restrições que gravem o lote. 
 
Art. 231- A Informação Preliminar de Construção terá validade por 90 (noventa) dias corridos, 
contados da data de sua expedição, garantindo-se ao requerente, nesse período, o direito de solicitar 
o Alvará de Construção, de acordo com a legislação vigente à época da expedição da Informação 
Preliminar. 
 
Art. 232- O fornecimento da Informação Preliminar de Construção não isenta o lote de outras 
restrições que possam interferir na sua ocupação. 
 

Seção IV - Do Alvará de Construção 
 
Art. 233- O pedido de Alvará de Construção será dirigido ao Secretário do órgão municipal 
competente, instruído dos seguintes documentos: 

I- requerimento assinado pelo proprietário ou seu representante legal, em modelo apropriado 
fornecido pela Prefeitura Municipal, contendo: 

a) nome, CPF e endereço do proprietário ou seu representante legal; 
b) endereço da obra (indicação de rua e número); 
c) finalidade da obra (residencial, comercial, industrial, mista, etc.); 
d) natureza da obra (alvenaria, madeira, mista, etc.); 

II- título de propriedade ou outra prova de legítimo direito sobre o lote; 
III- Informação Preliminar de Construção, quando solicitada; 
IV- peças gráficas permitindo a perfeita compreensão do projeto, constando, no mínimo, de: 

a) folha de estatística contendo a planta de situação do lote em escala compatível, 
conforme modelo do ANEXO XIV – FOLHA DE ESTATÍSTICA -, desta Lei; 

b) planta de locação da obra no terreno, em escala 1:100 ou 1:200; 
c) planta de cada pavimento não repetido, em escala 1:50 ou 1:100; 
d) planta da cobertura, em escala 1:100 ou 1:200; 
e) corte longitudinal e corte transversal, passando obrigatoriamente um deles 

longitudinalmente pela escala, em escala 1:50 ou 1:100; 
f) perfil natural e nivelamento do terreno, com dois cortes ortogonais, em escala 

1:100 ou 1:200; 
g) elevação das fachadas voltadas para as vias públicas, em escala 1:50 ou 1:100; 

V- Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs -, referentes ao projeto arquitetônico, 
devidamente recolhidas junto ao CREA; 
VI- Termo de Responsabilidade, conforme modelo do ANEXO XV – TERMO DE 
RESPONSABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO -, desta Lei, assinado pelo autor do projeto 
arquitetônico e pelo proprietário. 
§ 1º- No caso de Alvará de Construção de residências unifamiliares ou bifamiliares, poderá a 
Prefeitura Municipal adotar procedimento simplificado, definido através de regulamento. 

 
§ 2º- No caso de reforma e ampliação, a executar, de edificações, será observado o que 
segue: 

 I- o conjunto de peças gráficas de que trata o inciso IV, deste artigo será composto 
de: 

a) o contido nas alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “f” do referido inciso; 
b) planta de cada pavimento a ser modificado, onde conste o existente e o 

que será conservado, acrescentado ou suprimido; 
c) elevação das fachadas voltadas para as vias públicas, quando estas forem 

alteradas ou acrescidas de partes novas; 
II- as paredes e lajes serão representadas de acordo com a seguinte convenção: 

a) linha dupla contínua: parte a ser conservada; 
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b) linha dupla contínua e hachurada: parte a ser acrescentada; 
c) linha dupla tracejada: parte a ser suprimida. 

 
§ 3º- Deverá constar da planta de situação: 

I- orientação do norte verdadeiro; 
II- dimensões das divisas do lote e distância deste à esquina mais próxima; 
III- configuração de rios, canais ou outros elementos existentes no entorno do lote. 

 
§ 4º- Deverá constar da planta de locação: 

I- acessos; 
II- projeção das edificações a serem construídas e de eventuais edificações existentes 
no lote; 
III- recuos das edificações a serem construídas em relação às divisas e a outras 
edificações existentes no lote; 
IV- muros de vedação e portões; 
V- posição do meio-fio, bocas-de-lobo, postes, tirantes, árvores, hidrantes e guia 
rebaixada para o acesso de veículos; 
VI - projeto da pavimentação do passeio público, com locação e especificação das 
árvores e vegetação existentes e a plantar. 

 
 § 5º- As plantas deverão indicar a finalidade de cada compartimento, contendo as dimensões 
internas e externas, a área de cada compartimento e as dimensões de paredes e aberturas. 
 
 § 6º- As elevações e os cortes longitudinais e transversais deverão ser em número 
necessário à perfeita compreensão do projeto, devendo os últimos conter o pé-direito e perfis 
da cobertura. 
 
§ 7º- Nos edifícios, as plantas dos pavimentos onde houver garagem deverão conter a 
locação dos pilares e suas respectivas seções, conforme projeto estrutural. 
 

Art. 234- O projeto deverá ser apresentado em cópia heliográfica ou papel sulfite, em 3 (três) vias, no 
mínimo, das quais 1 (uma) via será arquivada no órgão competente da Prefeitura Municipal e as 
outras 2 (duas) devolvidas ao requerente, após a aprovação.  
  
Art. 235- Constatado erro, irregularidade ou insuficiência de elementos, o interessado será notificado 
através de aviso a ser retirado no Protocolo Geral, para as devidas providências. 
           
§ Único- O interessado terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação, para retirar 
o projeto e devolvê-lo regularizado. 
 
Art. 236- Após a análise dos elementos fornecidos e estando os mesmos de acordo com a legislação 
pertinente em vigor, a Prefeitura aprovará o projeto e fornecerá ao requerente o Alvará de 
Construção. 

 
§ Único- Todas as folhas do projeto aprovado deverão conter o carimbo “APROVADO”, com a rubrica 
dos funcionários encarregados. 

 
Art. 237- O Alvará de Construção terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua 
expedição. 
 
Art. 238- Se até o vencimento do prazo estabelecido no Alvará de Construção a obra não tiver sido 
iniciada, deverá o interessado requerer a sua revalidação, para somente então dar início à execução 
da obra. 
  

 § 1º- A revalidação a que se refere o caput será processada como se fosse um novo Alvará 
de Construção, ficando o projeto sujeito às modificações introduzidas na legislação 
urbanística do Município, exonerando-se a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade, 
ainda que se imponha alteração do projeto original. 
  
§ 2º- Para efeito da presente Lei, uma obra será considerada iniciada desde que suas 
fundações estejam totalmente concluídas. 

 
Art. 239- A construção iniciada terá seu Alvará de Construção revalidado tantas vezes quantas forem 
necessárias até a sua conclusão, ressalvada qualquer disposição específica em contrário.  
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§ Único- As prorrogações deverão ser requeridas até o término do prazo fixado no último Alvará, sob 
pena de notificação e embargo da obra. 
 
Art. 240- A quarta renovação do Alvará de Construção de uma obra já iniciada ficará condicionada à 
vistoria do seu andamento, para constatar se a mesma teve desenvolvimento nos três anos anteriores 
à solicitação desta renovação. 
 
Art. 241- O Alvará de Construção não poderá ser levado a registro imobiliário. 
 

Seção V - Das Certidões de Vistoria e Conclusão de Obra e de Construção 
 
Art. 242- Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a obtenção da Certidão de Vistoria e 
Conclusão de Obra - CVCO - (“habite-se”), junto à Prefeitura Municipal. 
 

§ 1º- A CVCO de que trata este artigo dá condições visuais de ocupação da edificação, não 
garantindo sua segurança quanto à execução, que se deve ao responsável técnico pela obra. 
 
§ 2º- Somente será fornecida CVCO para edificações que exijam sistema de prevenção 
contra incêndio, mediante autorização expedida pelo Corpo de Bombeiros e concessionárias.  
 
§ 3º- Após a conclusão da obra, seu responsável técnico deverá requerer a CVCO, que 
somente será concedida se a mesma estiver de acordo com o projeto aprovado. 

 
Art. 243- Será concedida CVCO (”habite-se”), parcial de uma edificação nos casos de: 

I- edificação composta de parte comercial ou de serviços e parte residencial, quando cada 
uma puder ser utilizada independentemente da outra; 
II- edifícios de habitação coletiva, em que a CVCO poderá ser concedia a economias isoladas 
concluídas antes do término total da obra, desde que as áreas de uso coletivo estejam 
completamente concluídas e tenham sido removidos os tapumes e andaimes; 
III- unidade independente concluída, dentre outras em construção no mesmo terreno, se 
terminadas as obras necessárias para assegurar o pleno acesso àquela unidade, inclusive as 
de urbanização, se previstas.  

 
§ 1º- Somente será fornecida CVCO parcial se a totalidade da edificação estiver em 
conformidade com o projeto aprovado e livre de infrações e penalidades, não podendo a 
mesma ser levada a registro imobiliário. 
 
§ 2º- Nos conjuntos residenciais, condomínios horizontais, ou residências em série, onde a 
fração ideal for menor que o lote mínimo estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
para a zona correspondente, não poderá ser fornecida CVCO parcial. 
 
§ 3º- A parcela da edificação, objeto de CVCO parcial, deverá dispor das instalações de água, 
esgoto sanitário, energia elétrica e prevenção de incêndios em funcionamento, conforme 
exigência do Corpo de Bombeiros e demais concessionárias.  

 
Art. 244- Para a expedição da CVCO (“habite-se”), serão exigidos os seguintes documentos: 
 I- certificado de vistoria da Secretaria Municipal de Saúde; 

II- certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando o tipo da edificação assim o exigir. 
 
§ Único- Para a expedição da CVCO de edifícios de habitação coletiva, ou de conjuntos comerciais, 
será necessária a apresentação da minuta de constituição do respectivo condomínio, portando a 
assinatura do responsável técnico pela obra. 
 
Art. 245- A Certidão de Construção é o documento hábil que comprova e identifica a existência da 
edificação e pode ser requerida em qualquer etapa da obra. 
 
§ Único- A certidão de que trata este artigo terá 30 (trinta) dias de validade e conterá a área, o uso, o 
tipo, a etapa, os números do alvará e da CVCO, se esta já tiver sido expedida. 

 
Seção VI - Das Modificações dos Projetos Aprovados 

 
Art. 246- Para modificações em projeto aprovado, bem como para alteração da finalidade de qualquer 
compartimento constante do mesmo, será necessária a aprovação de Projeto Modificativo. 
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§ 1º- O requerimento solicitando a aprovação do Projeto Modificativo deverá ser 
acompanhado de cópia do Projeto Modificativo, do projeto arquitetônico anteriormente 
aprovado e do respectivo Alvará de Construção, atendidas as exigências previstas nesta Lei. 
 
 § 2º- Estando o Projeto Modificativo em conformidade com a legislação vigente, o mesmo 
será aprovado, sendo expedido um novo Alvará de Construção, contendo referência aos 
alvarás anteriores. 
 
 § 3º- Em caso de modificação do uso previsto no projeto original, posteriormente à sua 
aprovação, será exigido novo Alvará de Construção, adaptando-se o Projeto Modificativo às 
normas estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo e demais normas em vigor, para o 
respectivo uso, atendido o disposto no § 1º, deste artigo. 

 
Seção VII - Das Reformas 

 
Art. 247- Considera-se reforma qualquer alteração da edificação por supressão ou acréscimo na área 
edificada, modificação na estrutura, na compartimentação vertical ou na volumetria, com ou sem 
mudança do uso instalado. 

  
§ 1º- Toda edificação poderá ser reformada desde que a edificação resultante não crie 
eventual desconformidade com a legislação vigente. 
 
 § 2º- Qualquer acréscimo ou supressão de área em relação à área edificada existente, 
modificação na estrutura, compartimentação vertical ou volumetria, gerará a obrigatoriedade 
do pedido de Alvará de Reforma, nos termos desta Lei. 
 

Seção VIII 
Da Regularização das Construções 

 
Art. 248- Considera-se regularização o licenciamento de edificação executada sem Alvará de 
Construção ou em desacordo com o projeto arquitetônico previamente aprovado pela Prefeitura 
Municipal. 
 

§ 1º- A edificação executada em qualquer das condições previstas no ¨caput¨ deverá ser 
regularizada através de projeto específico para tal fim, não sendo admitida sua inclusão nos 
procedimentos de aprovação de reforma ou construção. 
 
§ 2º- Será emitido um novo Alvará de Construção, onde será referendado o alvará anterior, 
caso haja, e cobradas as taxas devidas para a totalidade da área construída, descontadas as 
taxas porventura cobradas anteriormente. 

 
Art. 249- No caso de obra iniciada sem o Alvará de Construção, mas não concluída, a regularização 
envolverá os procedimentos a seguir: 

I - a fiscalização municipal embargará a obra, notificando o proprietário para regularizar a 
mesma, e lavrará o auto de infração correspondente; 
II - o proprietário pagará a multa e regularizará a obra, requerendo a emissão do Alvará de 
Construção, em obediência ao disposto nesta Lei; 
III - uma vez regularizada a obra, a Prefeitura Municipal levantará o embargo para a sua 
conclusão. 
 

§ Único- No caso de obra iniciada em desacordo com o projeto aprovado, mas não concluída, o 
procedimento de regularização corresponderá ao de aprovação de Projeto Modificativo, conforme o 
disposto no artigo 141, desta Lei, precedido do pagamento da multa correspondente. 
 
Art. 250- No caso de obra concluída sem o Alvará de Construção, ou em desacordo com o projeto 
aprovado, a regularização envolverá os procedimentos a seguir: 

I - a fiscalização municipal notificará o proprietário para regularizar a obra e lavrará o Auto de 
Infração correspondente; 
II - o proprietário pagará a multa e regularizará a obra, requerendo a emissão do Alvará de 
Construção, em obediência ao disposto nesta Lei; 
III - uma vez regularizada a obra, o proprietário deverá requerer a CVCO da mesma, 
conforme definido nesta Lei. 

 
Art. 251- Em qualquer dos casos previstos nos artigos 245 e 246, da presente Lei, a regularização 
obedecerá às seguintes condições: 
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I- estando a obra e seu respectivo projeto em conformidade com a legislação urbanística em 
vigor, a regularização será procedida segundo as disposições desta Lei; 
II- estando a obra e/ou seu projeto em desconformidade com a legislação urbanística em 
vigor, deverá adaptar-se às suas exigências, através da demolição ou da reconstrução das 
partes que com ela estejam em desacordo, segundo os procedimentos a seguir: 

a) o proprietário solicitará a regularização da obra, anexando projeto arquitetônico 
com a fiel representação da obra executada; 

b) a Prefeitura Municipal analisará o projeto e indicará as demolições e/ou 
reconstruções necessárias para a adequação da obra à legislação vigente e 
suspenderá o embargo para a execução de tais serviços; 

c) após a adequação da obra o proprietário solicitará a respectiva CVCO (“habite-
se”). 

 
Seção IX - Da Licença para Demolição 

 
Art. 252- O interessado em realizar demolição parcial ou total de edificação, deverá solicitar Alvará de 
Demolição à Prefeitura, através de requerimento, onde constará: 

 I-  o nome do proprietário; 
 II- localização da edificação a ser demolida; 
 III- o nome do profissional responsável, quando exigido. 

 
 § 1º- Antes da autorização para a demolição, deverá ser observado se a edificação constitui 
patrimônio histórico ou artístico de interesse da coletividade. 
 
 § 2º- Se a edificação, ou a parte a ser demolida, estiver no alinhamento predial, encostada 
em outra edificação, ou tiver altura de edificação igual ou superior a 8,00 (oito) metros, será 
exigida a responsabilidade de profissional habilitado. 
 

Art. 253- Qualquer edificação que, a juízo do órgão municipal competente, esteja ameaçada de 
desabamento, deverá ser demolida pelo proprietário, sob pena de a Prefeitura Municipal executar a 
sua demolição, cobrando do mesmo as despesas correspondentes, acrescidas de uma multa de 
20,0% (vinte por cento) sobre o valor dessas despesas. 

 
Seção X - Das Isenções de Projetos e Licenças 

 
Art. 254- As construções não destinadas aos usos residencial, comercial ou industrial, tais como 
telheiros, galpões, depósitos de uso doméstico, viveiros, galinheiros, caramanchões ou similares, 
desde que com área inferior a 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados), não dependerão da 
apresentação de projetos, ficando, porém, sujeitos à apresentação de croquis e à concessão de 
licença para construção. 
 
Art. 255- Será dispensável a apresentação de projeto e requerimento de Alvará de Construção para: 

I- pequenos barracões destinados à guarda e depósito de materiais, montados durante a 
construção de edifícios e demolidos logo após a sua conclusão; 
II- muros divisórios internos, quando não se tratar de arrimo. 

 
Seção XI - Das Vistorias 

 
Art. 256- A Prefeitura Municipal fiscalizará as diversas obras requeridas, a fim de que as mesmas 
sejam executadas dentro das disposições desta Lei e de acordo com os projetos aprovados. 

  
§ 1º- Os engenheiros e fiscais da Prefeitura Municipal terão acesso a todas as obras, 
mediante a apresentação de prova de identidade, independentemente de qualquer outra 
formalidade. 
 
 § 2º- Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as 
formalidades legais, inspecionar bens e papéis de qualquer natureza, desde que constituam 
objeto da presente legislação. 

 
Art. 257- Em qualquer período da execução da obra, a Prefeitura Municipal poderá exigir que lhe 
sejam apresentadas, ao seu órgão competente, as plantas, cálculos e demais elementos que julgar 
necessários. 
 

 § 1º- Será obrigatória a presença dos projetos aprovados no local da obra. 
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§ 2º- O responsável técnico pela construção terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
intimação, para apresentar os detalhes exigidos, sob pena de embargo da obra. 

 
Art. 258- Se, por ocasião da vistoria, for constatado que a edificação foi construída, ampliada, 
reconstruída ou reformada em desacordo com o projeto aprovado, o proprietário e o responsável 
técnico serão notificados de acordo com as disposições desta Lei, para regularizar e/ou modificar o 
projeto, se as alterações puderem ser aprovadas, ou para demolir a construção irregular. 
 
Art. 259- O desrespeito ou desacato a funcionários no exercício de suas funções, ou o embaraço à 
inspeção prevista nesta Seção, sujeitará o infrator às multas previstas na legislação municipal em 
vigor. 

  
CAPÍTULO IV - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Seção I - Das Penalidades 

 
Art. 260- As infrações às disposições desta Lei serão punidas com as seguintes penalidades: 

 I- multas; 
 II- embargo da obra; 
 III- demolição. 
  

§ Único- As multas serão aplicadas ao proprietário ou ao responsável técnico, se houver, de acordo 
com o ANEXO XVI – TABELA DE MULTAS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES -, desta Lei. 

 
Art. 261- A obra em andamento será embargada se: 

 I- estiver sendo executada sem o Alvará de Licença, quando este for necessário; 
 II- for construída, reconstruída ou acrescida, em desacordo com o projeto aprovado ou os 
termos do Alvará; 
 III- não for observado o alinhamento predial ou o recuo obrigatório deste último, quando 
exigido; 
 IV- estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que a 
constrói. 

 
Art. 262- O embargo será aplicado por funcionário, investido de função fiscalizadora, pessoalmente 
ao proprietário ou ao responsável técnico, se houver, mediante comunicação escrita. 

 
§ 1º- Na impossibilidade de se dar conhecimento pessoalmente ao infrator, este será 
notificado do embargo através de carta registrada ou de publicação no jornal diário de maior 
circulação no Município. 
 
§ 2º- Na recusa do infrator em receber a notificação, lavrar-se-á o Auto de Infração, que será 
encaminhado ao mesmo por via postal registrada, ou publicado no jornal diário de maior 
circulação no Município, considerando-se efetivada a notificação 10 (dez) dias após a data do 
recebimento ou publicação. 

 
Art. 263- Se o infrator desobedecer ao embargo, ser-lhe-á aplicada a multa prevista na legislação em 
vigor. 
 
§ Único- O valor da multa será dobrado a cada reincidência das infrações cometidas, previstas nos 
artigos anteriores, sem prejuízo de outras penalidades legais cabíveis. 
 
Art. 264- Constatando-se em vistoria que a obra, embora licenciada, oferece risco, esta também será 
passível de embargo. 
  
Art. 265- O embargo só será levantado depois de cumpridas as exigências constantes dos autos. 
  
Art. 266- Se o embargo for procedente, seguir-se-á a demolição total ou parcial da obra. 
 

Seção II - Da Demolição 
 
Art. 267- A demolição total ou parcial da construção será imposta pela Prefeitura Municipal ao 
proprietário, mediante intimação, quando: 

 I- for clandestina, ou seja, construída sem projeto aprovado ou sem Alvará de Construção; 
 II- for feita sem a observância do alinhamento fornecido ou em desacordo com a planta 
aprovada, nos seus elementos essenciais; 
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III- constituir ameaça de ruína, com perigo para os transeuntes ou usuários. 
 

Art. 268- O proprietário poderá, dentro das 48:00 (quarenta e oito) horas que se seguirem à 
intimação, requerer vistoria na construção, a qual deverá ser feita por dois peritos habilitados, sendo 
um deles, obrigatoriamente, da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 269- Comunicado ao proprietário o laudo da vistoria, seguir-se-á o processo administrativo, 
passando-se à ação demolitória, caso não sejam cumpridas pelo proprietário as recomendações do 
referido laudo. 
 

Seção III - Das Multas 
 
Art. 270- A multa será imposta ao infrator por funcionário competente, mediante a lavratura do 
respectivo Auto de Infração, conforme o contido no ANEXO XVI – TABELA DE MULTAS DO CÓDIGO 
DE EDIFICAÇÕES -, desta Lei. 
 
Art. 271- Os casos omissos serão arbitrados pela Prefeitura Municipal, tendo-se em vista: 

 I-  a maior ou menor gravidade da infração; 
 II- as circunstâncias da infração; 
 III- os antecedentes do infrator. 

 
Art. 272- Imposta a multa, será o infrator intimado a efetuar o seu recolhimento no prazo de 10 (dez) 
dias, findo o qual far-se-á a sua cobrança judicial. 
 

Seção IV - Da Defesa 
 
Art. 273- O contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a defesa contra a autuação, 
notificação ou embargo, contados da data do seu recebimento. 
 
Art. 274- Na hipótese do contribuinte não ter assinado o auto competente, será notificado através de 
registro postal, presumindo-se recebida a notificação 48:00 (quarenta e oito) horas depois de sua 
expedição. 
 
Art. 275- A defesa far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos, e será vinculada ao 
processo administrativo iniciado pelo órgão municipal competente. 
 
Art. 276- A apresentação de defesa no prazo legal suspenderá a exigibilidade da multa, até decisão 
da autoridade administrativa competente. 
 

Seção V - Da Decisão Administrativa 
 
Art. 277- O processo administrativo, uma vez decorrido o prazo para a apresentação da defesa, será 
imediatamente encaminhado ao titular do órgão competente para a fiscalização de obras, ou a quem 
tiver esta atribuição, delegada pelo Prefeito. 
 
§ Único- Se entender necessário, a autoridade julgadora poderá determinar a realização de diligência 
para esclarecer questões duvidosas, bem como solicitar o parecer da Procuradoria Jurídica, ou de 
quem tiver atribuição, delegada pelo Prefeito. 
 
Art. 278- O autuado será notificado da decisão da primeira instância pessoalmente ou por registro 
postal. 

 
Seção VI - Do Recurso 

 
Art. 279- Caberá recurso da decisão de primeira instância, dirigido ao Prefeito, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
Art. 280- O recurso far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos. 

