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dores da política de desenvolvi-
mento urbano do Município:
I - função social da cidade, repre-
sentada por uma organização fun-
cional, sustentável e redistributiva 
da infraestrutura existente e plane-
jada para o atendimento das ne-
cessidades da população do Muni-
cípio e de turistas;
II - função social da propriedade 
urbana e rural, com a identificação 
de usos e critérios de ocupação 
compatíveis com o interesse públi-
co, diferenciados no território e em 
conformidade com os recursos na-
turais e construídos;
III - meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as atuais e futuras 
gerações, com ampla possibilida-
de de fruição e lazer por parte dos 
moradores e visitantes;
IV - justa distribuição dos ônus e 
benefícios do processo de urbani-
zação no perímetro urbano do Mu-
nicípio;
V- gestão democrática, configura-
da por meio da transparência de 
informações relevantes para o pla-
nejamento urbano e ampliação de 
processos participativos de toma-
das de decisões.

Art. 4.º. A política municipal de 
desenvolvimento urbano atenderá 
às seguintes diretrizes incidentes 
no território de Bom Jesus dos Per-
dões:
I - direcionar a expansão urbana, 
combinando o melhor aproveita-
mento da infraestrutura instalada e 
de imóveis vazios e ociosos com a 
preservação dos recursos naturais 
do Município;
II - promover a redução das des-
igualdades sociais e a justa distri-
buição dos recursos no território;

LEI Nº 2492, DE 29 DE MAIO DE 2019.
(De autoria do Chefe do Executivo Mu-
nicipal, com a redação dada pelas

Emendas modificativas, supressivas e 
aditivas)

DISPÕE SOBRE: "INSTITUI O PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BOM 
JESUS DOS PERDÕES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

   SERGIO FERREIRA, Prefeito Munici-
pal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER que a Câmara Munici-
pal APROVOU e o Prefeito Municipal 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º. A política de desenvolvimento e 
expansão urbana, bem como de preser-
vação dos recursos naturais do Município 
de Bom Jesus dos Perdões, nos termos 
do artigo 182 da Constituição Federal e do 
art. 5º, inciso VII da Lei Orgânica do Muni-
cípio, incisos VII, VIII, XIII, XXIII, passa a 
obedecer às diretrizes gerais e demais 
dispositivos estabelecidos neste Plano Di-
retor, que terá por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade, bem como ga-
rantir o bem-estar de seus habitantes.

Parágrafo único. A propriedade imobiliária 
urbana cumprirá sua função social quando 
atender às exigências fundamentais de or-
denação da cidade expressas neste Plano 
Diretor, conforme disposto no artigo 182, 
§22 da Constituição Federal.

Art. 2.º. A presente Lei incide sobre a tota-
lidade do território municipal, incluindo 
seus perímetros urbano e rural.

Art. 3.º. Constituem-se princípios nortea-

LEIS III - melhorar a qualidade de vida 
ambiental e urbana no interior dos 
bairros, por meio do incremento da 
infraestrutura urbana e a implan-
tação de mais áreas verdes e de 
lazer;
IV - facilitar a mobilidade dentro do 
perímetro urbano, sobretudo por 
meio da ampliação de conexões 
viárias existentes entre as diferen-
tes partes do perímetro urbano, 
com a promoção de formas alter-
nativas ao modo de transporte mo
torizado individual;
V - garantir condições para o des-
envolvimento econômico da 
cidade, por meio do ordenamento 
das atividades econômicas admiti-
das no território e mitigação de 
eventuais conflitos com outros 
usos, sobretudo o residencial;
VI - garantir a preservação das 
áreas de interesse ambiental, com 
a proteção e recuperação dos es-
paços territoriais especialmente 
protegidos;
VII - criar e implementar um siste-
ma municipal de planejamento e 
gestão urbana.

Parágrafo único. As normas urba-
nísticas vigentes e outras que 
vierem a ser editadas devem aten-
der ao disposto neste Plano Dire-
tor, em especial às diretrizes da 
política municipal de desenvolvi-
mento urbano estabelecidas neste 
artigo.