  
§ Único- É vedado, em uma única petição, interpor recursos referentes a mais de uma decisão, ainda 
que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando as decisões 
forem proferidas em um único processo. 
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Art. 281- Nenhum recurso será recebido se não estiver acompanhado do comprovante de pagamento 
da multa aplicada, quando cabível. 
 
Art. 282- A decisão do Prefeito é irrecorrível e será publicada no jornal diário de maior circulação no 
Município. 
 

Seção VII - Dos Efeitos das Decisões 
 
Art. 283- A decisão definitiva, quando mantida a autuação, produzirá os seguintes efeitos, conforme o 
caso: 

 I- inscrição das multas em dívida ativa e subseqüente cobrança judicial; 
 II- manutenção do embargo da obra, até o esclarecimento da irregularidade constatada; 
 III- demolição do imóvel. 

 
Art. 284- A decisão que tornar insubsistente a autuação produzirá os seguintes efeitos, conforme o 
caso: 

 I- restituição da multa paga indevidamente, no prazo de 10 (dez) dias, após o respectivo 
pedido de restituição, formulado pelo autuado; 
II- cancelamento do embargo da obra ou da interdição da edificação; 
III- suspensão da demolição do imóvel. 

 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 285- O Conselho de Desenvolvimento Municipal será o órgão competente para dirimir as dúvidas 
oriundas da interpretação desta Lei. 
 
§ Único- O Conselho de Desenvolvimento Municipal decidirá sobre: 

I- as decisões da Unidade Técnica de Planejamento, quando as partes alegarem 
interpretação indevida desta Lei; 

II- as alterações na legislação urbanística; 
III- a aplicação dos valores e parâmetros desta Lei, que se revelarem inadequados; 
IV- as omissões da presente Lei, 

 
Art. 286- As taxas e impostos que tiverem como fato gerador as situações descritas na presente Lei, 
por serem de natureza tributária, serão cobradas de conformidade com o Código Tributário do 
Município. 
 
Art. 287- Poderá ser dispensada a cobrança das multas previstas nesta Lei, se o proprietário que não 
tiver sido notificado até a sua publicação, solicitar a regularização da obra, espontaneamente, até 6 
(seis) meses, a contar do início da sua vigência. 
 
Art. 288- São partes integrantes e complementares desta Lei, os seguintes anexos: 

I -   ANEXO XII – RESIDÊNCIAS -; 
II -  ANEXO XIII – EDIFÍCIOS -; 
III - ANEXO XIV – FOLHA DE ESTATÍSTICA -; 
IV- ANEXO XV – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO -; 
V- ANEXO XVI – TABELA DE MULTAS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. 

 
  

TÍTULO VII – CÓDIGO DE POSTURAS 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 289- A presente Lei contém as medidas de polícia administrativa a cargo do Município em 
matéria de higiene, segurança, ordem pública e bem-estar, bem como de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, estatuindo as necessárias 
relações entre a Administração Municipal e os munícipes, sendo parte integrante do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul. 
 
Art. 290- Ao Prefeito e aos servidores municipais, em geral, incumbe cumprir e velar pela observância 
dos preceitos desta Lei. 

 
CAPÍTULO II - DO MEIO AMBIENTE E DA POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 
Seção I - Das Disposições Gerais 
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Art. 291- A fiscalização e controle da poluição ambiental objetiva proteger a saúde pública e o meio 
ambiente. 
 
Art. 292- Verificada qualquer irregularidade, a autoridade competente apresentará relatório 
circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências. 
 
§ Único- O Município tomará as medidas cabíveis quando de alçada do Governo Municipal, ou 
remeterá cópia do relatório às autoridades federais e estaduais competentes, quando for o caso. 
 

Seção II - Da Poluição Ambiental 
 
Art. 293- É proibido comprometer, por qualquer meio, as propriedades físicas, químicas ou biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer tipo de substância, em qualquer estado da matéria, que 
direta ou indiretamente: 

I- crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem estar 
público; 
II- prejudique a flora e a fauna. 

 
§ 1º- É proibido comprometer, por qualquer forma, as propriedades físicas, químicas ou 
biológicas das águas destinadas ao consumo público ou particular. 

 
§ 2º- Verificada qualquer irregularidade, o infrator deverá tomar as providências necessárias a 
evitar a continuidade da contaminação, respondendo pelos danos causados, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

 
Art. 294- As autoridades incumbidas da fiscalização e controle da poluição ambiental terão livre 
acesso, a qualquer dia e hora, às propriedades e aos estabelecimentos industriais e comerciais, 
particulares ou públicos, capazes de poluir o meio ambiente. 

 
§ Único- No interesse do controle da poluição ambiental, a Prefeitura Municipal poderá exigir do 
interessado, parecer técnico expedido pelos órgãos federais ou estaduais competentes, sempre que 
for solicitado Alvará de Funcionamento de estabelecimento capaz de poluir o meio ambiente. 

 
Art. 295- Nas criações de peixes é obrigatória a construção de tanques de retenção à jusante dos 
criadouros, ou a implantação de dispositivos que evitem a contaminação dos recursos hídricos, 
quando a construção de tanques não for possível. 

 
Art. 296- Quando da instalação de olarias nas zonas urbanas e suburbanas do Município, o 
explorador deverá aterrar as cavidades, à medida que for retirado o barro, ou fazer o devido 
escoamento das águas, evitando a estagnação das mesmas. 
 
Art. 297- É proibida a extração de areia em todos os cursos de água do Município: 

I - à jusante do local em que recebem contribuições de esgotos; 
II - quando modifiquem o leito ou as margens dos mesmos; 
III - quando possibilitem a formação de brejos que causem, por qualquer forma, a estagnação 
das águas; 
IV - quando, de algum modo, possam oferecer perigo a pontes, muralhas ou qualquer obra 
construída nas margens ou sobre o leito dos rios. 

 
Art. 298- As chaminés dos fogões e fornos de estabelecimentos comerciais e industriais deverão ter 
altura mínima superior a 1,00m (um metro) em relação à edificação ou cumeeira mais alta em um raio 
de 50,00 (cinqüenta) metros, a contar de sua localização. 
 

§ 1º- No caso de emissão de fumaça, fuligem ou quaisquer outros tipos de resíduos nocivos à 
saúde, à segurança e ao bem-estar público, poderá ser exigida a colocação de dispositivos e 
filtros nas chaminés, a critério dos órgãos públicos competentes. 
 
§ 2º- As chaminés localizadas em residências particulares ficam livres da altura mínima 
determinada no presente artigo, devendo apenas ter altura suficiente para não causar 
incômodo à vizinhança. 
 

Art. 299- É proibido fumar em estabelecimentos públicos fechados onde for obrigatório o trânsito ou a 
permanência de pessoas, tais como: 
 I - auditórios, cinemas e teatros; 
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 II - museus, centros culturais, centros de convenções e bibliotecas; 
 III - estabelecimentos de ensino; 
 IV - estabelecimentos hospitalares, laboratórios, consultórios médicos e odontológicos; 

V - elevadores de prédios públicos, residenciais, comerciais e industriais. 
 

§ 1º- Deverão ser afixados avisos indicativos da proibição de fumar de forma ampla e legível. 
 
§ 2º- Serão considerados infratores tanto os fumantes como os proprietários do 
estabelecimento onde ocorrer a infração. 
 

Seção III - Do Corte, Derrubada e Plantio de Árvores  
 
Art. 300- É vedado, sem a devida autorização, o corte, derrubada ou a prática de qualquer ação que 
possa provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvores em propriedades 
públicas ou particulares. 
 
§ Único- Para os efeitos desse Código, entende-se por árvore, todo espécime representante do reino 
vegetal que possua sistema radicular, tronco, estipe ou caule lenhoso e sistema foliar, independente 
do seu diâmetro, altura ou idade. 
 
Art. 301- É vedada a poda excessiva ou drástica de árvores em propriedades públicas ou 
particulares, que possa afetar significativamente o desenvolvimento natural da copa. 

 
§ 1º- Entende-se por poda excessiva ou drástica o corte: 

I – de mais de 50% (cinqüenta por cento) do total da massa verde da copa; 
II – da parte superior da copa, eliminando a gema apical; 
III – de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore. 

 
§ 2º- O Município poderá executar a poda drástica de árvores da arborização pública, quando 
forem constatados problemas fitossanitários ou riscos imediatos à população. 

 
Art. 302- É vedada a fixação de cartazes, anúncios, holofotes, lâmpadas, bem como qualquer tipo de 
pintura, que venha a causar algum tipo de dano, na arborização pública. 
 
Art. 303- O corte, derrubada ou poda de árvores de arborização pública, incluindo a poda de raízes, é 
de competência exclusiva do Município. 
 

§ 1º- Em casos excepcionais, em que haja danos materiais provocados pela arborização 
pública, devidamente comprovados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
o interessado poderá ser autorizado a promover o corte, derrubada ou poda, mediante 
requerimento. 
 
§ 2º- O requerimento deverá ser dirigido à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, em formulário próprio assinado pelo interessado. 
 
§ 3º- De posse da autorização, o interessado poderá promover o corte, derrubada ou poda, 
ou ainda, solicitar à Prefeitura Municipal que o faça, sem ônus para o mesmo.  
 

Art. 304- O corte, derrubada ou poda de árvores em propriedades particulares poderá ser autorizado, 
devendo o interessado subordinar-se às seguintes exigências: 
 

§ 1º- O requerimento de autorização de corte de árvores deverá ser dirigido à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em formulário próprio assinado pelo proprietário do 
imóvel, ou seu representante legal, e será instruído: 

I- com cópia atualizada do título de propriedade do imóvel; 
II- com o comprovante de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU-; 
III- com cópia dos documentos pessoais do(s) requerente(s); 
IV- com o original do instrumento público de mandato, quando o proprietário for 
representado por procurador; 
V- com croquis indicativo das árvores que pretende abater. 

 
§ 2º- Os pedidos para corte de árvores deverão ser formalizados: 

I- pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal; 
II- pelos proprietários dos imóveis envolvidos ou seus representantes legais, no caso 
de árvore(s) localizada(s) na divisa de imóveis; 
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III- pelo síndico, com a apresentação da ata de sua eleição e da assembléia que 
deliberou sobre o assunto ou abaixo assinado contendo a concordância da maioria 
absoluta dos condôminos, de acordo com o corte solicitado, no caso de árvores 
localizadas em condomínios; 
IV- por todos os proprietários ou seus representantes legais, no caso de árvores 
localizadas em imóvel pertencente a mais de um proprietário. 

 
 
Art. 305- No caso de corte ou derrubada de árvores para fins de construção, além do disposto no 
artigo anterior, o interessado deverá apresentar o projeto com a locação de todas as árvores 
existentes no imóvel ou no passeio em frente ao mesmo, que tenham diâmetro igual ou superior a 
0,15m (quinze centímetros), medidos a uma altura de 1,30m (um metro e trinta centímetros) a partir 
do chão. 

 
§ 1º- Após vistoria no local, serão solicitadas ao interessado as alterações no projeto que se 
julguem necessárias para a manutenção do maior número possível de árvores.  
 
§ 2º- Os interessados que recebam parecer negativo quanto ao projeto apresentado, e 
mesmo assim procedam ao corte ou derrubada de árvores, estarão sujeitos à multa pelo corte 
não autorizado. 
 

Art. 306- Para cada árvore cortada ou derrubada serão plantadas no mesmo imóvel 2 (duas) outras 
árvores, de espécies nativas da região, cujas mudas deverão ter altura mínima de 1,00m (um metro).  
 

§ 1º- No caso do corte ou derrubada de árvores da espécie araucária angustifolia (Pinheiro do 
Paraná), para cada árvore cortada ou derrubada serão plantadas no mesmo imóvel 4 (quatro) 
outras árvores, de espécies nativas da região. 
 
§ 2º- Em casos excepcionais, quando comprovadamente não for possível efetuar o replantio 
no mesmo imóvel, poderá o Município aceitar a doação das mudas, as quais serão entregues 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e plantadas em logradouros públicos. 
 
§ 3º- A comprovação da doação será feita mediante recibo fornecido pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
§ 4º- Excetuam-se do disposto neste artigo os reflorestamentos que se destinam 
exclusivamente à exploração econômica. 

 
Art. 307- Na construção de novas edificações será obrigatório o plantio de mudas no próprio imóvel, 
de espécies nativas da região, com altura mínima de 1,00m (um metro), na proporção abaixo 
estabelecida: 

I- uso residencial, com área total de edificação superior a 150,00m2 (cento e cinqüenta 
metros quadrados), 1 (uma) muda para cada 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) 
de edificação; 
II- uso comercial e de prestação de serviços, com área de edificação superior a 100,00m2 
(cem metros quadrados), 1 (uma) muda para cada 100,00m2 (cem metros quadrados) de 
edificação; 
III- uso industrial, com área total de edificação superior a 100,00m2 (cem metros quadrados), 
1 (uma) muda para cada 20,00m2 (vinte metros quadrados) de edificação. 
 
§ 1º- Em casos excepcionais, quando comprovadamente não for possível efetuar o replantio 
no mesmo imóvel, poderá o Município aceitar a doação das mudas, as quais serão entregues 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e plantadas em logradouros públicos. 
 
§ 2º- A comprovação da doação será feita mediante recibo fornecido pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
§ 3º- O plantio ou doação das mudas será fiscalizado quando da vistoria que antecede à 
emissão do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras – CVCO –, o qual ficará 
condicionado ao cumprimento das disposições constantes deste artigo. 

 
Art. 308- O plantio de eucalipto, pinus ou quaisquer outras espécies de reflorestamento nas 
propriedades deverá obedecer às seguintes distâncias mínimas: 

I- 15,00m (quinze metros) em relação às divisas entre propriedades; 
II- 50,00m (cinqüenta metros) em relação às edificações existentes. 
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§ 1º- Fica proibido o plantio de eucalipto, pinus e quaisquer outras espécies de 
reflorestamento nas faixas de preservação permanente ao longo das nascentes e cursos 
d’água do Município, cujas larguras mínimas são aquelas definidas pela Lei Federal nº. 
4.771/65 - Código Florestal - e suas alterações posteriores. 
 
§ 2º- Nos casos em que há o plantio de eucalipto, pinus ou outras espécies de 
reflorestamento em propriedades vizinhas, fica dispensada a distância mínima em relação às 
divisas de que trata o caput deste artigo, enquanto coexistir o plantio. 

 
Seção IV - Dos Defensivos Agrícolas e Agrotóxicos 

 
Art. 309- É terminantemente proibida a aplicação de defensivos agrícolas e agrotóxicos nas áreas 
compreendidas pelas faixas de preservação permanente ao longo das nascentes e cursos d’água do 
Município, cujas larguras mínimas são aquelas definidas pela Lei Federal nº. 4.771/65 - Código 
Florestal - e suas alterações posteriores. 
 
Art. 310- A comercialização e a aplicação de defensivos agrícolas, em específico os agrotóxicos das 
classes I e II, somente serão permitidos se prescritos em receituários agronômicos, com observância 
da legislação em vigor. 
 
Art. 311- Os estabelecimentos que revendem defensivos agrícolas deverão manter depósitos 
fechados, de modo que o vazamento desses produtos não venha a contaminar a população, os 
animais e o meio ambiente. 
 
Art. 312- O Município fiscalizará o trânsito de produtos reconhecidamente tóxicos, especialmente 
aqueles destinados à agricultura e à pecuária, sendo vedado seu transporte em veículos 
inadequados. 
 
Art. 313- É vedada a importação de resíduos tóxicos nacionais ou estrangeiros para serem 
armazenados, processados ou eliminados no Município. 

 
Seção V - Das Queimadas  

 
Art. 314- Não é permitido atear fogo em matas, capoeiras, lavouras ou campos alheios. 
 
§ Único- Salvo acordo entre os interessados, é proibido queimar campos de criação em comum. 
 
Art. 315- Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas, as seguintes 
medidas preventivas: 

I - preparar aceiros de, no mínimo, 7,00m (sete) metros de largura; 
II - mandar aviso aos confrontantes, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, marcando 
dia, hora e lugar para lançamento do fogo. 

 
Art. 316- É expressamente proibida a formação de pastagens dentro do perímetro urbano. 
 

Seção VI - Das Águas Pluviais e Servidas 
 
Art. 317- É proibido lançar esgotos sanitários ou águas servidas provenientes das propriedades 
diretamente nos logradouros públicos, cursos d’água, valetas, poços desativados ou em terrenos 
baldios. 

 
Art. 318- É proibido lançar esgotos sanitários ou águas servidas na rede de águas pluviais, bem como 
lançar resíduos industriais “in natura” na rede de esgoto ou nos cursos d’água, quando esses resíduos 
contiverem substâncias nocivas à fauna e à flora fluvial ou causadoras de poluição hídrica. 

 
Art. 319- É proibido impedir ou dificultar o livre escoamento das águas nos cursos d’água, bem como 
nos canos, valas, sarjetas, bocas de lobo ou canais do Município.  
 
Art. 320- É obrigatório aos proprietários dos lotes à jusante deixar livre e desimpedida a passagem 
das águas pluviais dos lotes situados à montante, o que deverá ser feito através da disposição de 
tubulação subterrânea, que possibilite a interligação entre os lotes à montante e a rede de águas 
pluviais à jusante. 
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§ Único- O diâmetro mínimo da tubulação subterrânea de que trata o caput será especificado pelo 
órgão municipal competente, levando em conta a área da bacia de contribuição. 
 
Art. 321- É terminantemente proibida a manutenção de água estagnada em edificações, pátios, 
jardins, quintais ou terrenos baldios, bem como em pneus, vasos, floreiras e demais recipientes 
descobertos, que possam servir como foco de proliferação de insetos. 
 

§ 1º- No caso de água estagnada em edificações, pátios, jardins, quintais ou terrenos baldios, 
esta deverá ser adequadamente escoada através da execução de drenos, valas, canaletas ou 
galerias, levando-a, sempre que possível, a ser absorvida pelo solo no próprio terreno. 
 
2º- No caso de pneus, vasos e demais recipientes descobertos, estes deverão ser dispostos 
de tal modo que impossibilitem o acúmulo de água, incluindo a colocação de areia ou brita 
nos pratos situados sob vasos e floreiras. 
 
§ 3º- Tendo em vista o disposto neste artigo, os reservatórios e caixas d’água deverão 
obedecer aos seguintes requisitos: 

I- possuir vedação total que evite qualquer tipo de contaminação da água ou contato 
com insetos; 
II- oferecer facilidade de acesso e tampa removível para limpeza e inspeção por parte 
da fiscalização sanitária. 

 
Art. 322- Nenhuma edificação situada em via pública dotada de rede de água e esgoto poderá ser 
habitada sem que disponha desses serviços e seja provido de instalações sanitárias, cujo número 
mínimo deverá obedecer ao disposto no Código de Edificações. 
  

§ 1º- Constitui obrigação do proprietário a correta instalação domiciliar das redes de água e 
esgoto nas edificações, devendo ainda zelar pela sua necessária conservação. 
 
§ 2º- Nas edificações situadas em via pública desprovida de rede de água, ou naquelas em 
que há necessidade de suplementação do abastecimento para atender à demanda, poderão, 
a critério do Município, ser instalados sistemas particulares de captação de água subterrânea, 
sendo, porém, vedada a interligação do sistema particular à rede pública de abastecimento. 
 
§ 3º- Nas edificações situadas em via pública desprovida de rede de esgoto poderão ser 
instaladas fossas sépticas, ligadas a sumidouros, desde que sejam atendidas as seguintes 
condições: 

I - o local de instalação deverá ser seco, bem drenado e acima das águas que 
escorram na superfície; 
II - deverão ser instaladas a uma distância de, no mínimo, 10,00m (dez metros) das 
edificações; 
III - não deverá existir risco de contaminação de águas do subsolo que  possam estar 
em comunicação com fontes e poços, nem tampouco de águas de superfície, tais como 
rios, riachos, córregos, lagoas, sarjetas, valas e canaletas; 
IV - a fossa deverá oferecer segurança e resguardo, devendo estar protegida contra a 
proliferação de insetos. 

 
CAPÍTULO III - DA HIGIENE PÚBLICA 

 
Seção I - Das Disposições Gerais 

 
Art. 323- A fiscalização das condições de higiene e conservação objetiva proteger a saúde da 
comunidade e compreende: 

I - logradouros públicos; 
II - edificações; 
III - estabelecimentos; 
IV - piscinas e balneários. 

 
Art. 324- Verificada qualquer irregularidade, a autoridade competente apresentará relatório 
circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências, a bem da higiene e saúde pública. 
 
§ Único- O Município tomará as medidas cabíveis quando de alçada do Governo Municipal, ou 
remeterá cópia do relatório às autoridades federais e estaduais competentes, quando for o caso. 
 

Seção II - Da Higiene e Conservação dos Logradouros Públicos 
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Art. 325- A execução dos serviços de limpeza e conservação nas ruas, praças e logradouros 
públicos, bem como de arborização pública, é de competência exclusiva do Município. 
 
Art. 326- É terminantemente proibido jogar, varrer, despejar ou atirar lixo, papéis, anúncios, reclames 
ou detritos de qualquer natureza sobre os logradouros públicos, bem como nas bocas de lobo e 
sarjetas. 
 
Art. 327- É proibido lançar lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza em terrenos baldios, fundos 
de vale ou nos cursos d’água do Município. 
 
Art. 328- É proibido conduzir, sem as devidas precauções, qualquer material que possa comprometer 
o asseio dos logradouros públicos. 
 
Art. 329- É terminantemente proibido aterrar os logradouros públicos, quintais ou terrenos baldios 
com lixo ou quaisquer outros detritos. 
 
Art. 330- Não é permitido fazer aberturas ou escavações nas vias públicas, a não ser em caso de 
serviço de utilidade pública, sem a prévia e expressa autorização do Município. 
 
§ Único- A recomposição da via pública ficará a cargo do Município, correndo o custo dos serviços 
por conta de quem lhe houver dado causa. 
 
Art. 331- Qualquer serviço de abertura de calçamento ou escavação de vias públicas somente poderá 
ser executado nos horários previamente determinados pelo Município. 
 
Art. 332- Sempre que a execução dos serviços resultar em abertura de valetas que atravessem os 
passeios, será obrigatória a adoção de passagem provisória, a fim de não prejudicar ou interromper o 
trânsito. 
 
Art. 333- A abertura do calçamento ou escavação em vias públicas deverá ser convenientemente 
sinalizada, mediante a colocação de placas de aviso de trânsito impedido ou perigo, durante o dia e 
de sinais luminosos à noite. 
 
Art. 334- A abertura do calçamento ou escavação em vias públicas deverá ser feita com as devidas 
precauções, de modo a evitar danos às instalações subterrâneas ou superficiais de eletricidade, 
telecomunicações, água, esgoto e gás, correndo por conta dos responsáveis o custo de possíveis 
estragos. 
 
Art. 335- Ficam os responsáveis pelas obras de abertura e escavação obrigados à pronta remoção 
dos entulhos e restos de materiais, sob pena de multa.  
 

Seção III - Da Higiene e Conservação das Edificações 
 
Art. 336- Os proprietários e/ou moradores são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio as 
suas edificações, pátios, jardins, quintais ou terrenos baldios, bem como os passeios e sarjetas 
fronteiriços à sua propriedade. 

 
§ 1º- Não ocorrendo a adequada conservação por parte dos proprietários e/ou moradores, 
estes serão notificados pelo Município para que providenciem a execução do serviço dentro 
de 7 (sete) dias a contar do recebimento da notificação, após o que ficarão sujeitos à multa. 
 
§ 2º- Findo o prazo e não sendo atendida a notificação, o Município executará o serviço às 
suas expensas e lançará a cobrança da multa ao infrator, não cabendo a esse nenhum 
recurso. 

 
Art. 337- Os proprietários de terrenos baldios são obrigados a murá-los ou cercá-los, dentro dos 
prazos fixados pelo Município. 
 
Art. 338- Serão comuns os muros e cercas divisórias entre propriedades urbanas e rurais, devendo 
os proprietários dos imóveis confinados concorrer em partes iguais para as despesas de sua 
construção e conservação, na forma do que dispõe o Código Civil. 
 
§ Único- Concorrerão por conta exclusiva dos proprietários a construção e conservação das cercas 
para conter aves domésticas e animais. 
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Art. 339- Os terrenos rurais, salvo acordo expresso entre os proprietários, serão fechados com: 

I- cerca de arame farpado com um mínimo de quatro fios e um mínimo de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) de altura. 
II- cercas vivas, de espécies vegetais adequadas e resistentes; 
III- telas metálicas com altura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de altura. 

 
Art. 340- A coleta de lixo domiciliar nas áreas urbanas é de competência exclusiva do Município. 
 
Art. 341- Todo lixo gerado nas propriedades, bem como nos passeios e sarjetas fronteiriços às 
mesmas, deverá ser acondicionado em sacos plásticos apropriados, sem buracos ou frestas, visando 
à sua adequada coleta e remoção pelo serviço de limpeza pública. 
 

§ 1º- Os sacos plásticos deverão ser acondicionados em lixeiras suspensas, exceto os 
resíduos de grandes volume, os quais deverão ser mantidos em recipientes com tampa 
dotada de mecanismo de encaixe. 
 
§ 2º- Não serão considerados como lixo domiciliar, para efeito desta Lei, os seguintes 
materiais, os quais deverão ser removidos adequadamente à custa dos respectivos 
responsáveis: 

I - resíduos indústrias, de fábricas ou oficinas; 
II - entulhos provenientes de demolições e construções; 
III - resíduos resultantes de poda, terra, folhas, galhos,; 
IV - materiais excrementícios; 
V - restos de forragens e colheitas. 

 
§ 3º- São considerados como lixo especial, para efeito desta Lei, os seguintes materiais, 
sendo proibida sua colocação em via pública, cabendo ao Município o seu recolhimento e 
imediata incineração, em local próprio e de uso exclusivo para este fim: 

I - resíduos médico-hospitalares; 
II - resíduos de laboratórios de análises e patologias clínicas, os quais deverão estar 
acondicionados em recipientes adequados à sua natureza, de maneira a não 
contaminarem as pessoas e o ambiente; 
III - resíduos de  farmácias e drogarias; 
IV - resíduos químicos; 
V - resíduos radioativos; 
VI - resíduos  de clínicas e hospitais veterinários. 

 
§ 4º- A deposição em via pública dos materiais de que tratam os parágrafos 2º e 3º, resultará 
na aplicação de multa ao infrator. 

 
Art. 342- É proibido queimar, ainda que no próprio quintal, lixo ou detritos sólidos de qualquer 
natureza. 

 
Art. 343- Nos edifícios de habitação coletiva ou comercial, é proibida a instalação de dutos verticais 
para a coleta de lixo, quer sejam coletivos ou individuais. 

 
§ Único- Os edifícios comerciais ou de habitação coletiva, bem como os condomínios horizontais, 
onde não seja possível a entrada dos caminhões coletores, deverão providenciar áreas exclusivas 
para armazenamento do lixo gerado, cobertas e resguardadas contra o acesso de insetos e roedores, 
visando à sua adequada coleta e remoção pelo serviço de limpeza pública. 
 

Seção IV - Da Higiene e Conservação dos Estabelecimentos  
 
Art. 344- A concessão de Alvará de Localização e Funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços, bem como a sua renovação anual, fica sujeita à prévia fiscalização das 
condições de higiene do local e confirmação de que o ramo de atividade não difere daquele 
primeiramente requerido. 
 
Art. 345- Todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços deverão se 
manter em perfeitas condições de higiene, devendo ser pintados ou reformados sempre que for 
julgado necessário, a critério da fiscalização do Município. 
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Art. 346- Todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços deverão ser 
dedetizados de 12 (doze) em 12 (doze) meses, mediante controle e fiscalização da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
Art. 347- Não será permitida a produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, 
falsificados, adulterados, fracionados sem autorização prévia, ou nocivos à saúde, os quais serão 
apreendidos pelos funcionários encarregados da fiscalização e removidos para local apropriado, onde 
serão inutilizados. 

 
§ 1º- Para efeito desta Lei, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias sólidas e 
líquidas destinadas à ingestão humana, excetuando-se os medicamentos. 
 
§ 2º- A inutilização dos gêneros não eximirá o estabelecimento do pagamento das multas e 
demais penalidades que possa sofrer em virtude da infração. 
 
§ 3º- A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo determinará a cassação da 
licença para funcionamento do estabelecimento. 
 
§ 4º- Serão apreendidos e inutilizados os produtos alimentícios industrializados, sujeitos a 
registro nos órgãos públicos devidos, que não possuam a respectiva comprovação de registro. 

 
Art. 348- Não é permitido levar ao consumo público carnes de animais ou aves, peixes, ovos e caças 
que não tenham sido processados em estabelecimentos regularmente licenciados e inspecionados, 
portando o devido carimbo. 
 
§ Único- A fiscalização sanitária dos produtos de origem animal obedecerá aos dispositivos da 
legislação federal e estadual e, no que for cabível, das instruções normativas da Secretaria Municipal 
da Saúde. 
 
Art. 349- Toda a água que sirva à manipulação ou preparo de gêneros alimentícios deverá provir da 
rede de abastecimento público ou, quando esta for inexistente, de fonte comprovadamente isenta de 
impurezas e contaminação. 
 
§ Único- O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, 
comprovadamente isenta de impurezas e contaminação. 
 
Art. 350- Todos os alimentos de consumo cru e/ou imediato, tais como pães, queijos, doces, salgados 
e outros deverão ser expostos em vitrines ou balcões fechados, para isolá-los das impurezas. 
 
§ Único-  Os produtos de que trata o caput do artigo somente poderão ser manuseados com as mãos 
protegidas por luvas ou através de pegadores e colheres apropriadas. 

 
Art. 351- O leite destinado ao consumo público deverá ser pasteurizado e fornecido em embalagem 
apropriada, contendo sua data de validade. 
 
Art. 352- As quitandas e estabelecimentos congêneres, além das demais disposições gerais 
concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão obedecer às seguintes 
prescrições: 

I - o estabelecimento deve estar em completo estado de conservação e asseio; 
II - não será permitido o uso de lâmpadas coloridas na iluminação artificial; 
III - os funcionários deverão apresentar-se asseados e uniformizados; 
IV - os coletores de lixo deverão ser providos de tampas à prova de insetos e roedores. 

 
§ Único- As frutas e verduras, expostas à venda, deverão atender as seguintes prescrições: 

I - deverão ser expostas sobre mesas, tabuleiros ou prateleiras rigorosamente limpas; 
II - não deverão ser expostas em fatias, salvo se em recipiente próprio e fechado; 
III - deverão estar sazonadas; 
IV - não poderão estar deterioradas; 
V - deverão estar lavadas; 
VI - deverão ser despojadas de suas aderências inúteis, quando estas forem de fácil 
decomposição. 

 
Art. 353- Os açougues, peixarias e estabelecimentos congêneres, além das demais disposições 
gerais concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão obedecer às seguintes 
prescrições: 



 130 

I - o estabelecimento deve estar em completo estado de conservação e asseio; 
II - não será permitido o uso de lâmpadas coloridas na iluminação artificial; 
III - os balcões devem ter tampo de aço inoxidável ou granito; 
IV - as câmaras frigoríficas terão capacidade adequada de armazenamento, não podendo 
abrigar outros artigos que não as carnes propriamente ditas; 
V - as carnes para talho deverão ficar suspensas por ganchos de ferro ou aço polido, fixadas 
na parede ou junto ao teto em armações do mesmo material; 
VI - as carnes e derivados para venda deverão estar acondicionadas em balcões frigoríficos, 
sendo proibida sua exposição ao ar livre, nos logradouros públicos ou nas portas de entrada 
de açougues, peixarias e estabelecimentos congêneres; 
VII - os utensílios, ferramentas e instrumentos de corte deverão ser de material inoxidável, em 
rigoroso estado de conservação e asseio, sendo desinfetados diretamente e sendo vedado o 
uso de cepo ou machado; 
VIII - as pias de lavagem deverão ter ligação sifonada com a rede de coleta de esgoto; 
IX - todos os ralos serão desinfetados diariamente; 
X - os funcionários deverão apresentar-se asseados e uniformizados, portando botas brancas 
de borracha e aventais e gorros brancos; 
XI - os coletores de lixo deverão ser providos de tampas à prova de insetos e roedores. 
 
§ 1º- Os sebos e outros resíduos de aproveitamento industrial deverão ser mantidos em 
recipientes fechados e estanques e somente poderão ser transportados em veículos 
hermeticamente fechados. 
 
§ 2º- Os resíduos provenientes da limpeza e escamagem dos peixes deverão ser 
acondicionados em recipientes fechados até sua destinação final, não podendo serem 
jogados no chão ou permanecerem sobre as mesas. 
 
§ 3º- Quando necessitarem de transporte, este deverá ser feito através de veículos 
refrigerados apropriados, os quais não poderão transportar outros artigos que não as carnes 
propriamente ditas. 
 
§ 4º- Somente poderão ser vendidas aves abatidas, as quais serão expostas à venda 
completamente limpas e livres, tanto da plumagem, como das vísceras e partes não 
comestíveis, devendo ser conservadas em balcões ou câmaras frigoríficas.. 
 

 
Art. 354- Os hotéis, pensões, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, cafés, padarias, 
panificadoras, confeitarias, sorveterias, fábricas de alimentos e estabelecimentos congêneres, além 
das demais disposições gerais concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão 
observar as seguintes prescrições: 

I - o estabelecimento deve estar em completo estado de conservação e asseio; 
II- as janelas e aberturas para o exterior nas cozinhas deverão conter telas à prova de insetos; 
III- as cozinhas, copas e despensas deverão ser conservadas em perfeitas condições de 
higiene, devendo suas paredes serem revestidas de material impermeabilizante de, no 
mínimo, 1,50 (um e meio) metros de altura; 
IV- os sanitários, mictórios, banheiros e pias deverão permanecer limpos, desinfetados e suas 
paredes serem revestidas de material impermeabilizante de, no mínimo, 1,50 (um e meio) 
metros de altura; 
V- as portas de ligação entre a cozinha e o ambiente de refeição deverão ser providas de 
molas tipo “vai-e-vem”, permitindo sua abertura sem a necessidade de contato manual; 
VI- todos os alimentos que sejam de consumo cru e/ou imediato deverão ser armazenados 
em recipientes ou dispositivos à prova de insetos, poeiras e quaisquer fontes de 
contaminação; 
VII- as mesas e balcões devem ter tampos impermeáveis; 
VIII- os balcões frigoríficos, congeladores, geladeiras e “freezers” deverão permanecer em 
perfeitas condições de higiene. 
IX- a lavagem de louças, talheres e demais utensílios de cozinha será feita com água 
corrente, não sendo permitida a lavagem em baldes, tonéis ou outros vasilhames; 
X- as louças, talheres e demais utensílios de cozinha devem ser guardados em armários com 
portas e ventiladores, não podendo ficar expostos a impurezas; 
XI- as louças, talheres e demais utensílios de cozinha devem estar em perfeitas condições de 
uso, sendo apreendido e imediatamente inutilizado o material que estiver danificado, lascado 
ou trincado, não cabendo ao proprietário qualquer indenização; 
XII- os guardanapos e toalhas serão de uso individual; 
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XIII- os açucareiros serão do tipo que permita a retirada do açúcar sem o levantamento da 
tampa; 
XIV- deverão possuir água filtrada (gelada ou não) para o público; 
XV- as roupas de cama, mesa, banho e demais vestimentas deverão ser esterilizadas; 
XVI- os funcionários deverão apresentar-se asseados e uniformizados; 
XVI- os coletores de lixo deverão ser providos de tampas à prova de insetos e roedores. 

 
Art. 355- Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das demais disposições gerais 
concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão observar as seguintes 
prescrições: 

I- os vendedores ambulantes não poderão estacionar em locais em que seja fácil a 
contaminação dos produtos expostos à venda; 
II- os alimentos de consumo imediato deverão estar acondicionados em carrinhos, caixas ou 
outros recipientes fechados, à prova de insetos, poeiras e quaisquer fontes de contaminação, 
devidamente vistoriados pela Prefeitura Municipal, quando da concessão da respectiva 
licença; 
III- o vendedor deverá apresentar-se asseado e portando vestuário adequado; 
IV- os alimentos perecíveis deverão ser mantidos sob refrigeração, compatível com o tipo de 
produto. 

 
Art. 356- Os aviários, pet-shops e estabelecimentos congêneres, além das demais disposições gerais 
concernentes aos referidos estabelecimentos, deverão observar as seguintes prescrições: 

I- o estabelecimento deve estar em completo estado de conservação e asseio; 
II- as aves expostas à venda deverão ser mantidas dentro de gaiolas apropriadas; 
III- as gaiolas para aves ou animais serão de fundo removível para facilitar sua limpeza, a qual 
será feita diariamente; 
IV- é proibido comercializar aves e animais doentes. 
 

§ Único- Nos estabelecimentos em que se realizar o banho e tosa de animais, deverão ser 
obedecidas ainda as seguintes prescrições: 

I - os instrumentos de trabalho deverão ser esterilizados logo após a sua utilização; 
II - as cubas, ou tanques, utilizados para banho deverão ser revestidos com material 
impermeável e lavável, de cor clara, cujo ralo deve ter ligação sifonada com a rede de 
coleta de esgoto. 

 
Art. 357- Os salões de barbeiros, cabeleireiros, clínicas de estética e estabelecimentos congêneres, 
além das demais disposições gerais concernentes aos referidos estabelecimentos, deverão obedecer 
às seguintes prescrições: 

I - o estabelecimento deve estar em completo estado de conservação e asseio; 
II - os instrumentos de trabalho deverão ser esterilizados logo após sua utilização; 
III - os funcionários deverão apresentar-se asseados e uniformizados. 
 

 
Art. 358- Os hospitais, casas de saúde, maternidades e estabelecimentos congêneres, públicos ou 
não, além das demais normas federais, estaduais e municipais, deverão obedecer às seguintes 
prescrições: 

I - o estabelecimento deve estar em completo estado de conservação e asseio; 
II - as cozinhas, copas e despensas deverão ser conservadas em perfeitas condições de 
higiene, devendo suas paredes serem revestidas de material impermeabilizante de, no 
mínimo, 1,50 (um e meio) metros de altura; 
III - os sanitários, mictórios, banheiros e pias deverão permanecer limpos, desinfetados e suas 
paredes serem revestidas de material impermeabilizante de, no mínimo, 1,50 (um e meio) 
metros de altura; 
IV - as louças, talheres e demais utensílios deverão ser esterilizados; 
V - as roupas de cama, mesa, banho e demais vestimentas deverão ser esterilizadas; 
VI - os colchões , travesseiros e cobertores deverão ser desinfetados após a alta de cada 
paciente; 
VII - os funcionários deverão apresentar-se asseados e uniformizados com roupas claras; 
VIII - os resíduos sólidos e os pérfuro-cortantes deverão ser destruídos através de 
incineradores próprios ou terceirizados; 
IX - os doentes suspeitos de serem portadores de doenças infecto-contagiosas deverão 
ocupar dependências individuais ou enfermarias exclusivas para isolamento. 
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§ Único- Os hospitais deverão ter necrotério próprio, devendo a instalação dos necrotérios e capelas 
mortuárias serem feitas em prédio isolado, distante, no mínimo, 20,00m (vinte metros) das habitações 
vizinhas e situadas de maneira que o seu interior não seja devassado ou descortinado. 
 
Art. 359- As igrejas, os templos e as casas de culto deverão ser conservados limpos, iluminados e 
arejados, não podendo conter número maior de assistentes do que a lotação comportada por suas 
instalações. 
 

Seção VI - Da Higiene e Conservação das Piscinas e Balneários 
 

Art. 360- Para efeito desta Lei, consideram-se piscinas as estruturas destinadas a banhos de lazer, 
esportes aquáticos, ensino de natação e práticas fisioterápicas, desde que destinadas a uso público. 
 
Art. 361- Compete à Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar mensalmente a análise bacteriológica e 
fisioquímica das águas das piscinas públicas. 
 
Art. 362- A água das piscinas deverá ser tratada com cloro ou preparados de composição similar, 
sendo obrigatório o registro diário das operações de tratamento e controle da água. 

 
§ Único- As piscinas que receberem continuamente água corrente considerada de boa qualidade, 
cuja renovação total se realize em tempo inferior a 12 (doze) horas, poderão ser dispensadas das 
exigências de que trata este artigo. 
 
Art. 363- Serão impedidas de serem usadas, por autoridade competente, as piscinas cujas águas 
forem consideradas poluídas ou contaminadas. 
 

§ 1º- Essa proibição inclui as piscinas situadas em residências particulares, de uso exclusivo 
de seus proprietários e pessoas de suas relações, quando verificada a poluição ou 
contaminação que impeça seu uso. 
 
§ 2º- Os freqüentadores de piscinas públicas deverão ser submetidos a exames médicos, de 
acordo com a norma específica. 

 
Art. 364- As piscinas para prática de natação deverão obedecer as seguintes prescrições: 

I - dispor de vestiários, chuveiros e instalações sanitárias de fácil acesso e separadas por 
sexo; 
II - no trajeto entre os chuveiros e a piscina será necessária a passagem do banhista por um 
lava-pés, contendo solução desinfetante ou fungicida, para assegurar a esterilização dos pés 
dos banhistas, situado o mais próximo possível da piscina; 
III - a limpidez da água deve ser tal que, da borda, possa ser visto com nitidez, o seu fundo; 
IV - as piscinas deverão ser providas de equipamento especial que assegure a perfeita e 
uniforme circulação, filtragem e purificação da água. 

 
Art. 365- Não serão permitidos banhos nos rios, córregos ou lagoas do Município, exceto nos locais 
designados pela Prefeitura Municipal, como próprios para banhos ou esportes náuticos. 

 
§ Único- Os banhistas e praticantes de esporte náuticos deverão trajar roupas apropriadas. 
 

 CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DOS 
SERVIÇOS 

 
Seção I - Da Licença para Funcionamento 

 
Art. 366- Nenhum estabelecimento industrial, comercial, ou de prestação de serviços, poderá 
funcionar no Município sem Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, o qual 
somente será concedido se observadas as disposições da presente Lei e das demais 
regulamentações pertinentes. 
 

§ 1º- A Prefeitura Municipal somente expedirá Alvará de Funcionamento para 
estabelecimentos que não contrariem o disposto na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação 
do Solo e do Código de Edificações em vigor. 
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§ 2º- Não será concedido Alvará de Funcionamento aos estabelecimentos industriais que, 
pela natureza dos produtos, das matérias-primas utilizadas, dos combustíveis empregados, ou 
por qualquer outro motivo, possam prejudicar a saúde, a segurança ou o bem-estar públicos, 
mesmo que localizados em zona industrial. 

 
§ 3º-  O Alvará de Funcionamento de açougues, padarias, confeitarias, leiterias, peixarias, 
cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e congêneres será sempre precedida do Alvará 
Sanitário. 
 
§ 4º- Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento industrial, comercial, ou de 
prestação de serviços, deverá deixar o Alvará de Funcionamento em local visível e o exibirá à 
autoridade competente sempre que lhe for exigido. 

 
Art. 367- O requerimento para obter o Alvará de Funcionamento deverá especificar com clareza: 

I - o ramo do comércio, da indústria ou do serviço; 
II - o montante do capital investido; 
III - o local onde o requerente pretenda exercer suas atividades. 

 
Art. 368- Sempre que houver mudança de local do estabelecimento industrial, comercial, ou de 
prestação de serviços, bem como mudança de ramo de atividade, deverá ser solicitado novo Alvará 
de Funcionamento à Prefeitura Municipal, mediante requerimento e vistoria prévia do Município, que 
verificará se o novo local e/ou o novo ramo de atividade estão em conformidade com a legislação 
pertinente. 
 
Art. 369- O Alvará de Funcionamento poderá ser cassado: 
 I- quando se verificar divergência entre a atividade licenciada e aquela desenvolvida no local; 

II- quando houver o descumprimento de quaisquer disposições desta Lei e/ou das demais 
regulamentações pertinentes; 
III- quando causar perturbação ao sossego, à moral e ao bem-estar público; 
IV- se o proprietário se negar a exibir o Alvará de Localização à autoridade competente, 
quando solicitado a fazê-lo; 
V- por solicitação de autoridade competente, provados os motivos que fundamentam a 
solicitação. 
 

§ Único- Cassado o Alvará de Funcionamento, o estabelecimento será imediatamente fechado. 
 
Art. 370- Poderá ser igualmente fechado todo estabelecimento que exercer atividades sem o 
respectivo Alvará de Funcionamento, em conformidade com os preceitos desta Lei, tendo o 
proprietário um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação por parte da Administração 
Municipal, para ingressar com pedido de solicitação de alvará. 

 
§ 1º- Expirado o prazo de 15 (quinze) dias concedido para ingressar com solicitação de 
alvará, e não havendo manifestação formal por parte do interessado, o estabelecimento será 
imediatamente fechado. 
 
§ 2º- Caso seja feita a solicitação de alvará no prazo de 15 (quinze) dias, e estando o 
estabelecimento em conformidade com a legislação em vigor e demais regulamentações 
pertinentes, será expedido o Alvará de Funcionamento. 
 
§ 3º- Caso seja feito o pedido de solicitação de alvará no prazo de 15 (quinze) dias e se 
constatem pendências nas instalações do estabelecimento passíveis de serem regularizadas, 
permanecerá o estabelecimento fechado até que as mesmas sejam sanadas e vistoriadas 
pela Prefeitura Municipal, após o que será expedido o Alvará de Funcionamento. 
 
§ 4º- Caso seja feito o pedido de solicitação de alvará no prazo de 15 (quinze) dias e se 
constate tal desconformidade do estabelecimento ou de suas instalações com a legislação em 
vigor de modo que não seja possível sua regularização, o estabelecimento será 
imediatamente fechado.  

 
Seção II - Do Comércio Ambulante 

 
Art. 371- O exercício do comércio ambulante dependerá de licença especial da Prefeitura Municipal, 
mediante requerimento do interessado, especificando o tipo de mercadoria a ser comercializada. 
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§ 1º- Não se considera comércio ambulante, para efeitos deste artigo, a reunião eventual de 
industriais, comerciantes e/ou agricultores em feiras ou exposições de produtos 
manufaturados. 
 
§ 2º- A licença a que se refere o caput deste artigo será concedida pelo prazo de um ano, 
renovável a pedido do interessado, desde que obedecidas as prescrições da presente Lei. 

 
§ 3º- A comercialização de mercadoria diferente da especificada na licença sujeitará o 
vendedor ambulante à multa e à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder. 
 
§ 4º- A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo determinará a cassação da 
licença de comércio ambulante. 
 

Art. 372-   Da licença concedida deverão constar os seguintes elementos essenciais: 
I - número da inscrição; 
II - residência do comerciante ou responsável; 
III - nome, razão social ou denominação sob cuja responsabilidade funciona o comércio 
ambulante. 

 
Art. 373- O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou período em que esteja 
desempenhando a atividade, além da multa, ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em 
seu poder. 
 