Título II - Da Organização do Terri-
tório

Art. 5.º O Macrozoneamento 
divide o território municipal em 
áreas com certa homogeneidade 
de características ambientais e de 
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II - garantir a implementação de in-
fraestrutura e equipamentos públi-
cos.
III - conversão do uso rural para o 
urbano e a implantação de infraes-
trutura básica no imóvel.

Art. 10. A Macrozona de Conser-
vação Ambiental é aquela definida 
pela legislação federal e estadual, 
tendo por objetivos:
I - preservar e conservar o meio 
ambiente;
II - conter a expansão urbana.

Art. 11. O zoneamento institui as 
regras gerais de uso, ocupação, 
parcelamento do solo e consti-
tuição de condomínios para as 
zonas e corredores comerciais 
atualmente inseridos no perímetro 
urbano ou que lhe vierem a inte-
grar.

Art. 12. Ficam estabelecidas as 
seguintes zonas e corredores de 
atividades diversificadas para os 
perímetros urbano e de expansão 
urbana:
I - Zonas Exclusivamente Residen-
cial - ZER, caracterizadas pelo uso 
exclusivamente residencial unifa-
miliar, cujo objetivo é assegurar a 
manutenção de porções no perí-
metro urbano ou de expansão 
urbana para a provisão habitacio
nal; Divide-se em: ZER-1, ZER-2, 
ZER-3,ZER-4, e ZER-5.
II - Zona Predominantemente Resi-
dencial - ZPR, caracterizada pela 
predominância do uso residencial 
e possibilidade de usos não-resi-
denciais menos incômodos, com 
possibilidade de adensamento 
condicionada à baixa verticali
zação, cujo objetivo é garantir 

grau de urbanização, as quais terão impli-
cações distintas quanto à forma de utili-
zação e planejamento do uso e ocupação 
do solo, bem como utilização dos instru-
mentos urbanísticos.

Art. 6.º Ficam estabelecidas para a inte-
gralidade do território do Município de 
Bom Jesus dos Perdões as seguintes ma-
crozonas:
I - Macrozona Urbana;
II - Macrozona de Expansão Urbana;
III - Macrozona de Conservação Ambiental

Parágrafo único. As Macrozonas encon-
tram-se delimitadas conforme o Anexo I - 
Mapa de Macrozoneamento.

Art. 7.º. O perímetro urbano do Município 
corresponde à Macrozona Urbana defini-
da nesta Lei, bem como os demais territó-
rios das Macrozonas de Expansão Urbana 
que vierem a ter seu uso convertido de 
rural para urbano nos termos também pre-
vistos nesta Lei.

Art. 8.º. A Macrozona Urbana é caracteri-
zada pela maior disponibilidade de in-
fraestrutura urbana, equipamentos e ser-
viços públicos, tendo por objetivos:
I - ampliar os investimentos na qualidade 
urbana e de acesso à infraestrutura e 
equipamentos públicos;
II - compatibilizar os parâmetros de ocu-
pação com a realidade local, ampliando a 
regularização;
III - aprimorar a mobilidade urbana;
IV - ampliar áreas de lazer.

Art. 9.º. A Macrozona de Expansão 
Urbana é caracterizada pela existência de 
imóveis vazios adjacentes à mancha 
urbana e com infraestrutura próxima, mas 
insuficiente, tendo por objetivos:
I - permitir a mudança de uso rural para 
urbano;

porções no território com a diversi-
ficação de usos e mitigação de 
seus conflitos, bem como melhor 
aproveitamento da infraestrutura 
existente e planejada; divide-se 
em: ZPR1, ZPR2 e ZPR3.
III - Zona Mista - ZM, caracterizada 
pela ampla diversificação de usos, 
restringindo-se apenas os usos de 
média ou alta incomodidade, com 
maior possibilidade de adensa-
mento, inclusive verticalizado, cujo 
objetivo é garantir porções no terri-
tório com a diversificação de usos 
e mitigação de seus conflitos, bem 
como melhor aproveitamento da 
infraestrutura existente e planeja-
da;
IV - Zona Central - ZC, caracteriza-
da pela ampla diversificação de 
usos, inclusive usos residenciais, 
com maior possibilidade de aden-
samento, cujo objetivo é garantir 
porções no território com a diversi-
ficação de usos e mitigação de 
seus conflitos, bem como melhor 
aproveitamento da infraestrutura 
existente e planejada;
V - Zona Predominantemente In-
dustrial - ZPI, caracterizada pela 
exclusividade de usos não residen-
ciais, com uso de qualquer nível de 
incomodidade, cujo objetivo é res-
guardar porções no perímetro 
urbano para o desenvolvimento de 
atividades econômicas no Municí-
pio.
VI - Corredor comercial - CC, ca-
racterizado pela ampla diversifi-
cação de usos ao longo dos princi-
pais eixos de mobilidade no perí-
metro urbano, restringindo-se 
apenas os usos de alta incomodi-
dade, com maior possibilidade 
adensamento, cujo objetivo é ga-
rantir a oferta de usos residenciais, 
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tenha sido convertido a urbano 
após a vigência desta Lei passam 
a integrar o perímetro da respecti-
va zona.

Art. 13. Caracterizam-se:
I -  como Corredores Comerciais 
as vias conforme delimitação no 
Anexo II - Mapa de Zoneamento e 
descrição do Anexo III - Vias clas-
sificadas como Corredor Comer-
cial.
II – como Corredores Industriais as 
vias conforme delimitação no 
Anexo II- Mapa de Zoneamento e 
descrição do Anexo III - Vias clas-
sificadas como Corredor Industrial
.
Art. 14. O sistema viário de Bom 
Jesus dos Perdões é composto 
pelas seguintes categorias de vias:
I - rodovias expressas estaduais;
II – vias coletoras, caracterizadas 
pelo acesso aos bairros;
IIIIII - vias locais: caracterizadas pelo 
acesso aos lotes;
IV - estradas rurais, pavimentadas 
ou não, caracterizadas pela interli-
gação das diversas macrozonas 
do Município ou o acesso a rodo-
vias.
§ 1.º. A hierarquização viária será 
estabelecida pelo Plano de Mobili-
dade.
§ 2.º. As dimensões de cada cate-
goria de via encontram-se estabe-
lecidas no Anexo IV- Dimensão 
das vias para novos parcela-
mentos.
§ 3.º. As vias marginais de rodo-
vias enquadram-se na categoria 
de vias coletoras para os efeitos 
desta Lei.

Art. 15. Os recuos das edificações 
já implantadas ou em processo, e 

comércio e serviços para população ao 
longo das vias de maior circulação de veí-
culos ou de pessoas;
VII – Corredor Industrial - CI – caracteriza-
do pelo uso predominantemente indus-
trial, com exclusão de uso não residen-
ciais, com qualquer nível de incomodida-
de, cujo objetivo é garantir a oferta de 
espaço para a instalação industrial e co-
mercial para possibilitar mobilidade 
patível com o tráfego de veículos pesados 
sem provocar impacto negativo na malha 
viária do município. 
VIII – Zona de Proteção Ambiental - ZPA, 
caracterizado pela presença de cursos 
d'água a áreas lindeiras sujeitas a riscos 
de inundações, erosão e escorregamento 
do solo, nas quais incidem restrições e 
proibições ao uso, parcelamento e a edifi-
cação, cujos objetivos são a preservação 
ambiental,ambiental, a manutenção da saúde públi-
ca por meio da garantia de captação de 
água para o abastecimento humano, a 
contenção de ocupações existentes e im-
plantação de melhoramentos públicos 
para criação de espaço de lazer, melhoria 
malha viária e cicloviária do Município, em 
estrita observância aos casos de utilidade 
pública, interesse social e baixo impacto 
admitidos na legislação ambiental.
IX – Área de conflito – AC, caracterizada 
por área sub judice.
X – Área Institucional – AI, caracterizada 
por aquelas áreas destinadas à edificação 
de equipamentos comunitários, tais como 
praças, ginásio de esportes, áreas de 
lazer, escolas, postos de saúde, entre 
outros, conforme dispõe o art. 4º, §2º da 
Lei nº 6.766/79.
XIXI - Santuário, caracterizado por ser San-
tuário do Senhor Bom Jesus dos Perdões.
§ 1.º. A localização e delimitação das 
zonas urbanas encontram-se estabeleci-
das no Anexo II - Mapa de Zoneamento.
§ 2.º. Os imóveis localizados na Macrozo-
na de Expansão Urbana, cujo uso rural 