Art. 374- É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa: 

I - estacionar dentro de uma distância mínima de 50m (cinqüenta) metros das entradas das 
escolas; 
II - estacionar em logradouro público fora dos locais previamente determinados pelo 
Município. 
III - impedir ou dificultar o trânsito nas vias ou logradouros públicos. 

 
Seção III - Do Horário de Funcionamento 

 
Art. 375- O horário de atendimento ao público dos estabelecimentos industriais, comerciais e 
prestadores de serviços obedecerá as disposições desta lei, a saber: 
 I - para a indústria de modo geral: 
  a) das 6:00 horas às 18:00 horas, nos dias úteis; 
  b) aos domingos e feriados os estabelecimentos industriais permanecerão fechados; 
 II - para o comércio e prestadores de serviços de modo geral: 
  a) das 7:00 horas às 18:00 horas, nos dias úteis; 
  b) aos domingos e feriados os estabelecimentos comerciais permanecerão fechados; 

c) os estabelecimentos comerciais em atividade no Município não funcionarão no dia 
28 de outubro de cada ano, dia consagrado ao Empregado do Comércio. 

 
§ 1º- Será permitido o trabalho em horários especiais, inclusive aos domingos e feriados, 
excluindo o expediente de escritório, nos estabelecimentos que se dediquem às seguintes 
atividades: 

I - impressão de jornais; 
II - laticínios e frios; 
III - purificação e distribuição de água; 
IV - produção e distribuição de energia elétrica; 
V - serviços de telecomunicações; 
VI - produção e distribuição de gás; 
VII - serviços de tratamento de esgoto; 
VIII - serviços de transporte coletivo; 
IX - atividades que a juízo da autoridade federal competente seja estendida tal 
prerrogativa. 
 

§ 2º- O Prefeito Municipal poderá, mediante solicitação das classes interessadas, prorrogar o 
horário dos estabelecimentos comerciais até as 22:00 horas, no último mês de cada ano. 

 
Art. 376- Atendido o interesse público, poderão funcionar em horários especiais, domingos e feriados, 
mediante Alvará, os seguintes estabelecimentos: 

I - quitandas e varejistas de frutas, legumes, verduras, aves e ovos, das 5:00 horas às 
12:00 horas; 
II - varejistas de feiras, das 5:00 horas às 12:00 horas; 
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III - açougues e varejistas de carnes frescas, das 5:00 horas às 12:00 horas; 
IV - padarias, cafeterias e leiterias, das 5:00 horas às 12:00 horas; 
V - distribuidores e vendedores de jornais e revistas, das 5:00 horas às 18:00 horas; 
VI - carvoarias, distribuidoras de gás e similares, das 6:00 horas às 12:00 horas; 
VII - lojas de flores, das 7:00 horas às 12:00 horas; 
VIII - restaurantes, bares, botequins, confeitarias, sorveterias e similares, das 7:00 horas às 
20:00 horas; 
IX - barbeiros, cabeleireiros, massagistas e engraxates, das 8:00 horas às 12:00 horas; 
X - mercados e supermercados, das 8:00 horas às 12:00 horas; 
XI - casas de loterias, das 8:00 horas às 14:00 horas; 
XII - discotecas e locadoras de vídeo, das 8:00 horas às 18:00 horas; 
XIII - agências de aluguel de bicicletas e similares, das 8:00 horas às 20:00 horas; 
XIV - postos de distribuição e revenda de combustíveis líquidos e gasosos, das 0:00 horas às 
24:00 horas; 
XV - farmácias, das 0:00 horas às 24:00 horas; 
XVI - danceterias e similares, das 20:00 horas às 4:00 horas. 

 
§ Único Excetuam-se do disposto no presente artigo os estabelecimentos cujo horário de 
funcionamento esteja definido por Lei Municipal. 
 

Seção IV - Da Aferição de Pesos e Medidas 
 

Art. 377- As transações comerciais em que intervenham medidas ou que façam referência a 
resultados de medidas de qualquer natureza, deverão obedecer ao que dispõe a legislação 
metrológica federal. 
 
Art. 378-  Os estabelecimentos comerciais ou industriais serão obrigados, antes do início de suas 
atividades, a submeter à aferição, os aparelhos ou instrumentos de pesos e medidas a serem 
utilizados em transações comerciais. 
 
Art. 379- Os instrumentos de pesos e medidas, utilizados no comércio e na indústria, deverão ser 
aferidos anualmente pelo Município.  
 
 § 1º-  A aferição deverá ser feita no próprio estabelecimento, após recolhida a respectiva taxa. 
 

§ 2º-  Os aparelhos e instrumentos utilizados por ambulantes serão aferidos em local indicado 
pelo Município, após recolhida a respectiva taxa. 
 
§ 2º-  Além da fiscalização anual, o Município poderá, a qualquer tempo, proceder ao exame e 
verificação dos aparelhos e instrumentos de pesos e medidas. 

 
Art. 380-  Não serão aceitos os pesos de madeira, pedra, argila ou substâncias equivalentes.  
 
Art. 381-  Será aplicada multa àquele que:  

I - usar, nas transações comerciais, aparelhos, instrumentos, utensílios de pesos e medidas 
que não sejam baseados no sistema métrico decimal; 
II - deixar de apresentar para exame, anualmente, ou quando exigido, os aparelhos e 
instrumentos de pesos e medidas; 
III - usar aparelhos ou instrumentos de pesos e medida viciados, aferidos ou não. 

 
 

CAPÍTULO V - DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA ORDEM 
 

Seção I - Da Comercialização de Bebidas, Cigarros e Similares 
 
Art. 382- É expressamente proibido aos estabelecimentos comerciais ou aos ambulantes: 

I - a exposição ostensiva de gravuras, livros, revistas, jornais ou qualquer outro material 
considerado pornográfico ou obsceno. 
II - a venda de materiais considerados pornográficos ou obscenos a menores de 18 (dezoito) 
anos. 
 

§ Único- A pena, para a infração das disposições deste artigo, além de multa, consiste na cassação 
de licença para funcionamento, não sendo necessária para tanto a reincidência. 
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Art. 383- Os proprietários de estabelecimentos em que haja a venda e o consumo de bebidas 
alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem nos mesmos. 

  
§ 1º- A desordem, a algazarra ou o barulho porventura verificados nos referidos 
estabelecimentos sujeitarão seus proprietários à multa, podendo ser cassada sua licença de 
funcionamento em caso de reincidência. 
 
§ 2º- Não será admitida a presença de menores desacompanhados de seus pais ou 
responsáveis nos estabelecimentos em que haja a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. 
 
§ 3º- A pena, para a infração das disposições deste artigo, além de multa, consiste na 
cassação de licença para funcionamento, não sendo necessária para tanto a reincidência. 

 
Art. 384- É expressamente proibida, em qualquer estabelecimento comercial: 

I - a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 ( dezoito) anos; 
II - a venda de cigarros, charutos e congêneres a menores de 18 ( dezoito) anos. 
 

§ Único- A pena, para a infração das disposições deste artigo, além de multa, consiste na cassação 
de licença para funcionamento, não sendo necessária para tanto a reincidência. 
 
Art. 385- É expressamente proibido o funcionamento de casas de prostituição, ou de 
estabelecimentos que incentivem ou dêem respaldo a essa prática, sujeitando-se o proprietário a 
responder criminalmente perante a legislação vigente. 

 
Seção II - Da Perturbação ao Sossego 

 
Art. 386- É expressamente proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído antes 
das 6:00 (seis) horas e após as 22:00 (vinte e duas) horas, salvo nos estabelecimentos localizados 
em zona exclusivamente industrial. 
 
Art. 387- É expressamente proibido perturbar o sossego público, antes das 6:00 (seis) horas e após 
as 22:00 (vinte e duas) horas, com ruídos ou sons excessivos ou incômodos, tais como: 

I- motores de explosão desprovidos de silenciosos, ou com estes em mau estado de 
funcionamento; 
II- buzinas, alarmes, apitos, campainhas, clarins, tímpanos ou quaisquer outros aparelhos 
similares; 
III- som automotivo proveniente de veículos estacionados ou em movimento; 
IV- propaganda realizada através de alto-falantes, bumbos, tambores, cornetas ou outros 
sons, musicais ou falados, sem a prévia autorização do Município; 
V- os produzidos por armas de fogo; 
VI- morteiros, tiros, bombas e fogos de artifício; 
VII- apitos ou silvos de sirenes de fábricas, cinemas ou outros estabelecimentos; 
VIII- música eletrônica, música ao vivo, batuques, congadas e outros divertimentos 
congêneres, sem a prévia autorização do Município; 
IX- sinos de igrejas, conventos e capelas, ressalvados os toques por ocasião de incêndios, 
inundações ou outra calamidade pública e quando de eventos festivos.  

 
§ Único- Excetuam-se das proibições deste artigo as sirenes dos veículos de assistência, do Corpo 
de Bombeiros e da Polícia, quando em serviço, e os apitos de policiais, guardas e vigilantes. 
 
Art. 388- No caso de propaganda sonora de caráter comercial ou informativa, feita através de alto-
falantes, amplificadores ou similares, deverão ser respeitados os seguintes níveis de ruído: 

I - em zonas residenciais (ZR), 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis); 
II - em zonas comerciais (ZCS), 65 dB (sessenta e cinco decibéis); 
III - em zonas industriais (ZI), 70 dB (setenta decibéis); 
IV - nas demais zonas não especificadas, 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis). 
 
§ 1º- Os horários para o funcionamento de propaganda sonora serão das 08:00 (oito) horas às 
19:00 (dezenove) horas, de segunda-feira a sábado.  
 
§ 2º- É expressamente proibido o funcionamento de propaganda sonora a uma distância 
inferior a 100,00, (cem metros) dos seguintes locais: 
 I - Prefeitura Municipal; 
 II - Câmara Municipal; 
 III - Fórum e órgãos judiciais; 
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IV - estabelecimentos hospitalares, casas de saúde, maternidades e congêneres; 
 V - estabelecimentos de ensino, igrejas e assemelhados, quando em funcionamento. 

 
Seção III - Dos Divertimentos Públicos 

 
Art. 389- Divertimentos públicos, para efeito desta Lei, são os que se realizarem nas vias e 
logradouros públicos ou em recintos fechados de livre acesso, incluindo os espetáculos, bailes ou 
festas de caráter público. 
 
Art. 390- Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença prévia da Prefeitura 
Municipal, seja em vias e logradouros públicos, ou em recintos fechados de acesso público. 
 

§ 1º- O requerimento de licença para funcionamento de qualquer casa de diversão pública 
será instruído com a prova de terem sido satisfeitas as exigências regulamentares referentes 
à construção, segurança e higiene do edifício e procedida a vistoria policial. 

 
§ 2º- Excluem-se de obrigatoriedade de licença prévia as reuniões de qualquer natureza, a 
título gratuito, realizadas por clubes ou entidades de classe em sua sede, bem como aquelas 
realizadas em residências particulares. 
 

Art. 391- Ao autorizar o funcionamento de bares, danceterias e demais estabelecimentos de 
diversões noturnas, o Município terá sempre em vista o sossego público, em conformidade com o 
disposto no artigo 387, desta Lei. 
 
Art. 392- Não será fornecida licença para realização de divertimentos públicos em locais situados à 
distância inferior a 100,00m (cem metros) de hospitais, casas de saúde ou maternidades. 
 
§ Único- Excetuam-se os divertimentos realizados em recintos fechados, cuja data da construção ou 
do início de funcionamento antecede esta Lei. 
 
Art. 393- Em todas as casas de diversão pública serão observadas as seguintes disposições: 

I - as portas e corredores para o exterior conservar-se-ão sempre livres de grades ou 
quaisquer objetos que possam dificultar a retirada rápida do público em caso de emergência; 
II - todas as portas de saída abrirão de dentro para fora e serão encimadas por dispositivo 
luminoso de emergência, movido a bateria, contendo a inscrição "SAÍDA" legível à distância; 
III - nas casas de diversão com sessões consecutivas que não dispuserem de exaustores 
suficientes, deverá haver, entre a entrada e a saída dos espectadores, lapso de tempo 
suficiente para a renovação do ar. 

 
Art. 394- Para o funcionamento de cinemas serão observadas as seguintes determinações: 

I - só poderão funcionar no pavimento térreo; 
II - os aparelhos de projeção ficarão em cabinas de fácil saída, as quais deverão ser 
construídas de material incombustível; 
III - no interior das cabinas não poderão existir maior número de películas do que as 
necessárias para as sessões de cada dia e as mesmas deverão estar depositadas em 
recipiente especial, incombustível, hermeticamente fechado, não podendo ser aberto por mais 
tempo que o indispensável ao serviço. 

 
Art. 395- Os programas e eventos anunciados deverão ser executados integralmente, não podendo 
os espetáculos iniciarem fora da hora marcada. 
 

§ 1º- Em caso de modificação do programa ou do horário, o empresário devolverá aos 
espectadores o preço integral do ingresso. 
 
§ 2º- Os ingressos não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado e em número 
superior à lotação do teatro, cinema, circo, sala de espetáculo ou clube. 
 
§ 3º- As disposições deste artigo aplicam-se também às competições esportivas, para as 
quais se exija o pagamento de ingressos. 
 

Art. 396- A armação de circos ou parques de diversões, só poderá ser feita mediante licença prévia 
do Município e em local por ele determinado. 

 
§ 1º- A autorização para funcionamento dos estabelecimentos de que trata este artigo não 
poderá ser por prazo superior a 30 (trinta) dias. 
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§ 2º- Ao conceder a autorização de funcionamento, poderá o Município estabelecer as 
restrições que julgar convenientes, no sentido de assegurar a ordem, a moralidade e o 
sossego público. 
 
§ 3º- O Município poderá, a seu critério, não renovar a autorização para funcionamento de um 
circo ou parque de diversões, bem como cassar a licença ou estabelecer novas restrições 
para sua instalação e funcionamento.  
 
§ 4º- Mesmo autorizados, os circos e parques de diversões só poderão entrar em 
funcionamento após rigorosa inspeção pela autoridade competente do Município. 

 
 
Art. 397- Aos circos e parques de diversões será exigido: 

I - apresentação de atestado de vacinação anti-rábica dos carnívoros e primatas; 
II - obrigatoriedade de se manter instalações sanitárias adequadas para uso de funcionários e 
do público; 
III - observância das leis municipais referentes ao uso e ocupação do solo, às edificações e às 
posturas. 
 

Art. 398- Para permitir a armação de circos e parques de diversões, a Prefeitura poderá exigir um 
depósito de até 100 (cem) URM (Unidade de Referência Municipal), no ato do requerimento, como 
garantia de despesas com a eventual limpeza e recomposição do local onde os mesmos serão 
armados. 
 
§ Único- O depósito será restituído integralmente caso não haja necessidade de limpeza especial ou 
recomposição, em até três dias subseqüentes à realização do evento. 
 
Art. 399- Poderão ser armados coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos, para 
festividades cívicas, religiosas ou de caráter popular, desde que sejam observadas as seguintes 
condições: 

I- sejam aprovados pela Prefeitura, quanto à sua localização e tempo de permanência; 
II- não perturbem o trânsito público; 
III- não causem danos contra o local onde os mesmos serão armados, correndo por conta do 
responsável as despesas com os danos porventura causados; 
IV- serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento 
das festividades. 

  
§ Único- Uma vez findo o prazo estabelecido no item IV, do presente artigo, a Prefeitura Municipal 
promoverá a remoção do coreto ou palanque, cobrando do responsável as despesas correspondentes 
e dando ao material removido o destino que bem entender. 

 
Seção IV - Do Trânsito 

 
Art. 400- O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação tem por objetivo 
manter a ordem, a segurança e o bem estar dos transeuntes e da população em geral. 
 
Art. 401- É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou 
veículos nas ruas, logradouros, estradas ou caminhos públicos, exceto para efeitos de obras públicas, 
ou quando exigências policiais o determinarem. 
  

§ 1º- A proibição compreende ainda o depósito de madeira serrada ou em tora e de quaisquer 
outros materiais, inclusive de construção, nas vias, logradouros, estradas e caminhos 
públicos. 
 
§ 2º- Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito deverá ser colocada 
sinalização claramente visível de dia e luminosa à noite. 

 
Art. 402- É proibido embaraçar e impedir o livre trânsito de pedestres nos passeios e calçadas, por 
meios tais como: 

I - conduzir volumes de grande porte; 
II - conduzir veículos de qualquer espécie, inclusive bicicletas e motocicletas; 
III - patinar, a não ser nos logradouros a isso destinados; 
IV - amarrar animais em postes, árvores, grades ou portões; 
V - conduzir ou conservar animais de grande porte sobre os passeios ou jardins. 
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Art. 403- Cabe ao Município o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte 
que possa ocasionar danos às vias públicas. 
 
Art. 404- É expressamente proibido remover ou danificar a sinalização de trânsito existente nas ruas, 
logradouros, estradas ou caminhos públicos. 
 
Art. 405- É expressamente proibido nas ruas, logradouros, estradas ou caminhos públicos do 
Município: 

I - conduzir veículos em velocidade superior àquela determinada pela legislação federal ou 
pela sinalização existente no local; 

 II - conduzir animais velozes ou bravios sem as devidas precauções; 
III - conduzir carroças, charretes e outros veículos com tração animal sem as devidas 
precauções; 
IV - atirar ou abandonar detritos, ou qualquer tipo de substância que cause perigo ou 
incômodo aos transeuntes.  

§ único- Excetuam-se do disposto no inciso II, deste artigo, os carrinhos de crianças ou paraplégicos 
e, em vias locais, os triciclos e bicicletas de uso infantil. 
 
Art. 406- É proibida a elevação dos passeios públicos nas entradas de garagens residenciais, bem 
como nos acessos para estacionamentos de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores 
de serviço. 
 

§ 1º- No que se refere aos passeios públicos, deverá ser observada a Lei Municipal n.º 
121/2000. 
 
§ 2º- Os passeios públicos que se encontrarem em desacordo com a norma estabelecida 
deverão ser rebaixados no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da publicação desta Lei, 
cabendo à autoridade competente notificar os proprietários de imóveis que se enquadrem 
nesta situação. 
 
§ 3º- Findo o prazo e não sendo atendida a notificação, o Município lançará a cobrança da 
multa ao infrator, não cabendo a esse nenhum recurso. 

 
Art. 407- Os estabelecimentos comerciais não poderão ocupar o passeio correspondente à testada do 
estabelecimento com mercadorias, placas e quaisquer outros objetos que impeçam o livre trânsito dos 
pedestres. 
  

 § 1º- As bancas, barracas ou quiosques de venda de jornal, flores, gêneros alimentícios ou 
outros produtos similares poderão ser instaladas nos logradouros públicos, desde que 
satisfaçam as seguintes prescrições: 

I - obedeçam ao local, às dimensões e ao padrão urbanístico e construtivo indicados 
pela Prefeitura Municipal; 
II - apresentem bom aspecto quanto à sua construção; 
 III - sejam de fácil remoção; 
IV - não perturbem o trânsito; 
V - obtenham o respectivo Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal e demais 
órgãos públicos competentes. 

 
§ 2º- Os estabelecimentos comerciais poderão ocupar com mesas e cadeiras parte do 
passeio correspondente à testada do edifício em uma faixa correspondente à metade da 
largura do passeio e nunca superior a 1,00m (um metro), mediante autorização prévia do 
Município, recolhidas as devidas taxas. 

 
Art. 408- Os postes telefônicos, de luz e força, as caixas postais, os sinalizadores de incêndio e de 
polícia e os hidrantes só poderão ser colocados nos logradouros públicos mediante autorização do 
Município, que indicará o local apropriado e as condições de instalação. 
 
Art. 409- A instalação de lixeiras, floreiras, bancos, relógios, termômetros, abrigos de ônibus, 
estátuas, fontes e quaisquer outros equipamentos similares nos logradouros públicos é de 
responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal. 
 
§ Único- A Prefeitura Municipal poderá conceder licença para instalação dos equipamentos 
mencionados no caput por parte de interessados, desde que obedeçam ao local, às dimensões e ao 
padrão urbanístico e construtivo indicados pela Prefeitura Municipal. 
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Art. 410- Nos casos de carga e descarga de materiais que não possam ser feitas no interior do 
estabelecimento ou terreno, será tolerada a permanência transitória em vias públicas, com o mínimo 
prejuízo ao trânsito e em horário e locais estabelecidos pela Prefeitura Municipal. 
 
Art. 411- A carga e descarga freqüentes de materiais para execução de obras de construção ou 
demolição deverá ser objeto de licença por parte da Prefeitura Municipal, mediante apresentação do 
respectivo Alvará de Construção ou Demolição. 
 

§ 1º- Concedida a licença por parte da Prefeitura Municipal, o proprietário da obra deverá 
sinalizar com cavaletes o espaço que corresponde à testada do lote, junto ao meio-fio da via 
pública, constando dos cavaletes o número de licença de autorização para carga e descarga. 
 
§ 2º- Nas obras de construção ou demolição é expressamente proibida a ocupação das vias 
públicas para o preparo de argamassas e rebocos, bem como para o armazenamento de 
materiais de construção. 

 
Art. 412- A colocação de portões ou porteiras nas estradas e caminhos públicos somente poderá 
ocorrer com autorização da Prefeitura Municipal, através de seu órgão competente e não serão 
admitidos mais de um em trecho inferior a 250 (duzentos e cinqüenta) metros. 
 

§ 1º- Para efeito desta Lei, entende-se por estradas e caminhos públicos aqueles destinados 
ao livre trânsito público, construídos ou conservados pelo poder público. 
 
§ 2º- Em hipótese alguma serão admitidos os portões do tipo “colchete”, excetuando-se 
apenas as estradas ou caminhos de uso comprovadamente particular. 
 
§ 3º- É vedado ainda, sob qualquer pretexto, fechar, danificar, diminuir a largura, impedir ou 
dificultar o trânsito por qualquer meio das estradas e caminhos públicos, sob pena de multa e 
da obrigação de repor a via pública no seu estado primitivo, no prazo que for estabelecido, e, 
não o fazendo, pagar as despesas necessárias à sua recomposição. 

 
Art. 413- São municipais as estradas e caminhos construídos ou conservados pelo Município e 
situados em seu território. 
 
Art. 414- Quando necessária a abertura, alargamento ou prolongamento de estrada, o Município 
providenciará acordos com os proprietários dos terrenos lindeiros, com ou sem indenização. 
 
§ Único- Não sendo possível o ajuste amigável, o Município promoverá a desapropriação por 
utilidade pública, nos termos da legislação em vigor. 
 
Art. 415- Na construção de estradas municipais observar-se-ão as medidas estabelecidas na Lei do 
Sistema Viário do Plano Diretor Municipal. 
 
Art. 416- Sempre que os interessados representarem ao Município sobre a conveniência de abertura 
ou modificação de traçado de estradas e caminhos municipais, deverão instruir a representação com 
memorial justificativo. 
 
Art. 417- Para mudança, dentro dos limites de seu terreno, de qualquer estrada ou caminho público, 
deverá o respectivo proprietário requerer a necessária permissão ao Município, juntando ao pedido o 
projeto da alteração e um memorial justificativo da necessidade e vantagens. 
 
§ Único- Concedida a permissão, o requerente fará a modificação às suas custas, sem interrupção do 
trânsito, não lhe assistindo direito qualquer de indenização. 