as dimensões das vias já existen-
tes não se sujeitam ao atendimen-
to do disposto nesta Lei.

Parágrafo Único. As ruas internas 
dos condomínios poderão ter di-
mensões inferiores aos estabeleci-
dos por esta Lei.

Art. 16. As vias delimitadas no 
Anexo V - Melhoramentos Viários 
Propostos serão objeto de melho-
ramentos viários, seguindo a lei 
2288/14, sendo aplicados os proje-
tos de alinhamento existentes (Lei 
1978/09) e realizados novos proje
tos de alinhamentos viários, a 
serem regulamentados por Decre-
to.

Capítulo III - Do uso, ocupação 
parcelamento do solo urbano e 
rural
Seção I - Das disposições gerais

Art. 17. Os projetos de loteamento, 
desmembramentos, desdobros e 
condomínios edilícios e de lotes, 
para a sua aprovação, deverão ob-
servar os critérios estabelecidos 
por esta Lei.
Parágrafo Único. A presente Lei 
respeitará a situação consolidada 
em cada zona do perímetro 
urbano, bem como as restrições já 
existentes e impostas pelo lotea-
dor no registro imobiliário compe-
tente.

Seção II - Do uso do solo

Art. 18. Ficam definidos os seguin-
tes usos para os efeitos desta Lei:
I - Residencial unifamiliar- Rl, re-
presentado pela existência de 
apenas uma moradia unifamiliar no 
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usos conforme Anexo VII - Grupo 
de Atividades.

Art. 19. Nas Zonas de Proteção 
Ambiental somente são permitidos 
os usos relacionados à serviços de 
lazer, cultura e esportes.

ParágrafoParágrafo único. A implemen-
tação dos usos mencionados ficam 
sujeitos à aprovação dos órgãos 
competentes, caso inseridos em 
APPs;

Art. 20. Ficam caracterizadas 
como empreendimentos de impac-
to social:
I - autódromos, hipódromos, giná-
sios e estádios esportivos;
II - cemitérios, crematórios e ne-
crotérios;
III - matadouros e abatedouros;
IV - presídios, casas de detenção, 
centros de ressocialização e simi-
lares;
V - quarteis;
VI - terminais rodoviários, ferro-
viários, aeroviários, intermodais e 
terminais de carga;
VII - hospitais, unidades de pronto 
atendimento e atendimento emer-
gencial;
VIII - centros de convenções, tea-
tros e locais para eventos e espe-
táculos;
IX - shopping centers e centros co-
merciais;
X - postos de combustíveis;
XI - campus ou edifícios destina-
dos ao ensino superior;
XII - supermercados, hipermerca-
dos, atacados e outros empreendi-
mentos comerciais com área cons-
truída acima de 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados);
XIII - aterros sanitários e centrais 

lote;
II - Residencial multifamiliar - R2, repre-
sentado pela coexistência de duas mora-
dias no mesmo lote;
III - Residencial multifamiliar - R3, corres-
pondente ao uso residencial condominial, 
em lote ou gleba, sob qualquer tipologia 
construtiva admitida pelos requisitos ur-
banísticos e edilícios previstos nesta lei, 
podendo ser representado por unidades 
geminadas, agrupadas ou sobrepostas, 
com acessos independentes ou único ao 
logradouro;
IV - Não-residencial nível 1 - NR1, carac-
terizado pelo uso não residencial compa-
tível com vizinhança residencial limitados 
até 500m2 de área computável  bem 
como atividades sem limitação de área;
V - Não-residencial nível 2 - NR2, carac-
terizado pelo uso não residencial tolerá-
vel com a vizinhança residencial, sem li-
mitação de área computável;
VI - Não-residencial nível 3 - NR3, carac-
terizado pelo uso não residencial de im-
pacto, não compatível com vizinhança re-
sidencial;
VII - Uso misto - Ml, caracterizado pela 
combinação de qualquer categoria de uso 
residencial urbano (R) com as categorias 
de uso não-residencial (NR);
VIII - Não-residencial rural - NRRural - caVIII - Não-residencial rural - NRRural - ca-
racterizado usos que não são exclusiva-
mente rurais, mas são compatíveis com a 
atividade rural.
§ 1.º. Caracterizam-se como urbanos os 
usos discriminados nos incisos I a VII, 
sendo admitida a instalação destes no 
perímetro urbano existente ou assim con-
vertido após a vigência desta Lei.
§ 2.º. Fica vedada a instalação de usos 
urbanos no território correspondente à 
Macrozona de Conservação Ambiental.
§ 3.º. A caracterização do uso misto não 
afasta o disposto nesta Lei quanto a exi-
gências relativas a usos não-residenciais.
§ 4.º. As atividades são enquadradas nos 

de resíduos sólidos.

Art.Art. 21. A instalação de qualquer 
uso caracterizado como empreen-
dimento de impacto social, elenca-
dos no artigo 20 desta Lei, se con-
diciona à realização de duas au-
diências públicas onde serão apre-
sentados o Estudo de Impacto 
Vizinhança (EIV) de que trata o 
artigo 200, inciso VI da Lei Orgâni-
ca do Município.

Art. 22. O Estudo de Impacto de 
Vizinhança a ser apresentado em 
audiência pública deverá apresen-
tar especificados e estimados de 
maneira quantitativa os incômodos 
relacionados à geração de tráfego 
de veículos e a demanda de trans-
porte público, capacidade de aten-
dimento pelos equipamentos urba-
nos e comunitários existentes e a 
interferência na paisagem urbana 
e no patrimônio natural e cultural.

Art. 23. Após a realização das au-
diências públicas, o Executivo Mu-
nicipal poderá condicionar a apro-
vação de empreendimentos de im-
pacto social, medidas específicas 
para mitigação ou compensação 
dos incômodos gerados.
§ 1.º. A medida mitigatória servirá 
para reduzir os incômodos gera-
dos nas imediações do local de im-
plantação do empreendimento.
§ 2.º. A medida compensatória ser-
virá para realização de melhora-
mentos relacionados à infraestru-
tura ou prestação de serviços para 
o conjunto do Município, indepen-
dentemente da proximidade do 
empreendimento de impacto 
social.
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Art. 26. A aprovação de conversão 
de uso rural para urbano implica o 
lançamento de quaisquer tributos 
municipais a partir do primeiro dia 
do ano subsequente à conversão.
§§ 1.º. É de inteira responsabilidade 
do proprietário do imóvel cujo uso 
tenha sido convertido para urbano 
a comunicação da alteração de 
uso ao INCRA.
§ 2.º. O imóvel cujo uso tenha sido § 2.º. O imóvel cujo uso tenha sido 
convertido de rural para urbano re-
ceberá um valor venal atribuído 
pelo Executivo compatível com 
sua localização e tipologia, admi-
tindo-se a impugnação de valores 
por parte dos interessados, nos 
termos da legislação tributária mu-
nicipal.