 
Art. 418- Os proprietários dos terrenos marginais das estradas ou caminhos públicos não poderão 
utilizar a faixa de domínio das estradas municipais e de áreas limítrofes ao patrimônio urbano 
municipal para escoamento de águas que danifiquem propriedade municipal, obrigando-se o 
proprietário do imóvel fronteiriço a implantar bacias destinadas à contenção de águas pluviais, sob 
pena da aplicação das sanções cabíveis. 
 
Art. 419- Os proprietários dos terrenos lindeiros não poderão impedir o escoamento das águas de 
drenagem das estradas e caminhos para a sua propriedade. 
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Art. 420- É proibido, nas estradas e caminhos do Município, o transporte arrastado sobre madeira e o 
trânsito de veículos de tração animal, a menos que sejam de eixo fixo. 
 

Seção V - Dos Animais 
 
Art. 421- É terminantemente proibido maltratar os animais ou contra estes praticar atos de crueldade, 
tais como: 

I - transportar, nos veículos de tração animal, cargas ou passageiros de peso superior às suas 
forças; 
II - carregar animais de tração com peso superior a 150 quilos; 
III - montar animais que já tenham a carga permitida; 
IV - obrigar animal a trabalhar mais de 6 (seis) horas contínuas sem descanso e mais de 4 
(quatro) horas sem água e alimento apropriado; 
V - fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou 
extremamente magros; 
VI - martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos; 
VII - castigar, de qualquer modo, animal caído, com ou sem veículo, fazendo-o levantar à 
custa de castigos e sofrimento; 
VIII - castigar com rancor e excesso qualquer animal; 
IX - conduzir animais com a cabeça para baixo, suspensos pelos pés ou asas ou em qualquer 
posição anormal, que lhes possa causar sofrimento; 
X - transportar animais amarrados à traseira de veículos ou atados uns aos outros pela cauda; 
XI - abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos; 
XII - amontoar animais em depósitos insuficientes ou sem água, ar, luz e alimento; 
XIII - usar instrumento diferente de chicote leve para estímulo e correção do animal; 
XIV - empregar arreios que possam constranger, ferir ou magoar o animal; 
XV - usar arreios sobre partes feridas, contusões ou chagas do animal; 
XVI - praticar todo e qualquer ato, mesmo não especificado, que acarretar violência ao animal. 

 
Art. 422- É proibida a permanência de animais nas vias públicas. 
 

§ 1º- Os animais domésticos que forem encontrados nos logradouros públicos das áreas 
urbanas do Município serão apreendidos e recolhidos ao depósito da Prefeitura Municipal. 
 
§ 2º- Os animais selvagens que forem encontrados nos logradouros públicos das áreas 
urbanas do Município serão apreendidos e encaminhados à Polícia Florestal. 
 
§ 3º- Os animais domésticos recolhidos deverão ser retirados pelo proprietário ou responsável 
dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento de multa, além de uma 
taxa diária de 0,5 (zero vírgula cinco) da URM (Unidade de Referência Municipal), 
proporcional ao número de dias que o mesmo ficou sob a guarda da Prefeitura Municipal. 
 
§ 4º- No caso de cães e gatos, findo o prazo e não sendo o animal retirado, o mesmo será 
sacrificado e incinerado ou levado a instituições de pesquisa. 
 
§ 5º- No caso de animais de serviço ou dos que servirem para consumo humano, findo o 
prazo, o mesmo será vendido em hasta pública pelo Município. 
. 

Art. 423-   Não será permitida a passagem ou estacionamento de tropas ou rebanhos na área urbana 
da sede municipal, salvo autorização prévia da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ Único- Em festas e rodeios que envolvam a concentração de animais, seja dentro do perímetro 
urbano ou na área rural, será exigido o cumprimento das normas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
Art. 424- Ficam proibidos os espetáculos de feras, cobras e outros animais perigosos sem as 
necessárias precauções. 
 
Art. 425- Os animais domésticos poderão circular nos logradouros públicos, desde que portem 
coleiras e que estejam acompanhados de seus proprietários, ficando estes responsáveis por 
quaisquer danos que os animais causarem a terceiros ou ao bem público e particular. 

§ 1º- Os proprietários deverão recolher as fezes depositadas por seus animais em 
logradouros públicos, colocando-as em sacos plásticos e lançando-as em recipientes 
adequados, visando à sua coleta e remoção pelo serviço de limpeza pública. 
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§ 2º- Os proprietários de cães de grande porte ou de raças reconhecidamente ferozes 
deverão dotar os mesmos de focinheiras quando circularem pelos logradouros públicos, 
sendo considerados como tais as seguintes raças de cães, puras ou mestiças: 
  I- Dog alemão; 
  II- São Bernardo; 
  III- Fila brasileiro; 
  IV- Mastim napolitano; 
  V- Rotweiller; 
  VI- Pitbull; 
  VII - Dobermann; 
  VIII - Pastor alemão e belga; 

IX - Todas as raças cujos adultos tenham peso acima de 30 (trinta) quilogramas. 
 
§ 3º- Os cães considerados de grande porte ou ferozes que circularem em logradouros 
públicos sem focinheira serão apreendidos e recolhidos ao depósito da Prefeitura Municipal, 
ficando seus proprietários sujeitos, além de multa, a uma taxa diária de 0,5 (zero vírgula 
cinco) da URM (Unidade de Referência Municipal), proporcional ao número de dias que o 
mesmo ficou sob a guarda da Prefeitura Municipal. 
 
§ 4º- No caso do animal não ser procurado pelo proprietário ou responsável no prazo de 30 
(trinta) dias, o mesmo será sacrificado e incinerado ou levado a instituições de pesquisa. 
 

Art. 426- Os proprietários de animais domésticos são obrigados a vaciná-los contra moléstias 
transmissíveis, na época determinada pela Prefeitura Municipal, devendo manter atualizada a carteira 
de vacinação dos animais. 
 
Art. 427- Os animais domésticos portadores de moléstias transmissíveis encontrados nas vias 
públicas, ou recolhidos das residências de seus proprietários, serão imediatamente sacrificados e 
incinerados. 
 
Art. 428- É terminantemente proibida a criação ou a conservação, dentro do perímetro urbano, de 
quaisquer animais que, por sua espécie, quantidade ou má instalação, possam causar condições de 
insalubridade, incômodo ou risco à segurança, à saúde e ao bem-estar público.  

 
§ 1º- A manutenção de criatórios domésticos de animais dependerá de licença por parte da 
Secretaria Municipal de Saúde, estando sujeita à fiscalização. 
 
 § 2º- Fica dispensada da emissão de licença a criação de cães, gatos, pássaros ou quaisquer 
outros animais de pequeno porte, desde que obedecido o caput deste artigo e os critérios 
estabelecidos em regulamento. 

 
Art. 429- É terminantemente proibido: 

I - criar ou conservar abelhas nas áreas urbanas do Município; 
II - criar ou conservar galinhas e outras aves nos porões e no interior das edificações; 
III - criar ou conservar pombos e morcegos nos forros das edificações; 
IV - criar ou engordar suínos, caprinos, eqüinos, bovinos, bubalinos e ovinos nas áreas 
urbanas do Município; 
V - criar ou conservar animais selvagens nas áreas urbanas do Município. 

 
Art. 430-  Todo proprietário de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do Município, é obrigado a 
prevenir e eliminar insetos nocivos, tais como formigueiros, vespeiros e afins, dentro de sua 
propriedade. 
  
§ Único- Para efeito desta Lei, são considerados insetos nocivos aqueles que possam prejudicar, ou 
vir a prejudicar os moradores do município, ou colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar 
públicos. 
 
Art. 431- Verificada a existência de ajuntamento de insetos nocivos, tais como formigueiros, vespeiros 
e afins, será feita intimação ao proprietário do local onde os mesmos estiverem localizados para 
proceder ao seu extermínio, respeitadas as normas constantes da legislação ambiental, estipulando-
se o prazo de 15 (quinze) dias para essa providência. 

 
§ Único- Em caso de descumprimento do prazo fixado, ficará a Prefeitura Municipal incumbida de 
proceder ao extermínio dos insetos nocivos, cobrando do proprietário as despesas correspondentes, 
além de multa. 
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Seção VI - Dos Inflamáveis e Explosivos 

 
Art. 432- No interesse público a Prefeitura fiscalizará a fabricação, o comércio, o transporte e 
emprego de inflamáveis e explosivos, que obedecerão às disposições desta Lei. 
 
Art. 433- São considerados materiais inflamáveis: 
 I - o fósforo e os materiais fosforados; 
 II - a gasolina e demais derivados de petróleo; 
 III - os éteres, álcoois, aguardentes e os óleos em geral; 

IV - os carburetos, o alcatrão e os materiais betuminosos líquidos; 
V - o gás de cozinha; 
VI - toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja superior a 135ºC 
(cento e trinta e cinco graus centígrados). 

 
Art. 434- São considerados materiais explosivos: 
 I - os fogos de artifício; 
 II - a pólvora e o algodão-pólvora; 
 II - a nitroglicerina e seus compostos e derivados; 
 III - as espoletas e estopins; 
 IV - os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres; 
 V - os cartuchos de guerra, caça e minas. 
 
Art. 435- Os estabelecimentos de fabricação, comercialização, armazenamento e distribuição de 
inflamáveis e explosivos dependem de licença prévia da Prefeitura Municipal e dos demais órgãos 
federais e estaduais competentes para sua instalação e funcionamento, obedecendo ao disposto na 
presente Lei. 
 

§ 1º- Não será permitida a instalação de estabelecimentos de fabricação, armazenamento e 
distribuição de inflamáveis e explosivos nas áreas urbanas do Município, devendo a 
localização dos mesmos obedecer à distância mínima de 500,00m (quinhentos metros) dos 
perímetros urbanos. 
 
§ 2º- Aos estabelecimentos varejistas de comercialização de inflamáveis e explosivos situados 
nas áreas urbanas do Município será permitido conservar, em cômodos apropriados de seus 
armazéns ou lojas, a quantidade de material inflamável ou explosivo fixada pelo Município na 
respectiva licença, que não ultrapasse a venda provável de 30 (trinta) dias. 
 
§ 3º- Aos fogueteiros e aos exploradores de pedreiras será permitido conservar em depósitos 
a quantidade de explosivos correspondentes ao consumo de 30 (trinta) dias, desde que os 
depósitos estejam localizados a uma distância mínima de 250,00m (duzentos e cinqüenta 
metros) da residência mais próxima e a 150,00m (cento e cinqüenta metros) das ruas ou 
estradas. 
 
§ 4º- Se as distâncias a que se refere o parágrafo anterior forem superiores a 500,00m  
(quinhentos metros), será permitido conservar em depósito maior quantidade de explosivos. 
 

Art. 436- Os depósitos de inflamáveis e explosivos serão dotados de instalações para combate ao 
fogo e de extintores de incêndio portáteis, em quantidade e disposição convenientes. 
 
Art. 437- Não será permitido transportar explosivos e inflamáveis sem as precauções devidas, bem 
como depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo que provisoriamente, produtos inflamáveis ou 
explosivos. 
  

§ 1º- Não poderão ser transportados simultaneamente, no mesmo veículo, explosivos e 
inflamáveis. 
 
§ 2º- Os veículos de transporte de explosivos e inflamáveis não poderão conduzir outras 
pessoas além do motorista e do ajudante. 
 
§ 3º- O transporte será sempre feito em veículos especiais para esse fim. 

 
Art. 438- É expressamente proibido: 

I - queimar fogos de artifício, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos nos 
logradouros públicos ou em janelas e portas que se abram para os mesmos logradouros; 
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II - soltar balões em todo o território do Município; 
III - fazer fogueiras nos logradouros públicos sem prévia autorização do Município; 
IV - utilizar, sem justo motivo, armas de fogo dentro do perímetro urbano do Município; 
V - fazer fogos ou armadilhas com armas de fogo. 

 
§ 1º- A proibição de que tratam os incisos I, II e III poderá ser suspensa, mediante licença do 
Município, em dias de festividades públicas ou religiosas de caráter tradicional. 

 
§ 2º- Os casos previstos no parágrafo anterior serão regulamentados pelo Município, que 
poderá, inclusive, estabelecer, para cada caso, as exigências que julgar necessárias à 
segurança pública. 

 
Art. 439- A instalação de postos de abastecimentos de veículos, bombas de combustível e depósitos 
de outros inflamáveis fica sujeita à licença especial do Município. 
 

§ 1º- O Município poderá negar a licença se reconhecer que a instalação do depósito ou da 
bomba irá prejudicar, de algum modo, a segurança pública. 
 
§ 2º- O Município poderá estabelecer, para cada caso, as exigências que julgar necessárias à 
segurança pública. 
 
§ 3º- Não será permitida a instalação de depósitos de inflamáveis em terrenos próximos a até 
100 (cem) metros de edifícios, hospitais, escolas, creches, templos e igrejas. 
 
§ 4º- Os depósitos existentes deverão manter sistema rígido de segurança, devendo se 
enquadrar ao disposto no parágrafo anterior. 

 
Seção VII - Da Exploração de Pedreiras, Cascalheiras, Olarias e Depósitos de Areia e Saibro 

 
Art. 440- A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e saibro dependem de 
licença do Município. 
 
Art. 441- A licença será processada mediante apresentação de requerimento assinado pelo 
proprietário do solo ou pelo explorador, instruído de acordo com as normas deste artigo. 
  

§ 1º- Do requerimento deverão constar as seguintes indicações: 
I - nome e residência do proprietário do terreno; 
II - nome e residência do explorador, se este não for o proprietário; 
III - localização precisa da entrada do terreno e da área a ser explorada; 
IV - declaração do processo de exploração e da qualidade do explosivo a ser 
empregado, se for o caso. 

 
 § 2º- O requerimento de licença deverá ser instruído com os seguintes documentos:  

I - prova de propriedade do terreno; 
II - planta da situação, com indicação do relevo do solo por meio de curvas de nível, 
contendo a delimitação exata da área a ser explorada, a localização das respectivas 
instalações, as construções, logradouros e mananciais e cursos d’água situados em 
uma faixa de 100m (cem) metros em torno da área a ser explorada; 
III - perfis do terreno em três vias. 
 

§ 3º- Na exploração de pequeno porte, poderão ser dispensados, a critério do Município, os 
documentos indicados nos incisos III e IV, do parágrafo anterior. 

 
Art. 442- A licença para exploração será sempre por prazo determinado. 
 
§ Único- Será interditada a pedreira ou parte da pedreira, ainda que licenciada e explorada de acordo 
com esta Lei, desde que se verifique que a sua exploração acarreta perigo ou danos à vida ou à 
propriedade. 
 
Art. 443- Ao conceder a licença, o Município poderá fazer as restrições que julgar convenientes. 
 
Art. 444- As renovações de licença para exploração serão feitas através de requerimento, instruído 
com a licença anterior. 
 
Art. 445- O desmonte das pedreiras pode ser feito a frio ou a fogo. 
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Art. 446- Não será permitida a exploração de pedreiras no perímetro urbano da cidade, vilas e 
povoados. 
 
Art. 447- A exploração de pedreiras a fogo está sujeita às seguintes condições: 

I - declaração expressa da qualidade do explosivo a empregar; 
II - intervalo mínimo de trinta minutos entre cada série de explosões; 
III - içamento da bandeira vermelha antes da explosão, de modo a ser vista à distância. 
IV - toque por três vezes, com intervalos de dois minutos, de uma sineta seguido de aviso, em 
brado prolongado, dando sinal de fogo. 

 
Art. 448- O Município poderá, a qualquer tempo, determinar a execução de obras no recinto de 
exploração de pedreiras ou cascalheiras, com o intuito de proteger propriedades particulares ou 
públicas, ou evitar a obstrução de galerias de águas. 
 

Seção VII - Da Publicidade 
 
Art. 449- A exploração dos meios de publicidade nos logradouros públicos, bem como nos lugares de 
acesso comum, depende de licença prévia da Prefeitura Municipal e do pagamento da respectiva 
taxa. 
  

§ 1º- Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo todos os cartazes, letreiros, programas, 
quadros, painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios e mostruários, independente do 
material de confecção, luminosos ou não, que estejam suspensos, afixados ou pintados em 
paredes, muros, tapumes ou calçadas, bem como os meios de publicidade que, embora 
apostos em terrenos de domínio privado, forem visíveis dos lugares públicos. 

  
§ 2º- A propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto-
falantes, propagandistas ou projetores de imagem, está igualmente sujeita à licença prévia e 
ao pagamento da taxa respectiva. 

 
Art. 450- Não será permitida a exploração dos meios de publicidade quando: 

I - pela sua natureza provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito público; 
II - de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, bem como os seus 
monumentos culturais, históricos e tradicionais; 
III - sejam ofensivos à moral ou aos indivíduos, crenças e instituições; 
IV - obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas; 
V - contenham incorreção de linguagem. 

 
§ 1º- Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão ainda indicar o sistema de 
iluminação a ser adotado. 
 
§ 2º- Os anúncios luminosos deverão ser colocados a uma altura mínima de 2,50 m do 
passeio. 
 

Art. 451- Os pedidos de licença para a publicidade ou propaganda deverão mencionar: 
I - a indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes e anúncios; 
II - a natureza do material de confecção; 
III - as dimensões; 
IV - as inscrições e o texto; 
V - as cores empregadas. 

 
Art. 452- Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, devendo ser 
renovados ou consertados sempre que tais providências sejam necessárias, a critério da fiscalização. 
 
§ Único- Desde que não haja modificação de dizeres ou de localização, os consertos ou reparos de 
anúncios e letreiros serão, apenas, de comunicação escrita. 
 
Art. 453- Os anúncios e letreiros em desconformidade com o disposto nesta Lei serão apreendidos 
pelo Município até o seu cumprimento, sem prejuízo do pagamento da multa prevista e de custo dos 
serviços. 
 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 454- As infrações às disposições desta Lei serão punidas com multas, de acordo com o ANEXO 
XVII – TABELA DE MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS -, integrante desta Lei. 
   

§ 1º- A multa será imposta ao infrator por funcionário competente, mediante a lavratura do 
respectivo Auto de Infração. 

 
§ 2º- O valor da multa será dobrado a cada reincidência das infrações cometidas, previstas nos 
artigos anteriores, sem prejuízo de outras penalidades legais cabíveis. 

 
Art. 455- Os casos omissos serão arbitrados pela Prefeitura Municipal, tendo-se em vista: 

 I - a maior ou menor gravidade da infração; 
 II - as circunstâncias da infração; 
 III - os antecedentes do infrator; 

 
Art. 456- Imposta a multa, será o infrator intimado a efetuar o seu recolhimento no prazo de 10 (dez) 
dias, findo o qual far-se-á a sua cobrança judicial. 
 
Art. 457- O contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a defesa contra a autuação, 
notificação ou embargo, contados da data do seu recebimento. 
 
Art. 458- Na hipótese do contribuinte não ter assinado o auto competente, será notificado através de 
registro postal, presumindo-se recebida a notificação 48:00 (quarenta e oito) horas depois de sua 
expedição. 
 
Art. 459- A defesa far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos, e será vinculada ao 
processo administrativo iniciado pelo órgão municipal competente. 
 
Art. 460- A apresentação de defesa no prazo legal suspenderá a exigibilidade da multa, até decisão 
da autoridade administrativa competente. 
 
Art. 461- O processo administrativo, uma vez decorrido o prazo para a apresentação da defesa, será 
imediatamente encaminhado ao titular do órgão competente. 
 
§ Único- Se entender necessário, a autoridade julgadora poderá determinar a realização de diligência 
para esclarecer questões duvidosas, bem como solicitar o parecer da Procuradoria Jurídica, ou de 
quem tiver atribuição, delegada pelo Prefeito. 
 
Art. 462- O autuado será notificado da decisão da primeira instância pessoalmente ou por registro 
postal. 
 
Art. 463- Caberá recurso da decisão de primeira instância, dirigido ao Prefeito, sem efeito suspensivo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
Art. 464- O recurso far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos. 

  
§ Único- É vedado, em uma única petição, interpor recursos referentes a mais de uma decisão, ainda 
que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando as decisões 
forem proferidas em um único processo. 
 
Art. 465- Nenhum recurso será recebido se não estiver acompanhado do comprovante de pagamento 
da multa aplicada, quando cabível. 
 
Art. 466- A decisão do Prefeito é irrecorrível e será publicada no jornal diário de maior circulação no 
Município. 
 
Art. 467- A decisão definitiva, quando mantida a autuação, produzirá a inscrição das multas em dívida 
ativa e subseqüente cobrança judicial. 
 
Art. 468- A decisão que tornar insubsistente a autuação produzirá a restituição da multa paga 
indevidamente, no prazo de 10 (dez) dias após o respectivo pedido de restituição, formulado pelo 
autuado. 
 
Art. 469- É parte integrante e complementar desta Lei o ANEXO XVII – TABELA DE MULTAS DO 
CÓDIGO DE POSTURAS -. 
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TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 470- Os projetos de leis visando alterar o perímetro urbano, a delimitação ou as características 
das zonas definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo deverão ser fundamentados e precedidos de 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV –, previamente aprovado pelo Conselho de 
Desenvolvimento Municipal. 

 
§ 1º- Também deverão ser objeto de EIV os seguintes empreendimentos: 

 I - os empreendimentos públicos que por suas características peculiares de porte, 
natureza ou localização possam ser geradores de grandes alterações no seu entorno, 
tais como estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários, vias expressas e 
terminais de transporte público dentre outros; 
II - os empreendimentos privados que por suas características peculiares de porte, 
natureza ou localização possam ser geradores de grandes alterações no seu entorno, 
tais como hipermercados, terminais de cargas localizados fora de zona industrial e 
condomínios horizontais em glebas com área superior a 2,0 hag, dentre outros; 
III - as Operações Urbanas Consorciadas e quaisquer outros empreendimentos 
beneficiados por alterações das normas de uso, ocupação ou parcelamento vigentes 
na zona em que se situam, em virtude da aplicação de um ou mais instrumentos 
urbanísticos previstos em lei municipal específica. 

 
§ 2º- O EIV de que trata este artigo deverá conter análise de viabilidade técnica e econômica, 
envolvendo obrigatoriamente os seguintes aspectos, além de outros que em cada caso se 
evidenciem como relevantes: 
  I - avaliação do aumento na demanda de infra-estrutura do sistema viário; 
  II - repercussão sobre a oferta de bens e serviços públicos; 

III - impacto ambiental sobre os recursos hídricos, o saneamento e a quantidade de 
área verde por habitante, com projeção de demandas futuras; 
IV - impacto histórico-morfológico, nos elementos significativos da paisagem; 
V - impacto quanto ao aumento do potencial construtivo e da valorização imobiliária, 
face ao valor das edificações existentes; 
VI - avaliação do aumento potencial de arrecadação tributária. 

 
Art. 471- O EIV será elaborado às expensas do interessado através de equipe composta por pelo 
menos um responsável técnico na área de arquitetura ou engenharia civil. 
 

§ 1°- Após concluído, o EIV será encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Municipal 
que terá prazo de 30 (trinta) dias para análise e parecer. 

 
§ 2°- O projeto de lei e o parecer de que trata o parágrafo anterior deverão ser afixados ao 
Quadro de Editais do Paço Municipal pelo prazo de 15 (quinze) dias e publicados em jornal 
oficial, para manifestação de interessados. 

 
§ 3°- Havendo manifestações, estas serão encaminhadas ao Conselho de Desenvolvimento 
Municipal que terá um prazo de 15 (quinze) dias para emitir novo parecer. 

 
§ 4°- Não havendo manifestações, e decorrido o prazo de que trata o parágrafo segundo, o 
projeto de lei seguirá seu curso normal na Câmara de Vereadores.   
 

Art. 472- O Plano Diretor Municipal instituído por esta Lei deverá ser revisto, pelo menos, a cada 10 
(dez) anos. 
 

§ 1°- A revisão de que trata este artigo deverá ser precedida obrigatoriamente da atualização 
do documento do Plano Diretor Municipal vigente, a qual deverá ser objeto de ampla 
divulgação e consulta junto à sociedade, através de audiências públicas, seminários e 
debates abertos à população.  
 
§ 2°- A atualização referida no parágrafo anterior será promovida pelo Conselho de 
Desenvolvimento Municipal, através da Unidade Técnica de Planejamento, o qual deverá 
estabelecer os objetivos, as condições e os prazos para a execução do trabalho. 

 
Art. 473- O Prefeito Municipal terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, 
para instalar o Conselho de Desenvolvimento Municipal e regulamentar a sua composição e 
funcionamento, bem como da Unidade Técnica de Planejamento, de que trata esta Lei.   
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Art. 474- A aplicação dos instrumentos de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, de 
que trata a alínea “j”, inciso II, § 1º, do Art. 8º, entrará em vigor 1 (um) ano após a data da publicação 
da presente Lei. 
 
Art. 475- Fica instituído o Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano, subordinado à 
Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos de Rio Azul, o qual funcionará como a Unidade 
Técnica de Planejamento do Município. 
 
Art. 476- Fica o Executivo autorizado a promover a concessão remunerada de terrenos de 
propriedade do Município, a título de direito real resolúvel por prazo limitado e renovável, nos termos 
da legislação federal, para fins de industrialização ou de urbanização de interesse social. 
 
Art. 477- Constituem parte integrante e complementar da presente Lei os seguintes anexos: 
 I - ANEXO I – MACROZONEAMENTO MUNICIPAL DE RIO AZUL -; 
 II - ANEXO II – MACROZONEAMENTO URBANO DE RIO AZUL -. 
 
Art. 478- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial as Leis Municipais nº 78/91 e nº 237/03. 
 
 

                                                 Gabinete do Prefeito Municipal, 
Em Rio Azul, 15 de setembro de 2010. 

 
 
 
 
 
                                                    Paulo Henrique Clazer de Andrade 

                                                                           Prefeito Municipal  
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5. PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS 
 

O presente Plano de Ações e Investimentos foi elaborado tendo em vista as propostas 
consideradas prioritárias para a implementação do Plano Diretor Municipal de Rio Azul, constantes do 
Capítulo 3, do presente Volume, em concordância com os cálculos da capacidade de endividamento 
e investimento do Município, no intervalo 2009-2018. O montante total de recursos a ser investido é 
de R$ 64,0 milhões, sendo R$ 4,8 milhões em 2009, R$ 5,8 milhões em 2010, R$ 6,7 milhões em 
2011, R$ 7,6 milhões em 2012 e R$ 8,3 milhões em 2013, estando previstos ainda mais R$ 30,8 
milhões para investimento a longo prazo, entre 2014 e 2018.  

 
Os investimentos propostos foram elencados de duas formas distintas. Em uma primeira 

planilha, consta o cronograma físico-financeiro estimado de desembolsos com cada uma das obras, 
aquisições e programas, onde está sugerido o ano ou período mais indicado à sua implementação, 
tendo em vista que algumas ações são localizadas no tempo - a aquisição de um equipamento, por 
exemplo - enquanto outras se estendem por todo o horizonte do Plano - tais como a implantação de 
determinados programas. Ver TABELA 6 – CRONOGRAMA DE AÇÕES E INVESTIMENTOS. 

 
Na segunda planilha, se apresentam os investimentos por fonte de recurso, considerando as 

seguintes categorias: 

 recursos próprios, baseados na capacidade de investimento própria do Município, os quais 
totalizaram R$ 26,9 milhões, pouco mais da metade da capacidade de investimentos com 
recurso próprio estimada para o período, da ordem de R$ 52,3 milhões; 

 recursos financiados, nos quais poderá ser necessária uma contrapartida, os quais 
totalizaram R$ 7,7 milhões, pouco mais da metade da capacidade de endividamento média 
estimada para o período, da ordem de R$ 15,0 milhões; 

 convênios, os quais compreendem repasses da União, Estado e demais órgãos de fomento, 
os quais totalizaram R$ 29,4 milhões. Ver TABELA 7 – AÇÕES E INVESTIMENTOS POR 
FONTE DE RECURSOS -. 

 
Sempre que for possível, a Administração Municipal deverá buscar recursos provenientes de 

convênios, devendo para tanto elaborar os respectivos projetos para captação de recursos de tal 
modo que possa viabilizar essas propostas com o mínimo de ônus ao Município.  

 
 Dentre as possíveis fontes de recursos para investimentos, além daquelas normalmente 

acessadas pelas prefeituras municipais do Estado, cabe citar algumas alternativas: 

 Caixa Econômica Federal, a qual financia ações em vários segmentos, desde esporte e lazer 
até saneamento e pavimentação; 

 Petrobrás, a qual tem um programa de fornecimento de asfalto a baixo custo; 

 Banco KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau, instituição de crédito com linha de incentivo a 
projetos na área de infra-estrutura e meio ambiente. Esta instituição tem atuado em grandes 
projetos no Brasil, tais como o do Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica, que abrange 
os estados da Bahia e Espírito Santo, e o Corredor Ecológico Central do Estado da Amazônia 
(maiores informações no site oficial da instituição, disponível em http://www.kfw.de); 

 Banco JBIC – Japan Bank for International Cooperation, instituição financeira com recursos 
disponíveis para investimentos na área sócio-ambiental, energética e produtiva , inclusive 
projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), que geram créditos de carbono.  
(maiores informações no site oficial da instituição, disponível em http://www.jbic.org.br); 

 Banco FONPLATA – Fondo Financiero para el Desarollo de la Cuenca de la Plata, instituição 
financeira que incentiva projetos relativos à gestão de bacias hidrográficas, reforma de 
edificações hospitalares e habitação (maiores informações no site oficial da instituição, 
disponível em http://www.fonplata.org). 
 
 
 

 



TABELA 6 – CRONOGRAMA DE AÇÕES E INVESTIMENTOS 
 

OBRAS VIÁRIAS E PÚBLICAS 
VALOR 

(R$) 
2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 

2014 a 2018 
(R$) 

INFRA-
ESTRUT. 
VIÁRIA 

3.3.1.1
. 

Abertura de vias urbanas 720.000,00 - 45.000,00 60.000,00 75.000,00 90.000,00 450.000,00 

3.3.1.2
. 

Pavimentação, recuperação e recapeamento de 
vias urbanas 

1.600.000,0
0 

60.000,00 
100.000,0

0 
150.000,0

0 
200.000,0

0 
250.000,0

0 
840.000,00 

3.3.1.3
. 

Cascalhamento e readequação de estradas rurais 
3.500.000,0

0 
250.000,0

0 
250.000,0

0 
300.000,0

0 
400.000,0

0 
500.000,0

0 
1.800.000,00 

3.3.1.4
. 

Pavimentação de estradas rurais 
3.850.000,0

0 
1.400.000,

00 
90.000,00 

110.000,0
0 

150.000,0
0 

100.000,0
0 

2.000.000,00 

3.3.1.5
. 

Sinalização de vias urbanas e estradas rurais 140.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 75.000,00 

3.3.1.6
. 

Construção de pontes, bueiros e galerias em vias 
urbanas 

500.000,00 30.000,00 80.000,00 60.000,00 35.000,00 30.000,00 265.000,00 

3.3.1.7
. 

Construção de rotatórias 180.000,00 - 20.000,00 25.000,00 30.000,00 15.000,00 90.000,00 

SANEAM. 
E MEIO 

AMBIENT
E 

3.3.2.1
. 

Implantação de aterro sanitário  900.000,00 
160.000,0

0 
200.000,0

0 
80.000,00 50.000,00 - 410.000,00 

3.3.2.2
. 

Construção de usina de reciclagem de lixo 300.000,00 - 70.000,00 80.000,00 
100.000,0

0 
- 50.000,00 

3.3.2.3
. 

Construção de usina de compostagem de lixo  300.000,00 - - 70.000,00 80.000,00 
100.000,0

0 
50.000,00 

3.3.2.4
. 

Implantação de Parque Ambiental Municipal  190.000,00 25.000,00 10.000,00 12.000,00 20.000,00 25.000,00 98.000,00 

3.3.2.5
. 

Ampliação do Viveiro Municipal 120.000,00 - 12.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 60.000,00 

3.3.2.6
. 

Revitalização do Parque da Pedreira 450.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00 75.000,00 
100.000,0

0 
180.000,00 

3.3.2.7
. 

Preservação ambiental de bacias hidrográficas  350.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 50.000,00 55.000,00 160.000,00 

3.3.2.8
. 

Dragagem de rios e córregos 800.000,00 - 
240.000,0

0 
150.000,0

0 
120.000,0

0 
90.000,00 200.000,00 

3.3.2.9
. 

Ampliação e melhoria das redes de água e esgoto 
1.750.000,0

0 
20.000,00 

160.000,0
0 

185.000,0
0 

220.000,0
0 

215.000,0
0 

950.000,00 

3.3.2.1
0. 

Instalação de poços artesianos 
3.400.000,0

0 
- 

450.000,0
0 

320.000,0
0 

400.000,0
0 

500.000,0
0 

1.730.000,00 
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EDUCAÇ
ÃO 

CULTURA 
E 

ESPORT
ES 

3.3.3.1
. 

Construção, ampliação e reforma 
estabelecimentos de ensino 

5.440.000,0
0 

130.000,0
0 

615.000,0
0 

500.000,0
0 

540.000,0
0 

600.000,0
0 

3.055.000,00 

3.3.3.2
. 

Construção e reforma de quadras esportivas e 
parques infantis 

2.000.000,0
0 

20.000,00 
220.000,0

0 
240.000,0

0 
260.000,0

0 
280.000,0

0 
980.000,00 

3.3.3.3
. 

Instalação e ampliação de laboratórios de 
informática 

270.000,00 - 21.000,00 25.000,00 35.000,00 50.000,00 139.000,00 

3.3.3.4
. 

Construção, ampliação e reforma de espaços 
comunitários 

180.000,00 - - 25.000,00 30.000,00 45.000,00 80.000,00 

3.3.3.5
. 

Construção de Centro Cultural 140.000,00 15.000,00 20.000,00 35.000,00 70.000,00 - - 

3.3.3.6
. 

Implantação de bibliotecas escolares 540.000,00 - - 50.000,00 
106.000,0

0 
165.000,0

0 
219.000,00 

3.3.3.7
. 

Instalação do Museu Municipal 50.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 - - - 

3.3.3.8
. 

Instalação da Casa do Imigrante 50.000,00 - - 15.000,00 15.000,00 20.000,00 - 

3.3.3.9
. 

Construção, ampliação e reforma de espaços 
esportivos 

4.200.000,0
0 

50.000,00 
300.000,0

0 
440.000,0

0 
570.000,0

0 
740.000,0

0 
2.100.000,00 

3.3.3.1
0. 

Ampliação e reforma do Ginásio de Esportes 
Municipal 

220.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 

3.3.3.1
1. 

Ampliação e reforma do Estádio Municipal  140.000,00 - 20.000,00 30.000,00 - 20.000,00 70.000,00 

3.3.3.1
2. 

Construção de pista para asa delta 60.000,00 - - - 20.000,00 10.000,00 30.000,00 
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TABELA 6 – CRONOGRAMA DE AÇÕES E INVESTIMENTOS (continuação) 
 

OBRAS VIÁRIAS E PÚBLICAS 
VALOR 

(R$) 
2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 

2014 a 2018 
(R$) 

SAÚDE E 
ASSIST. 
SOCIAL 

3.3.4.1
. 

Construção, ampliação e reforma 
estabelecimentos de saúde  

1.320.000,0
0 

270.000,0
0 

150.000,0
0 

222.000,0
0 

192.000,0
0 

113.000,0
0 

373.000,00 

3.3.4.2
. 

Construção de módulos sanitários 670.000,00 - 85.000,00 90.000,00 95.000,00 
100.000,0

0 
300.000,00 

3.3.4.3
. 

Instalação do Laboratório de Análises Clínicas 100.000,00 - 76.000,00 24.000,00 - - - 

3.3.4.4
. 

Construção da Casa da Cidadania 80.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 - - 

3.3.4.5
. 

Construção de Centro de Referência da 
Assistência Social  

130.000,00 
130.000,0

0 
- - - - - 

3.3.4.6
. 

Construção do Centro de Convivência da Pessoa 
Idosa 

90.000,00 65.000,00 25.000,00 - - - - 

3.3.4.7
. 

Construção da Casa de Apoio ao Menor e ao 
Adolescente 

80.000,00 - 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 - 

3.3.4.8
. 

Construção, ampliação e reforma estab. 
assistenciais 

710.000,00 28.000,00 40.000,00 70.000,00 80.000,00 
120.000,0

0 
372.000,00 

DESENV. 
ECONÔM

. 

3.3.5.1
. 

Implantação de Parque Industrial 450.000,00 - 50.000,00 70.000,00 90.000,00 
110.000,0

0 
130.000,00 

3.3.5.2
. 

Construção de barracões industriais 450.000,00 - - 80.000,00 
100.000,0

0 
120.000,0

0 
150.000,00 

3.3.5.3
. 

Construção de Mercado Municipal 140.000,00 - - 35.000,00 45.000,00 60.000,00 - 

3.3.5.4
. 

Implantação do Centro de Formação do Agricultor 200.000,00 - 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 68.000,00 

3.3.5.5
. 

Construção de Matadouro e Açougue Municipal 160.000,00 - - 35.000,00 50.000,00 75.000,00 - 

3.3.5.6
. 

Construção do Centro de Exposições  120.000,00 25.000,00 35.000,00 - - - 60.000,00 

DESENV. 
URBANO 

3.3.6.1
. 

Construção de Terminal de Britagem 370.000,00 - - 50.000,00 70.000,00 90.000,00 160.000,00 

3.3.6.2
. 

Revitalização urbana 640.000,00 10.000,00 55.000,00 66.000,00 77.000,00 88.000,00 344.000,00 

3.3.6.3
. 

Construção de conjuntos habitacionais e casas 
populares 

2.300.000,0
0 

570.000,0
0 

180.000,0
0 

200.000,0
0 

220.000,0
0 

240.000,0
0 

890.000,00 
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3.3.6.4
. 

Construção de abrigos para pontos de ônibus 50.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 29.000,00 

3.3.6.5
. 

Construção de módulos policiais 30.000,00 - - 10.000,00 20.000,00 - - 

3.3.6.6
. 

Construção de muros e passeios 210.000,00 15.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 25.000,00 105.000,00 

3.3.6.7
. 

Ampliação da rede de energia elétrica e de 
iluminação pública 

620.000,00 
100.000,0

0 
50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 290.000,00 

3.3.6.8
. 

Arborização e paisagismo de vias urbanas 140.000,00 20.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 74.000,00 

3.3.6.9
. 

Reforma e melhoria de praças 325.000,00 15.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 140.000,00 

3.3.6.1
0. 

Instalação de mobiliário urbano 40.000,00 - 6.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 

DESENV. 
INSTITUC

. 

3.3.7.1
. 

Construção Câmara Municipal 165.000,00 
165.000,0

0 
- - - - - 

3.3.7.2
. 

Construção, ampliação e reforma de próprios 
municipais  

740.000,00 30.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 
100.000,0

0 
400.000,00 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES 
VALOR 

(R$) 
2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 

2014 a 2018 
(R$) 

SANEAM. 
E MEIO 

AMBIENT
E 

3.4.1.1
. 

Implementação programa de coleta seletiva de 
lixo 

200.000,00 - - - 20.000,00 30.000,00 150.000,00 

3.4.1.2
. 

Implementação programa de educação ambiental 60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.1.3
. 

Implementação programa de manejo do solo e da 
água 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 
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TABELA 6 – CRONOGRAMA DE AÇÕES E INVESTIMENTOS (continuação) 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES 
VALOR 

(R$) 
2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 

2014 a 2018 
(R$) 

EDUCAÇÃ
O, 

CULTURA 
E 

ESPORTE
S 

3.4.2.1
. 

Nuclearização da rede municipal de ensino  60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.2.2
. 

Promoção de cursos profissionalizantes 60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.2.3
. 

Implementação programa de alfabetização de 
adultos 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.2.4
. 

Revisão do plano de cargos e salários rede ensino 
municipal 

60.000,00 - - 30.000,00 - - 30.000,00 

3.4.2.5
. 

Melhoria do transporte escolar 60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.2.6
. 

Melhoria da merenda escolar 60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.2.7
. 

Implementação programas de incentivo à cultura 60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.2.8
. 

Implementação programas de incentivo ao 
esporte 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

SAÚDE E 
ASSIST. 
SOCIAL 

3.4.3.1
. 

Nuclearização da rede municipal de saúde 220.000,00 14.000,00 30.000,00 32.000,00 16.000,00 18.000,00 110.000,00 

3.4.3.2
. 

Ampliação do atendimento à saúde 180.000,00 - 18.000,00 21.000,00 24.000,00 27.000,00 90.000,00 

3.4.3.3
. 

Ampliação do programa de disponibilização de 
medicamentos 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.3.4
. 

Realização de campanhas preventivas 60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.3.5
. 

Implementação programas sociais crianças e 
adolescentes 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.3.6
. 

Implementação programas para a Terceira Idade 80.000,00 - 6.000,00 27.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.3.7
. 

Implantação de Brinquedoteca 80.000,00 11.000,00 20.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 37.000,00 

DESENV. 
ECONÔM. 

3.4.4.1
. 

Incremento da assistência técnica aos produtores 
rurais 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.4.2
. 

Implementação programa incentivo à 
agropecuária  

240.000,00 - 24.000,00 28.000,00 32.000,00 36.000,00 120.000,00 
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3.4.4.3
. 

Implementação programa de incentivo à 
sustentab. florestal 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.4.4
. 

Implementação programa de incentivo à 
agroindústria  

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.4.5
. 

Implementação programa de incentivo à diversif. 
industrial 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.4.6
. 

Implementação programa de aproveitam. de 
resíduos sólidos 

100.000,00 - - - 10.000,00 15.000,00 75.000,00 

3.4.4.7
. 

Implementação programa de incentivo ao turismo  120.000,00 - 5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 55.000,00 

3.4.4.8
. 

Implantação de estação de radiodifusão 30.000,00 - 20.000,00 10.000,00 - - - 

DESENV. 
URBANO 

3.4.5.1
. 

Aperfeiçoamento do controle e gestão urbano-
ambiental  

300.000,00 - - 
120.000,0

0 
20.000,00 25.000,00 135.000,00 

3.4.5.2
. 

Elaboração do Plano Diretor de Arborização 
Pública 

50.000,00 - - - - 50.000,00 - 

3.4.5.3
. 

Elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 

3.4.5.4
. 

Elaboração do Plano Municipal de Habitação 50.000,00 - - 50.000,00 - - - 

3.4.5.5
. 

Implantação de transporte coletivo intra-municipal 280.000,00 - - - - 50.000,00 230.000,00 

3.4.5.6
. 

Implementação programa de regularização 
fundiária 

60.000,00 - 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00 

3.4.5.7
. 

Implantação da Guarda Municipal 110.000,00 - 10.000,00 11.000,00 13.000,00 15.000,00 61.000,00 

3.4.5.8
. 

Melhorias no Parque de Máquinas 200.000,00 - 10.000,00 15.000,00 40.000,00 30.000,00 105.000,00 

TABELA 6 – CRONOGRAMA DE AÇÕES E INVESTIMENTOS (continuação) 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES 
VALOR 

(R$) 
2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 

2014 a 2018 
(R$) 

DESENV. 
INSTIT. 

3.4.6.1
. 

Melhoria no sistema de telecomunicações 250.000,00 - 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 140.000,00 

3.4.6.2
. 

Melhoria no sistema de processamento de dados  120.000,00 - 15.000,00 12.000,00 18.000,00 12.000,00 63.000,00 

AQUISIÇÕES 
VALOR 

(R$) 
2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 

2014 a 2018 
(R$) 
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INFRA-
ESTRUT. 
VIÁRIA 

3.5.1.1. Máquinas e implementos rodoviários 
5.800.000,0

0 
500.000,0

0 
300.000,0

0 
500.000,0

0 
800.000,0

0 
700.000,0

0 
3.000.000,00 

3.5.1.2. Equipamentos para pavimentação 370.000,00 - - 40.000,00 50.000,00 80.000,00 200.000,00 

EDUCAÇÃ
O, 

CULTURA 
E 

ESPORTE
S 

3.5.2.1. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Educação 

3.000.000,0
0 

40.000,00 
310.000,0

0 
350.000,0

0 
375.000,0

0 
400.000,0

0 
1.525.000,00 

3.5.2.2. Imóveis para a Educação 450.000,00 - 40.000,00 42.000,00 70.000,00 60.000,00 238.000,00 

3.5.2.3. Instrumentos musicais 100.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 42.000,00 

3.5.2.4. Equipamentos e acervo para bibliotecas 240.000,00 30.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00 25.000,00 119.000,00 

3.5.2.5. Material esportivo 160.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 82.000,00 

SAÚDE E 
ASSIST. 
SOCIAL 

3.5.3.1. Mobiliário, equipamentos e veículos para a Saúde 
2.500.000,0

0 
128.000,0

0 
350.000,0

0 
200.000,0

0 
200.000,0

0 
400.000,0

0 
1.222.000,00 

3.5.3.2. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Promoção Social 

700.000,00 96.000,00 60.000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00 319.000,00 

3.5.3.3. 
Mobiliário e equipamentos para a Casa da 
Cidadania  

40.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 

3.5.3.4. 
Mobiliário e equipamentos para o Centro Conv. 
Pessoa Idosa 

40.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

DESENV. 
ECONÔM. 

3.5.4.1. Máquinas e implementos agrícolas 
1.600.000,0

0 
10.000,00 

200.000,0
0 

212.000,0
0 

225.000,0
0 

240.000,0
0 

713.000,00 

3.5.4.2. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Agricultura 

350.000,00 35.000,00 40.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 175.000,00 

DESENV. 
URBANO 

3.5.5.1. 
Máquinas, equipamentos e veículos para Serviços 
Urbanos  

700.000,00 15.000,00 80.000,00 
120.000,0

0 
50.000,00 60.000,00 375.000,00 

3.5.5.2. 
Mobiliário e equipamentos para a Capela 
Mortuária 

80.000,00 15.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 10.000,00 37.000,00 

DESENV. 
INSTIT. 

3.5.6.1. 
Mobiliário, equipamentos e veículos Câmara 
Municipal 

380.000,00 50.000,00 20.000,00 80.000,00 10.000,00 20.000,00 200.000,00 

3.5.6.2. Equipamentos e veículos Gabinete do Prefeito 540.000,00 85.000,00 20.000,00 30.000,00 
100.000,0

0 
50.000,00 255.000,00 

3.5.6.3. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Administração 

540.000,00 45.000,00 30.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 285.000,00 

TOTAL 
64.000.000,

00 
4.830.000,

00 
5.773.000,

00 
6.650.000,

00 
7.614.000,

00 
8.291.000,

00 
30.842.000,0

0 
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TABELA 7 – AÇÕES E INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS 
 

OBRAS VIÁRIAS E PÚBLICAS 
VALOR 

(R$) 
PRÓPRIOS FINANCIAMENTOS CONVÊNIOS 

INFRA-
ESTRUT. 
VIÁRIA 

3.3.1.1
. 