Art. 27. A instalação de qualquer 
uso urbano em imóvel assim con-
vertido nos termos desta Lei, além 
das exigências estabelecidas pelo 
zoneamento, condiciona-se:
I - à averbação da alteração de uso 
rural para urbano no competente 
registro de imóveis;
II - recolhimento da outorga onero-
sa por alteração de uso, corres-
pondente a 1% (um por cento) do 
valor venal do imóvel;
Parágrafo único. Na ausência de 
parâmetros definidos nesta Lei 
para caracterização da incomodi-
dade serão adotadas as normas 
técnicas aplicáveis ao tema.

Art. 28. A aprovação da instalação 
de usos não-residenciais rurais (N-
RRural) se condiciona à manifes-
tação da autoridade ambiental de 
licenciamento ambiental.

Seção III - Da ocupação dos lotes 
e glebas

Art. 24. A conversão do uso rural para 
urbano na Macrozona de Expansão 
Urbana terá a sua aprovação condiciona-
da aos seguintes requisitos urbanísticos 
do imóvel e atender aos parâmetros de 
uso do solo a que está inserido.
§ 1.º. O Protocolo do pedido de alteração 
de uso assinado pelo proprietário e ins-
truído com os seguintes documentos 
atualizados:
I - cópia autenticada do documento de 
propriedade sobre o imóvel;
II - cópia autenticada da matrícula do 
imóvel;
III - cópia autenticada do documento de 
identificação do proprietário;
IV - certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural (emitido pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA);
V - croqui ou mapa de localização do V - croqui ou mapa de localização do 
imóvel, com identificação de seus limites 
e confrontantes, preferencialmente acom-
panhado de seu georreferenciamento;
VI - declaração de expressa anuência do 
proprietário do imóvel ao lançamento de 
tributos municipais e ampliação e atuali-
zação da base de dados da planta gené-
rica do Município sobre o imóvel;
§ 2.º. O não atendimento a qualquer das 
condições estabelecidas neste artigo im-
plica o indeferimento do pedido de con-
versão de uso.

Art. 25. Imóveis rurais majoritariamente 
atingidos pelo perímetro de expansão 
urbana poderão pleitear a conversão de 
uso para sua integralidade, desde que 
não atinjam unidades de conservação 
após a vigência desta Lei.

Parágrafo ÚnicoParágrafo Único - Fica vedada em qual-
quer hipótese a conversão para uso 
urbano de parcela de imóvel situada 
dentro da Macrozona de Conservação 
Ambiental.

Art. 29. A aprovação de novas edi-
ficações, assim como a reforma, 
conservação ou regularização das 
existentes respeitará aos requisi-
tos urbanísticos e edilícios discri-
minados nos Anexos V- Melhora-
mentos viários propostos, Anexo 
VI - Parâmetros de Ocupação do 
Solo, Anexo VIII- Recuos para uso 
R3 - Residencial multifamiliar e 
Anexo IX - Exigência de vagas de 
estacionamento, a determinarem a 
ocupação dos lotes ou glebas, 
conforme a zona ou macrozona de 
situação:situação:
I - lote mínimo;
II - testada mínima do lote;
III - coeficiente de aproveitamento;
IV - taxa de ocupação;
V - taxa de permeabilidade;
VI - recuos frontal, lateral e de 
fundos;
VII -altura da edificação;
VIII - exigência de vagas.

Art.Art. 30. Não se admite qualquer 
desdobro ou parcelamento de 
gleba que origine lote com di-
mensões inferiores ao lote mínimo 
estabelecido no anexo VI.

Art. 31. Não serão computadas 
para fins de cálculo do coeficiente 
de aproveitamento:
I - subsolo localizado integralmen-
te abaixo do perfil da via;
II - nos casos de terreno com mais 
de uma via adjacente, o nível da 
via mais baixo será usado como 
parâmetro para locação do subso-
lo;
III - beiral de no máximo l (um) 
metro de projeção.

Art. 32. A implantação do subsolo 
não afasta o atendimento da taxa 
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Art. 38. A edificação não poderá 
apresentar elementos que ultra-
passem o limite do lote, incluin-
do-se aqueles de natureza arquite-
tônica ou anexos no espaço aéreo, 
térreo e subsolo de domínio públi-
co.