Abertura de vias urbanas 
720.000,00 144.000,00 576.000,00 - 

3.3.1.2
. 

Pavimentação, recuperação e recapeamento de 
vias urbanas 

1.600.000,0
0 600.000,00 - 1.000.000,00 

3.3.1.3
. 

Cascalhamento e readequação de estradas rurais 
3.500.000,0

0 2.200.000,00 - 1.300.000,00 
3.3.1.4

. 
Pavimentação de estradas rurais 

3.850.000,0
0 850.000,00 - 3.000.000,00 

3.3.1.5
. 

Sinalização de vias urbanas e estradas rurais 
140.000,00 100.000,00 - 40.000,00 

3.3.1.6
. 

Construção de pontes, bueiros e galerias em vias 
urbanas 500.000,00 400.000,00 - 100.000,00 

3.3.1.7
. 

Construção de rotatórias 
180.000,00 150.000,00 - 30.000,00 

SANEAM. 
E MEIO 

AMBIENT
E 

3.3.2.1
. 

Implantação de aterro sanitário  
900.000,00 900.000,00 - - 

3.3.2.2
. 

Construção de usina de reciclagem de lixo 
300.000,00 60.000,00 - 240.000,00 

3.3.2.3
. 

Construção de usina de compostagem de lixo  
300.000,00 60.000,00 - 240.000,00 

3.3.2.4
. 

Implantação de Parque Ambiental Municipal  
190.000,00 50.000,00 - 140.000,00 

3.3.2.5
. 

Ampliação do Viveiro Municipal 
120.000,00 120.000,00 - - 

3.3.2.6
. 

Revitalização do Parque da Pedreira 
450.000,00 200.000,00 - 250.000,00 

3.3.2.7
. 

Preservação ambiental de bacias hidrográficas  
350.000,00 100.000,00 - 250.000,00 

3.3.2.8
. 

Dragagem de rios e córregos 
800.000,00 500.000,00 - 300.000,00 

3.3.2.9
. 

Ampliação e melhoria das redes de água e esgoto 
1.750.000,0

0 350.000,00 - 1.400.000,00 
3.3.2.1

0. 
Instalação de poços artesianos 

3.400.000,0
0 1.000.000,00 - 2.400.000,00 
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EDUCAÇ
ÃO 

CULTURA 
E 

ESPORT
ES 

3.3.3.1
. 

Construção, ampliação e reforma 
estabelecimentos de ensino 

5.440.000,0
0 1.570.000,00 1.880.000,00 1.990.000,00 

3.3.3.2
. 

Construção e reforma de quadras esportivas e 
parques infantis 

2.000.000,0
0 1.000.000,00 - 1.000.000,00 

3.3.3.3
. 

Instalação e ampliação de laboratórios de 
informática 270.000,00 70.000,00 - 200.000,00 

3.3.3.4
. 

Construção, ampliação e reforma de espaços 
comunitários 180.000,00 36.000,00 - 144.000,00 

3.3.3.5
. 

Construção de Centro Cultural 
140.000,00 40.000,00 - 100.000,00 

3.3.3.6
. 

Implantação de bibliotecas escolares 
540.000,00 140.000,00 - 400.000,00 

3.3.3.7
. 

Instalação do Museu Municipal 
50.000,00 50.000,00 - - 

3.3.3.8
. 

Instalação da Casa do Imigrante 
50.000,00 50.000,00 - - 

3.3.3.9
. 

Construção, ampliação e reforma de espaços 
esportivos 

4.200.000,0
0 1.100.000,00 - 3.100.000,00 

3.3.3.1
0. 

Ampliação e reforma do Ginásio de Esportes 
Municipal 220.000,00 120.000,00 - 100.000,00 

3.3.3.1
1. 

Ampliação e reforma do Estádio Municipal  
140.000,00 40.000,00 - 100.000,00 

3.3.3.1
2. 

Construção de pista para asa delta 
60.000,00 60.000,00 - - 
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TABELA 7 – AÇÕES E INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS (continuação) 
 

OBRAS VIÁRIAS E PÚBLICAS 
VALOR 

(R$) 
PRÓPRIOS FINANCIAMENTOS CONVÊNIOS 

SAÚDE E 
ASSIST. 
SOCIAL 

3.3.4.1
. 

Construção, ampliação e reforma 
estabelecimentos de saúde  

1.320.000,0
0 220.000,00 - 1.100.000,00 

3.3.4.2
. 

Construção de módulos sanitários 
670.000,00 30.000,00 - 640.000,00 

3.3.4.3
. 

Instalação do Laboratório de Análises Clínicas 
100.000,00 30.000,00 - 70.000,00 

3.3.4.4
. 

Construção da Casa da Cidadania 
80.000,00 40.000,00 - 40.000,00 

3.3.4.5
. 

Construção de Centro de Referência da 
Assistência Social  130.000,00 30.000,00 - 100.000,00 

3.3.4.6
. 

Construção do Centro de Convivência da Pessoa 
Idosa 90.000,00 10.000,00 - 80.000,00 

3.3.4.7
. 

Construção da Casa de Apoio ao Menor e ao 
Adolescente 80.000,00 40.000,00 - 40.000,00 

3.3.4.8
. 

Construção, ampliação e reforma estab. 
assistenciais 710.000,00 260.000,00 - 450.000,00 

DESENV. 
ECONÔM

. 

3.3.5.1
. 

Implantação de Parque Industrial 
450.000,00 450.000,00 - - 

3.3.5.2
. 

Construção de barracões industriais 
450.000,00 90.000,00 360.000,00 - 

3.3.5.3
. 

Construção de Mercado Municipal 
140.000,00 28.000,00 112.000,00 - 

3.3.5.4
. 

Implantação do Centro de Formação do Agricultor 
200.000,00 40.000,00 - 160.000,00 

3.3.5.5
. 

Construção de Matadouro e Açougue Municipal 
160.000,00 160.000,00 - - 

3.3.5.6
. 

Construção do Centro de Exposições  
120.000,00 120.000,00 - - 

DESENV. 
URBANO 

3.3.6.1
. 

Construção de Terminal de Britagem 
370.000,00 370.000,00 - - 

3.3.6.2
. 

Revitalização urbana 
640.000,00 128.000,00 512.000,00 - 

3.3.6.3
. 

Construção de conjuntos habitacionais e casas 
populares 

2.300.000,0
0 1.225.000,00 - 1.075.000,00 
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3.3.6.4
. 

Construção de abrigos para pontos de ônibus 
50.000,00 50.000,00 - - 

3.3.6.5
. 

Construção de módulos policiais 
30.000,00 30.000,00 - - 

3.3.6.6
. 

Construção de muros e passeios 
210.000,00 210.000,00 - - 

3.3.6.7
. 

Ampliação da rede de energia elétrica e de 
iluminação pública 620.000,00 620.000,00 - - 

3.3.6.8
. 

Arborização e paisagismo de vias urbanas 
140.000,00 140.000,00 - - 

3.3.6.9
. 

Reforma e melhoria de praças 
325.000,00 295.000,00 - 30.000,00 

3.3.6.1
0. 

Instalação de mobiliário urbano 
40.000,00 40.000,00 - - 

DESENV. 
INSTITUC

. 

3.3.7.1
. 

Construção Câmara Municipal 
165.000,00 165.000,00 - - 

3.3.7.2
. 

Construção, ampliação e reforma de próprios 
municipais  740.000,00 240.000,00 - 500.000,00 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES 
VALOR 

(R$) 
PRÓPRIOS FINANCIAMENTOS CONVÊNIOS 

SANEAM. 
E MEIO 

AMBIENT
E 

3.4.1.1
. 

Implementação programa de coleta seletiva de 
lixo 200.000,00 200.000,00 - - 

3.4.1.2
. 

Implementação programa de educação ambiental 
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.1.3
. 

Implementação programa de manejo do solo e da 
água 60.000,00 60.000,00 - - 
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TABELA 7 – AÇÕES E INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS (continuação) 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES 
VALOR 

(R$) 
PRÓPRIOS FINANCIAMENTOS CONVÊNIOS 

EDUCAÇÃ
O, 

CULTURA 
E 

ESPORTE
S 

3.4.2.1
. 

Nuclearização da rede municipal de ensino  
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.2
. 

Promoção de cursos profissionalizantes 
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.3
. 

Implementação programa de alfabetização de 
adultos 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.4
. 

Revisão do plano de cargos e salários rede ensino 
municipal 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.5
. 

Melhoria do transporte escolar 
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.6
. 

Melhoria da merenda escolar 
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.7
. 

Implementação programas de incentivo à cultura 
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.2.8
. 

Implementação programas de incentivo ao 
esporte 60.000,00 60.000,00 - - 

SAÚDE E 
ASSIST. 
SOCIAL 

3.4.3.1
. 

Nuclearização da rede municipal de saúde 
220.000,00 50.000,00 - 170.000,00 

3.4.3.2
. 

Ampliação do atendimento à saúde 
180.000,00 180.000,00 - - 

3.4.3.3
. 

Ampliação do programa de disponibilização de 
medicamentos 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.3.4
. 

Realização de campanhas preventivas 
60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.3.5
. 

Implementação programas sociais crianças e 
adolescentes 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.3.6
. 

Implementação programas para a Terceira Idade 
80.000,00 80.000,00 - - 

3.4.3.7
. 

Implantação de Brinquedoteca 
80.000,00 30.000,00 - 50.000,00 

DESENV. 
ECONÔM. 

3.4.4.1
. 

Incremento da assistência técnica aos produtores 
rurais 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.4.2
. 

Implementação programa incentivo à 
agropecuária  240.000,00 240.000,00 - - 
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3.4.4.3
. 

Implementação programa de incentivo à 
sustentab. florestal 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.4.4
. 

Implementação programa de incentivo à 
agroindústria  60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.4.5
. 

Implementação programa de incentivo à diversif. 
industrial 60.000,00 60.000,00 - - 

3.4.4.6
. 

Implementação programa de aproveitam. de 
resíduos sólidos 100.000,00 100.000,00 - - 

3.4.4.7
. 

Implementação programa de incentivo ao turismo  
120.000,00 120.000,00 - - 

3.4.4.8
. 

Implantação de estação de radiodifusão 
30.000,00 30.000,00 - - 

DESENV. 
URBANO 

3.4.5.1
. 

Aperfeiçoamento do controle e gestão urbano-
ambiental  300.000,00 270.000,00 - 30.000,00 

3.4.5.2
. 

Elaboração do Plano Diretor de Arborização 
Pública 50.000,00 50.000,00 - - 

3.4.5.3
. 

Elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil 
50.000,00 50.000,00 - - 

3.4.5.4
. 

Elaboração do Plano Municipal de Habitação 
50.000,00 50.000,00 - - 

3.4.5.5
. 

Implantação de transporte coletivo intra-municipal 
280.000,00 56.000,00 - 224.000,00 

3.4.5.6
. 

Implementação programa de regularização 
fundiária 60.000,00 12.000,00 - 48.000,00 

3.4.5.7
. 

Implantação da Guarda Municipal 
110.000,00 40.000,00 - 70.000,00 

3.4.5.8
. 

Melhorias no Parque de Máquinas 
200.000,00 200.000,00 - - 

TABELA 7 – AÇÕES E INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS (continuação) 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES 
VALOR 

(R$) 
PRÓPRIOS FINANCIAMENTOS CONVÊNIOS 

DESENV. 
INSTIT. 

3.4.6.1
. 

Melhoria no sistema de telecomunicações 
250.000,00 100.000,00 - 150.000,00 

3.4.6.2
. 

Melhoria no sistema de processamento de dados  
120.000,00 120.000,00 - - 

AQUISIÇÕES 
VALOR 

(R$) 
PRÓPRIOS FINANCIAMENTOS CONVÊNIOS 
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INFRA-
ESTRUT. 
VIÁRIA 

3.5.1.1. Máquinas e implementos rodoviários 
5.800.000,0

0 1.000.000,00 4.000.000,00 800.000,00 

3.5.1.2. Equipamentos para pavimentação 370.000,00 370.000,00 - - 

EDUCAÇÃ
O, 

CULTURA 
E 

ESPORTE
S 

3.5.2.1. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Educação 

3.000.000,0
0 2.000.000,00 - 1.000.000,00 

3.5.2.2. Imóveis para a Educação 450.000,00 450.000,00 - - 

3.5.2.3. Instrumentos musicais 100.000,00 40.000,00 - 60.000,00 

3.5.2.4. Equipamentos e acervo para bibliotecas 240.000,00 200.000,00 - 40.000,00 

3.5.2.5. Material esportivo 160.000,00 60.000,00 - 100.000,00 

SAÚDE E 
ASSIST. 
SOCIAL 

3.5.3.1. Mobiliário, equipamentos e veículos para a Saúde 
2.500.000,0

0 300.000,00 - 2.200.000,00 

3.5.3.2. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Promoção Social 700.000,00 210.000,00 - 490.000,00 

3.5.3.3. 
Mobiliário e equipamentos para a Casa da 
Cidadania  40.000,00 10.000,00 - 30.000,00 

3.5.3.4. 
Mobiliário e equipamentos para o Centro Conv. 
Pessoa Idosa 40.000,00 10.000,00 - 30.000,00 

DESENV. 
ECONÔM. 

3.5.4.1. Máquinas e implementos agrícolas 
1.600.000,0

0 300.000,00 - 1.300.000,00 

3.5.4.2. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Agricultura 350.000,00 50.000,00 - 300.000,00 

DESENV. 
URBANO 

3.5.5.1. 
Máquinas, equipamentos e veículos para Serviços 
Urbanos  700.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 

3.5.5.2. 
Mobiliário e equipamentos para a Capela 
Mortuária 80.000,00 80.000,00 - - 

DESENV. 
INSTIT. 

3.5.6.1. 
Mobiliário, equipamentos e veículos Câmara 
Municipal 380.000,00 380.000,00 - - 

3.5.6.2. Equipamentos e veículos Gabinete do Prefeito 540.000,00 540.000,00 - - 

3.5.6.3. 
Mobiliário, equipamentos e veículos para a 
Administração 540.000,00 540.000,00 - - 

TOTAL 
64.000.000,

00 
26.859.000,00 7.740.000,00 29.401.000,00 
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ANEXOS 
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ANEXO I – MACROZONEAMENTO MUNICIPAL DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO II – MACROZONEAMENTO URBANO DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 

 
“Partindo de um ponto denominado P0, localizado junto à faixa de domínio da PRT-153, na pista 
sentido Mallet, distante 385,00m ao norte da confluência entre a mesma e a Avenida Manoel Ribas, 
segue por uma extensão de 596,91m, paralela a esta avenida, até encontrar o ponto P1, situado junto 
à confluência da Rodovia Municipal José Alves de Oliveira com um afluente pela margem direita do 
Rio Cachoeira; segue por este a montante, por uma extensão de 354,73m, até encontrar o ponto P2; 
segue no rumo S60º06’17”W por uma extensão de 222,06m, até encontrar o ponto P3; segue no 
rumo S14º17’55”W por uma extensão de 577,32m até encontrar o ponto P4; segue no rumo 
S72º42’09”E por uma extensão de 37,95m, até encontrar o ponto P5; segue no rumo S13º10’04”W 
por uma extensão de 143,32m até encontrar o ponto P6; segue no rumo N86º24’34”W por uma 
extensão de 47,97m até encontrar o ponto P7; segue no rumo S12º51’45”W por uma extensão de 
605,11m até encontrar o ponto P8; segue no rumo S18º24’23”W por uma extensão de 122,19m até 
encontrar o ponto P9; segue no rumo S31º36’29”E por uma extensão de 742,42m até encontrar o 
ponto P10, junto à Rua Domingos Gulbinski; segue no rumo S25º57’23”E por uma extensão de 
447,18m, paralela à Rua Estevam Zorecke, até encontrar o ponto P11; segue no rumo S64º32’46”W 
por uma extensão de 1.775,08m até encontrar o ponto P12; segue no rumo S81º18’31”W por uma 
extensão de 302,86m até encontrar o ponto P13; segue no rumo S87º55’03”W por uma extensão de 
464,26m até encontrar o ponto P14; segue pelo rumo N55º57’41”W por uma extensão de 209,41m 
até encontrar o ponto P15, junto a um afluente pela margem direita do Rio Faxinal; segue por aquele 
curso d’água a montante, por uma extensão de 373,21m, até encontrar o ponto P16, situado junto a 
uma ponte sobre o mesmo; segue por uma paralela ao leito da antiga ferrovia, distante 92,50m ao sul 
da mesma, por uma extensão de 509,54m, até encontrar o ponto P17; segue pelo rumo S4º43’03”W 
por uma extensão de 116,53m até encontrar o ponto P18; segue pelo rumo S72º44’51”W por uma 
extensão de 119,79m até encontrar o ponto P19; segue pelo rumo N20º28’13”W por uma extensão de 
459,53m até encontrar o ponto P20, situado junto à faixa de domínio da BR-153; segue pelo rumo 
N71º23’43”E, acompanhando a referida faixa de domínio por uma extensão de 113,00m até encontrar 
o ponto P21; segue pelo rumo N17º41’12”W por uma extensão de 254,22m até encontrar o ponto 
P22, situado junto à estrada para Pinhalzinho; segue pelo rumo N43º19’28”W por uma extensão de 
211,05m até encontrar o ponto P23, situado junto a um afluente pela margem esquerda do Rio 
Faxinal; segue pelo mesmo a jusante, por uma extensão de 1.160,90m até encontrar o ponto P24, 
situado junto à faixa de domínio da BR-153, na pista sentido Mallet; segue pela mesma na direção 
geral nordeste, por uma extensão de 3.956,51m até encontrar o ponto inicial da presente descrição, 
perfazendo uma superfície de 601,23 ha (seiscentos e um vírgula vinte e três hectares).” 
 
 

QUADRO DE COORDENADAS DO PERÍMETRO URBANO DE RIO AZUL 

PONTO X Y PONTO X Y 

P0 521.960,37 7.157.186,75 P13 520.653,69 7.153.116,36 
P1 522.406,85 7.156.809,00 P14 520.189,73 7.153.099,49 
P2 522.523,70 7.156.483,20 P15 520.016,20 7.153.216,71 
P3 522.331,18 7.156.372,52 P16 519.949,37 7.152.998,82 

P4 522.188,60 7.155.813,08 P17 519.552,27 7.152.742,70 
P5 522.224,83 7.155.801,80 P18 519.542,71 7.152.626,88 
P6 522.192,18 7.155.662,24 P19 519.428,67 7.152.591,47 
P7 522.144,30 7.155.665,25 P20 519.267,96 7.153.021,98 

P8 522.009,60 7.155.075,32 P21 519.375,05 7.153.058,03 
P9 521.971,02 7.154.959,38 P22 519.297,77 7.153.300,36 
P10 522.360,12 7.154.327,10 P23 519.153,17 7.153.453,68 

P11 522.555,85 7.153.925,03 P24 520.012,96 7.153.877,68 
P12 520.953,07 7.153.162,13 - - - 

Obs: Coordenadas extraídas do mapeamento sistemático digital do Município em escala 1:50.000, 
elaborado no Sistema de Projeção UTM e referenciado ao Datum Horizontal SAD-69, o qual abrange 
as cartas topográficas MI 2853-2, MI 2854-1, MI 2854-2, MI 2854-3 e MI 2854-4. 
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ANEXO IV – PERÍMETRO URBANO DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO V – TABELA DE USOS DO SOLO 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 
 

ZON
A 

USOS  
PERMITIDOS 

USOS 
 PERMISSÍVEIS 

USOS  
TOLERADOS 

USOS 
PROIBIDOS 

ZC 

Comércio e serviços 
centrais; 
Comércio e serviços 
vicinais; 
Residencial multifamiliar 
de média densidade.  

Postos de combustíveis. Residencial unifamiliar e 
bifamiliar de baixa 
densidade. 

Todos os 
demais usos. 

ZI 

Industrias não 
poluentes, nocivas ou 
perigosas. 

Postos de combustíveis, postos de revenda 
de gás. 

Comércio e serviços de 
apoio às atividades 
industriais; 
Comércio e serviços 
setoriais. 

Todos os 
demais usos. 

ZR 

Residencial unifamiliar e 
bifamiliar de baixa 
densidade. 

Atividade individual de profissionais liberais 
e autônomos concomitante à residência; 
Escolas, pré-escolas, creches, postos de 
saúde, templos. 

Pequenas indústrias 
familiares não incômodas, 
nocivas ou perigosas, 
com área máx. de 60,0m² 
, concomitantes à 
residência. 

Todos os 
demais usos. 

ZA 

Atividades extrativas, 
silviagropastorís e 
hortifrutigranjeiras; 
Uso residencial 
vinculado à propriedade 
rural. 

Indústrias incômodas, nocivas ou 
perigosas; 
Postos de combustíveis;  
Armazenagem de gás; 
Aterros sanitários e vazadouros de lixo;  
Matadouros, frigoríficos e curtumes; 
Hotéis-fazenda, hotéis de repouso, motéis 
e drive-in; 
Universidades, colégios agrícolas e 
assemelhados; 
Clubes de campo, associações, estâncias e 
correlatos; 
Parques tecnológicos, temáticos e afins. 

Chácaras de lazer, 
obedecido o módulo do 
INCRA. 

Todos os 
demais usos. 

ECS 

Usos da zona a que 
pertence; 
Comércio e serviços 
vicinais. 

Atividade individual de profissionais liberais 
e autônomos concomitante à residência; 
Escolas, pré-escolas, creches, postos de 
saúde, templos;  
Postos de combustíveis, postos de revenda 
de gás. 

Pequenas indústrias 
familiares não incômodas, 
nocivas ou perigosas, 
com área máx. de 60,0m² 
, concomitantes à 
residência. 

Todos os 
demais usos. 

 
 
 

ANEXO VI – TABELA DE PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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(*) Afastamento mínimo dispensado, ou seja nulo, quando não houver aberturas. 

ZONA 

Dimensões mín. 
Lotes 

Testada(m)/Área(
m² ) 

Altur
a 

Máx. 
Edif 

Coef. 
Máx. 

Aprovei
t. 

Taxa Máx. de 
Ocup. 

do terreno 
(%) 

Afastamento Mínimo (*) (m)  

Alinham. 
Predial 

(m) 

Divisa Lateral 
(m) 

Divisa de Fundo 
(m) 

Meio de 
quadra 

Esquina Até 2 Pav. 
+ 2 

Pav. 
Até 2 Pav. 

+ 2 
Pav. 

ZC 12/300 16/400 
4 

Pav. 
2,0 

Subsolo 80 
Dispensa

do 

S/ abertura= 
disp 
C/ 
abertura=1,50 

3,00 

S/ abertura= 
disp 
C/ 
abertura=1,50 

   5,00 
Térreo ou 
Embasam. 

80 

Torre 50 4,00 

ZI 20/1000 24/1200 
2 

Pav. 
1,0 

Subsolo 80 

4,00 

S/ abertura= 
disp 
C/ 
abertura=1,50 

_ 

S/ abertura= 
disp 
C/ 
abertura=1,50 

      _ Térreo e 
2º Pav. 

50 

ZR 12/300 16/400 
2 

Pav. 
1,0 

Subsolo 50 

4,00 

S/ abertura= 
disp 
C/ 
abertura=1,50 

_ 

S/ abertura= 
disp 
C/ 
abertura=1,50 

      _ Térreo e  
2º Pav. 

50 

ZA 
Módulo rural do 

INCRA 
2 

Pav. 

  
0,1 

 

Térreo e 
2º Pav. 

10 15,00           5,00 _           5,00       _ 

ECS Requisitos da zona a que pertencem 
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ANEXO VII – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO VIII – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO IX – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO X – DIRETRIZES VIÁRIAS URBANAS DE RIO AZUL 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO XI – GABARITO DE PASSEIOS 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 
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ANEXO XII – RESIDÊNCIAS 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 
TABELA 1 – RESIDÊNCIAS 

 
1º 

Quarto 

Demais 
Quarto

s 
Salas Copa 

Cozinh
a 

Área de 
Serviço 

Banheir
o 

Abrigo 
Garage

m 
Quarto 
Empreg 

Corredor Sótão Porão 
Escritór

io 
Atelier 

Escada 

Círculo 
inscrito 

Ø mín.(m) 
2,40 2,00 2,40 2,00 1,50 1,20 1,00 2,40 2,40 1,80 

< 3m = 0,80 
 

> 3m = 1,00 
2,00 1,50 2,00 0,80 

Área mín. 
(m²) 

9,00 6,00 10,00 4,00 4,00 2,00 1,50 - - 4,00 - 6,00 4,00 6,00 - 

Iluminaçã
o mínima 

1/5 1/5 1/5 1/7 1/7 1/7 1/7 - 1/15 1/6 - 1/10 1/10 1/5 - 

Ventilaçã
o mínima 

1/10 1/10 1/10 1/14 1/14 1/14 1/14 - 1/30 1/12 

< 10m = 
isento 

>10m = 
1/10 

1/20 1/20 1/10 - 

Pé-direito 
mínimo 

(m) 
2,60 2,60 2,60 2,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,60 2,40 

Média = 
2,30 

2,20 2,60 
Livre = 
2,00 

Profundid 
Máxima 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 
- 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-direito 

- 
3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 
- 

Revest 
Paredes 

- - - - 
Imperm 

até 
1,50m 

Imperm 
até 

1,50m 

Imperm 
até 

1,50m 
- - - - - - - - 

Revest 
pisos 

- - - - Imperm Imperm Imperm Imperm Imperm - - - - - - 

 
 

TABELA 2 – RESIDÊNCIAS POPULARES 

 1º Quarto 
Demais 
Quartos 

Sala de 
Estar 

Sala de 
Refeições 

Cozinha Banheiro Corredor Sótão Abrigo Escada 

Círculo 
inscrito 

Ø mín.(m) 
2,00 1,60 2,00 2,00 1,50 0,90 0,80 1,60 2,20 0,80 

Área mín. 
(m²) 

6,00 4,00 6,00 4,00 4,00 1,50 - 4,00 - - 

Iluminação 
mínima 

1/6 1/6 1/8 1/8 1/8 1/8 - 1/6 - - 
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Ventilação 
mínima 

1/12 1/12 1/16 1/16 1/16 1/16 - 1/12 - - 

Pé-direito 
mínimo (m) 

2,60 2,60 2,60 2,60 2,40 2,40 2,40 Média = 2,30 2,20 Livre = 2,00 

Profundid 
Máxima 

3X 
pé-direito 

3X 
pé-direito 

3X 
pé-direito 

3X 
pé-direito 

3X 
pé-direito 

3X 
pé-direito 

- - - - 

Revest 
Paredes 

- - - - 
Imperm até 

1,50m 
Imperm até 

1,50m 
- - - - 

Revest 
pisos 

- - - - Imperm Imperm - - - - 
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ANEXO XIII – EDIFÍCIOS 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 
TABELA 1 – EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA 

 

PARTES COMUNS PARTES PRIVATIVAS 

Hall Elev 
Térreo 

Hall 
Elev 
Tipo 

Corredores Uso 
Comum 

Escadas 
Rampas 
Pedestre

s 

1º 
Quart

o 

Demais 
Quarto

s 
Salas Copa 

Cozinh
a 

Área de 
Serviço 

Banhei
ro 

Quarto 
Empre

g 
Corredor 

Círculo 
inscrito 

Ø 
mín.(m) 

Elev 1 lado = 
2,20 

Elev 2 lados = 
3,00 

1,50 
< 10m = 1,20 

>10m = 1,20 + 
0,10 a cada 5m 

1,20 1,20 2,40 2,00 2,40 2,00 1,50 1,20 1,00 1,80 
< 3m = 0,80 
> 3m = 1,00 

Área 
mín. (m²) 

2X área poços 
elev. 

3,00 - - - 9,00 6,00 10,00 4,00 4,00 2,00 1,50 4,00 - 

Iluminaç
ão 

mínima 
- - - 0,30m²  - 1/5 1/5 1/5 1/7 1/7 1/7 1/7 1/6 - 

Ventilaç
ão 

mínima 
- 1/20 

< 10m²  = isento 
>10m²  = 1/24 

0,30m²  - 1/10 1/10 1/10 1/14 1/14 1/14 1/14 1/12 isento 

Pé-
direito 
mínimo 

(m) 

2,40 2,40 2,40 
Livre = 
2,00 

Livre = 
2,00 

2,60 2,60 2,60 2,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Profundi
d 

Máxima 
4X pé-direito 

3X pé-
direito 

- - - 
3X pé-
direito 

3X pé-
direito 

3X pé-
direito 

3X pé 
-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X 
pé-

direito 

3X pé-
direito 

3X 
pé-direito 

Revest 
Paredes 

- - - - - - - - - 
Imperm 

até 
1,50m 

Imperm 
até 

1,50m 

Imperm 
até 

1,50m 
- - 

Revest 
pisos 

- - - 
Incomb / 
Antiderra

p 

Antiderra
p 

- - - - Imperm Imperm Imperm - - 

 
TABELA 2 – EDÍFÍCIOS DE USO COMERCIAL 

 

PARTES COMUNS PARTES PRIVATIVAS 

Hall Elev Térreo 
Hall Elev 

Tipo 

Corredores 
Uso 

Coletivo 

Corredores 
Uso 

Comum 

Escada
s 

Rampa
s 

Coletiv

Escada
s 

Rampa
s 

Comun

Ante 
Salas 

Salas 
Sanitári

os 
Kit 

Salas 
Térre

o 

Sobr
e 

Loja 

Escad
a 

Corredor 



 179 

as s 

Círculo 
inscrito 

Ø 
mín.(m) 

Elev 1 lado = 2,50 
Elev 2 lados = 3,00 

C/ elev = 
2,00 

S/ elev = 
1,50 

< 15m = 
1,50 

>15m = 1,50 
+ 0,10 a 
cada 3m 

< 10m = 
1,20 

>10m = 1,20 
+ 0,10 a 
cada 5m 

1,50 1,20 1,80 2,40 0,90 0,90 3,00 3,00 0,80 

< 3m = 
0,80 

> 3m = 
1,00 

Área 
mín. (m²) 

1 elev = 12,00 
> 1 elev = + 30% por 

elev 
8,00 - - - - 4,00 6,00 1,50 1,50 - - - - 

Iluminaç
ão 

mínima 
- - - - 0,30m²  - - 1/5 - - 1/7 1/7 - - 

Ventilaç
ão 

mínima 
- 1/10 

< 15m²  = 
isento 

>15m²  = 
1/20 

< 10m²  = 
isento 

>10m²  = 
1/24 

- - 1/10 1/10 1/10 1/10 1/14 1/14 - isento 

Pé-
direito 
mínimo 

(m) 

2,40 2,40 2,40 2,40 
Livre = 
2,00 

Livre = 
2,00 

2,40 2,40 2,40 2,40 * 2,40 
Livre = 
2,00 

2,40 

Profundi
d 

Máxima 
- - - - - - 

3X pé-
direito 

3X 
pé-

direito 

3X pé-
direito 

3X pé-
direito 

- 
3X 
pé-

direito 
- 

3X pé-
direito 

Revest 
Paredes 

- - - - - - - - 
Imperm 

até 
1,50m 

Imperm 
até 

1,50m 
- - - - 

Revest 
pisos 

Imperm. Imperm. Imperm. Imperm. 

Incomb 
/ 

antiderr
ap 

Incomb 
/ 

antiderr
ap 

- - Imperm Imperm 
Imper

m 
- - - 

* Pé-direito mínimo em função da atividade exercida no local. 
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ANEXO XIV – FOLHA DE ESTATÍSTICA 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

 

ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

01 
NOME DO PROPRIETÁRIO  ÁREAS COMPUTÁVEIS 

27 CONSTRUÍDA ANTERIORMENTE  

02 

AUTOR DO PROJETO 28 A SER CONSTRUÍDA NO TÉRREO  

29 PAVIMENTO TIPO  

CREA Nº 30 TOTAL PAVIMENTOS TIPO  

03 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 31 OUTROS PAVIMENTOS  

32 EM DEMOLIÇÃO OU SUPRESSÃO  

CREA Nº 33 TOTAL COMPUTÁVEL  

  ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS 

DADOS DO LOTES 34 CONSTRUÍDA ANTERIORMENTE  

04 

LOCALIZAÇÃO 35 
EM DEMOLUÇÃO OU 
SUPRESSÃO 

 

ZONA QUADRA 36 
A SER CONSTRUÍDA NO 
SUBSOLO 

 

DATA GLEBA 37 OUTRAS  

05 ÁREA DO LOTE 38 TOTAL NÃO COMPUTÁVEL  

06 CADASTRO IMOBILIÁRIO  

07 NUMERAÇÃO PREDIAL 39 
ÁREA TOTAL A SER 
CONSTRUÍDA 

 

08  ÁREA ATINGIDA POR RESTRIÇÃO DE USO  

09 ÁREA REMANESCENTE 40 ÁREA TOTAL  

  

DADOS DA EDIFICAÇÃO PLANTA DE SITUAÇÃO 

10 
FINALIDADE (CONST / MODIF / REFORM / 
REGUL) 

 
  

11 USO DA EDIFICAÇÃO 

12 Nº UNIDADES RESID COM 

13 OUTROS Nº ELEV BLOCOS 

14 Nº PVTO TIPO SUBS. 

15 RN LOTE COTA TERREO 

16 ALTURA PROJ EDIF 

17 IMPERM RECUO 
OCUP 
TORRE 

18 COEF APROVEIT TX OCUP 

19 ÁREA À REFORMAR 

20 Nº ESTACION COBERTO DESC 

21 RECREAÇÃO COBERTO DESC 

22 ÁTICO/SÓTÃO USO 

23 ÁREA COMÉRCIO 

24 ESTACION COMÉRCIO 

25 Nº ALVARÁ ANTERIOR 

26 ÁREA ANTERIOR APROVADA 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

TÍTULO DA OBRA 

 

 

APROVAÇÃO  
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ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO 

 

ASSINATURA DO AUTOR DO PROJETO 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 
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ANEXO XV – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
 

DECLARAÇÃO 
 
  
 Declaramos para fins de aprovação de projeto e emissão pela Prefeitura Municipal de Rio 
Azul do Alvará de Construção para o imóvel localizado na Quadra ........., Lote .........., cadastrado sob 
nº .........................................., que: 
 
1. O projeto está rigorosamente de acordo com as normas técnicas e com as disposições legais em 
vigor no Município de Rio Azul; 
 
2. Estamos cientes das penalidades previstas na legislação municipal para as infrações às suas 
disposições, especialmente no que tange às falsas informações, projeto em desacordo com as 
determinações e a execução da obra em desconformidade com o projeto aprovado; 
 
3. É de nosso conhecimento que a execução das obras licenciadas sofrerá rigorosa ação fiscal por 
parte do Município e do CREA/PR, estando sujeita a embargo e ao não recebimento da Certidão de 
Vistoria e Conclusão de Obra - CVCO -, enquanto a construção não estiver completamente 
regularizada e quitados os débitos provenientes de multas eventualmente impostas. 
 
 
 

Rio Azul, ........ de ....................................... de ........... 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................ 
AUTOR DO PROJETO 

 
 
 
 
 
 

............................................................................................... 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

.............................................................................................. 
PROPRIETÁRIO 
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ANEXO XVI – TABELA DE MULTAS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 Infração 
Dispositiv

o 
Infringido 

Valor em Unidade de Referência Municipal (URM) 

até 
60m²  

61m² 
a 

120m²  

121m² 
a 

120m²  

241m² 
a 

500m²  

501m² 
a 

1200m
²  

1200m
² a 

2500m
²  

acima 
de 

2500m
²  

01 
Construir, reconstruir, reformar ou 
ampliar edificação sem Alvará 

Art. 2º 2 URM 4 URM 6 URM 8 URM 
10 

URM 
20 

URM 
40 

URM 

02 
Demolir edificação sem Alvará 
 

Art. 2º 1 URM 2 URM 3 URM 4 URM 5 URM 
10 

URM 
20 

URM 

03 
Executar obra sem responsável técnico 
habilitado 
 

Art. 120 1 URM 2 URM 3 URM 4 URM 5 URM 
10 

URM 
20 

URM 

04 
Habitar edificação sem CVCO 
 

Art. 137 1 URM 2 URM 3 URM 4 URM 5 URM 
10 

URM 
20 

URM 

05 
Executar obra em desacordo com 
projeto aprovado 

Art. 151 1 URM 2 URM 3 URM 4 URM 5 URM 
10 

URM 
20 

URM 

06 
Quebrar embargo da obra 
 

Art. 158 2 URM 4 URM 6 URM 8 URM 
10 

URM 
20 

URM 
40 

URM 

07 
Construir edifícios, muros ou vedações 
em cruzamentos sem cantos chanfrados 

Art. 9º e 
106 

4 URM 

08 
Não colocar numeração na edificação 
 

Art. 10º 1 URM 

09 
Construir e/ou utilizar marquise, sacada 
ou floreira de forma irregular 

Art. 14 e 
15 

4 URM 

10 
Escavar passeio ou logradouro sem 
licença 
 

Art. 84 2 URM 

11 
Utilizar da área de recreação para outra 
finalidade 
 

Art. 87 2 URM 

12 
Utilizar área de garagem para 
estacionamento de outra finalidade 

Art. 95 2 URM 

13 
Manter passeio sem pavimentação ou 
em mau estado 

Art. 99, 
101 

 e 102 
2 URM 

14 
Obstruir passeio ou utilizá-lo como 
canteiro de obras ou para descarga de 
materiais 

Art. 105 2 URM 

15 
Não colocar muro ou fechar terreno com 
arame farpado, vegetação espinhosa ou 
venenosa 

Art. 108 e 
109 

2 URM 

16 
Manter edificação em mau estado de 
conservação 
 

Art. 111 4 URM 

17 
Manter casas de diversão ou locais de 
reunião sem segurança 

Art. 112 4 URM 

18 
Não colocar tapume, avançar sobre o 
passeio ou tapume com obras 
paralisadas ou concluídas 

Art. 113 2 URM 

19 
Não colocar proteção externa em obras 
de 4 ou mais pavimentos 

Art. 114, 
115 e 116 

4 URM 

20 
Desobedecer ao prazo de conclusão da 
obra de postos de abastecimentos com 
Alvará aprovado 

Art. 119 2 URM 

21 
Executar obra sem conter placa 
indicando profissional responsável 

Art. 122 2 URM 

22 
Desrespeitar funcionários no exercício 
de suas funções 

Art. 154 2 URM 

23 Desobedecer à imposição de demolir Art. 162 4 URM 
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construção clandestina, em desacordo 
ou ameaçada de ruína 
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ANEXO XVII – TABELA DE MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 
 

 Infração 
Dispositivo 
Infringido 

Valor em 
Unidade de 

Referência do 
Município 

(URM) 

0
1 

Comprometer as propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 
ambiente 

Art. 5º. 50 a 1500 

0
2 

Não adotar dispositivos que evitem a contaminação em criadouros de 
peixes 

Art. 7º. 80 

0
3 

Manter água estagnada em olarias Art. 8º. 80 

0
4 

Extrair areia em local proibido Art. 9º. 80 

0
5 

Desacatar a exigência de colocação de dispositivos e filtros em chaminés Art. 10. 80 

0
6 

Fumar em locais proibidos Art. 11 50 

0
7 

Corte, derrubar ou danificar árvores sem autorização Art. 12 e 17 150 

0
8 

Podar drástica ou excessivamente árvores sem autorização Art. 13 150 

0
9 

Fixar cartazes, anúncios, holofotes e lâmpadas ou pintar árvores da 
arborização pública 

Art. 14 50 

1
0 

Plantar eucalipto, pinus e outros reflorestamentos em distâncias inferiores 
ao disposto 

Art. 20 150 

1
1 

Aplicar defensivos agrícolas e agrotóxicos em faixas de preservação 
permanente 

Art. 21 150 

1
2 

Comercializar e aplicar defensivos agrícolas e agrotóxicos sem prescrição Art. 22 150 

1
3 

Armazenar ou transportar defensivos agrícolas e agrotóxicos sem as 
precauções devidas 

Art. 23 e 24 150 

1
4 

Importar resíduos tóxicos para serem armazenados, processados ou 
eliminados no Município 

Art. 25 1500 

1
5 

Atear fogo em matas, capoeiras, lavouras ou campos alheios Art. 26 150 

1
6 

Não adotar medidas preventivas para propagação de incêndios nas 
queimadas 

Art. 27 150 

1
7 

Formar pastagens dentro do perímetro urbano Art. 28 150 

1
8 

Lançar esgotos, águas servidas ou resíduos industriais em locais proibidos Art. 29 e 30 150 

1
9 

Impedir ou dificultar o livre escoamento das águas  Art. 31 e 32 50 

2
0 

Manter água estagnada, bem como reservatórios e caixas d’água em 
desconformidade 

Art. 33 50 

2
1 

Instalar fossas sépticas em desconformidade  Art. 34 50 

2
2 

Jogar lixo nos logradouros públicos, bem como comprometer seu asseio  Art. 38 e 40 30 

2
3 

Jogar lixo em locais proibidos, bem como aterrar locais proibidos com lixo  Art. 39 e 41 150 

2
4 

Abrir ou escavar vias públicas sem autorização ou em desconformidade  Art. 42 a 47 80 

2
5 

Não conservar edificações e estabelecimentos em perfeito asseio  Art. 48 e 57 30 

2
6 

Não murar ou cercar terrenos baldios dentro do prazo fixado Art. 49 30 

2
7 

Não acondicionar lixo corretamente, ou depositar em via pública lixos não 
domésticos 

Art. 53 40 
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2
8 

Queimar lixo ou detritos sólidos Art. 54 40 

2
9 

Instalar ou manter dutos verticais para coleta de lixo Art. 55 40 

3
0 

Não realizar dedetização anual Art. 58 40 

3
1 

Produzir, expor ou vender gêneros alimentícios em desconformidade Art. 59 40 

3
2 

Levar ao consumo carnes processadas em estabelecimentos sem licença e 
inspeção 

Art. 60 40 

3
3 

Manipular ou preparar gêneros alimentícios com água ou gelo impróprios ao 
consumo 

Art. 61 40 

3
4 

Expor a impurezas os alimentos de consumo cru ou imediato Art. 62 40 

3
5 

Desobedecer às disposições dos respectivos artigos Art. 64 a 71 40 

3
6 

Manter piscinas em condições impróprias ao uso ou em desconformidade Art. 74 a 76 30 

3
7 

Tomar banhos em rios, córregos e lagoas não designados pelo Município Art. 77 30 

3
8 

Exercer atividade sem Alvará, mudar de local ou ramo de atividade sem 
requerer novo Alvará 

Art. 78 e 80 40 

3
9 

Exercer comércio ambulante sem licença ou comercializar mercadoria não 
autorizada 

Art. 83 40 

4
0 

Exercer comércio ambulante em local proibido Art. 86 40 

4
1 

Desobedecer ao horário de funcionamento Art. 87 e 88 30 

4
2 

Desobedecer ao disposto nos referidos artigos Art. 90 a 93 100 

4
3 

Expor material pornográfico, ou vender tais materiais a menores de 18 
(dezoito) anos 

Art. 94 50 

4
4 

Não zelar pela ordem ou admitir menores desacompanhados onde se 
vende bebida alcoólica 

Art. 95 50 

4
5 

Vender bebidas alcoólicas, cigarros, charutos e congêneres a menores de 
18 (dezoito) anos 

Art. 96 50 

4
6 

Manter, incentivar ou dar respaldo a prostituição Art. 97 50 

4
7 

Executar trabalho que produza ruído fora do horário determinado Art. 98 50 

4
8 

Perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos Art. 99 50 

4
9 

Fazer propaganda sonora em desconformidade Art. 100 50 

5
0 

Realizar divertimento público ou armar circos e parques de diversões sem 
licença  

Art. 102 e 108 50 

5
1 

Manter casas de diversão pública e cinemas em desconformidade Art. 105 e 106 50 

5
2 

Não cumprir o programa, ou vender ingressos em desconformidade Art. 107 50 

5
3 

Manter circos e parques de diversões em desconformidade Art. 109 50 

5
4 

Armar coretos e palanques em desconformidade Art. 111 50 

5
5 

Embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou 
veículos 

Art. 113 e 114 30 

5
6 

Conduzir veículos que danifiquem as vias públicas Art. 115 30 

5
7 

Remover ou danificar a sinalização de trânsito Art. 116 30 

5
8 

Conduzir veículos em desconformidade, bem como causar incômodo ou 
perigo 

Art. 117 30 
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5
9 

Manter passeios em desconformidade  Art. 118 30 

6
0 

Impedir o trânsito dos pedestres, bem como instalar mobiliário urbano em 
desconformidade  

Art. 119 50 

6
1 

Instalar quaisquer equipamentos nos logradouros públicos sem a devida 
licença 

Art. 120 e 121 50 

6
2 

Realizar carga e descarga sem licença, e ocupar vias públicas com 
materiais de construção 

Art. 123 50 

6
3 

Colocar portões ou porteiras sem licença, utilizar portões tipo “colchete” ou 
impedir o trânsito 

Art. 124 50 

6
4 

Utilizar a faixa de domínio das estradas municipais para escoamento das 
águas pluviais 

Art. 130 50 

ANEXO XVII – TABELA DE MULTA DO CÓDIGO DE POSTURAS (continuação) 
Parte integrante e complementar da Lei nº. .............../........ 

 

 

Infração Dispositivo 
Infringido 

Valor em 
Unidade de 

Referência do 
Município 

(URM) 

6
5 

Impedir o escoamento das águas de drenagem das estradas para sua 
propriedade 

Art. 131 50 

6
6 

Conduzir veículos arrastados ou com tração animal em desconformidade Art. 132 50 

6
7 

Maltratar animais ou praticar contra estes atos de crueldade Art. 133 100 

6
8 

Manter animais nas vias públicas Art. 134 100 

6
9 

Conduzir ou estacionar tropas e rebanhos sem licença Art. 135 100 

7
0 

Realizar espetáculos com animais perigosos sem as necessárias 
precauções 

Art. 136 100 

7
1 

Conduzir animais sem coleira e focinheira, e deixar de recolher as fezes dos 
mesmos 

Art. 137 100 

7
2 

Criar ou conservar dentro do perímetro urbano animais em 
desconformidade ou sem licença 

Art. 140 e 141 100 

7
3 

Deixar de prevenir e eliminar insetos nocivos Art. 142 e 143 100 

7
4 

Exercer atividade relacionada e inflamáveis e explosivos sem licença ou em 
desconformidade 

Art. 147 a 150 100 

7
5 

Instalar postos de abastecimento sem licença ou em desconformidade Art. 151 100 

7
6 

Explorar pedreiras, cascalheiras, olarias e afins sem licença ou em local 
proibido 

Art. 152 e 158 80 

7
7 

Explorar pedreiras a fogo em desconformidade  Art. 159 80 

7
8 

Explorar meios de publicidade sem licença ou em desconformidade  Art. 161, 162, 
164 

50 
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