Parágrafo único. São permitidos 
elementos salientes acima de 
2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros), desde que não se 
projetem além de 80,00cm (oitenta 
centímetros), sobre o passeio.

Art.Art. 39. A implantação de pátios e 
estacionamentos descobertos 
maiores que 200m2 (duzentos 
metros quadrados) deverá utilizar 
piso drenante em pelo menos 1/3 
(um terço) da área a ser imper-
meabilizada.
§ 1.º. No caso de estacionamentos 
exige-se também a arborização 
correspondente a, pelo menos, um 
indivíduo arbóreo, preferencial-
mente de espécies nativas e diver-
sas, para cada 35m2 (trinta e cinco 
metros quadrados);
§ 2.º. A responsabilidade pela ma-
nutenção da arborização é do pro-
prietário.

Art. 40. Os imóveis abrangidos por 
Zona de Proteção Ambiental deli-
mitados no Anexo XII - Parques Li-
neares Propostos - poderão doar a 
respectiva área ao Executivo Muni-
cipal, mantendo a Taxa de Ocu-
pação e Coeficiente de Aproveita
mento considerando o lote original, 
sem prejuízo dos demais parâme-
tros.
§ l.º. O disposto neste artigo não 
afeta a possibilidade de parcela-
mento do solo ou desdobro, desde 

de permeabilidade e nem aos recuos apli-
cáveis à zona.

Art. 33. Os recuos de fundos respeitarão a 
dimensão estabelecida no Anexo VI - 
Parâmetros de Ocupação do Solo.

Parágrafo único. No caso do Uso Resi-
dencial R3, serão acrescidos 0,5m de 
recuo de fundos à dimensão mínima esta-
belecida no Anexo VIII - Recuos para usos 
R3 - Residencial Vertical, a cada 3m adi-
cionais na altura da edificação.

Art. 34. Os recuos laterais respeitarão a 
dimensão mínima estabelecida para a 
zona de situação para edificações, confor-
ma estabelecido no Anexo VI - Parâme-
tros de Ocupação do Solo.

Parágrafo único. No caso do Uso Resi-
dencial R3, serão acrescidos 0,25m de 
recuo laterais à dimensão mínima estabe-
lecida no caput a cada 3m adicionais na 
altura da edificação, conforme Anexo VIII - 
Recuos para usos R3 - Residencial Verti-
cal.

Art. 35. Fica permitida a utilização do 
recuo frontal para a implantação de áreas 
destinadas a garagens com cobertura re-
movível, portarias, bicicletários, paraci-
clos, abrigos de gás, quiosques, pergola-
dos e abrigos de resíduos.

Art. 36. Admite-se a implantação de edí-
culas com área construída limitada a 50% 
da área construída da edificação principal 
e altura da edificação limitada a 3m de pé 
direito, bem como de quiosques e pergola-
dos nos recuos de fundos e lateral.

Art. 37. Fica vedada a edificação em 
faixas de domínio de rodovias, estradas 
municipais e ferrovias, sem prévia anuên-
cia do órgão competente por sua gestão.

que atendidos os lotes mínimos 
estabelecidos para as zonas 
abrangidas.

Art.Art. 41. O Executivo Municipal so-
mente aceitará as áreas doadas 
livres de edificações, bens e pes-
soas, sob pena de cancelamento 
dos incentivos urbanísticos.

Parágrafo único. As áreas doadas 
deverão constituir os Parques Li-
neares propostos no Anexo XII.

Art. 42. Nas Zonas de Proteção 
Ambiental os imóveis ficam sujei-
tos ao controle de gabarito e 
recuos conforme Anexo VI- parâ-
metros de ocupação do solo, 
sendo o CA e TO sujeitos à apro-
vação do CPUA (Comissão de Po
lítica Urbana e Ambiental), desde 
que atendam às diretrizes da 
Zona.

Art. 43. O atendimento dos requisi-
tos urbanísticos e edilícios nos 
imóveis localizados nas Zonas de 
Proteção Ambiental não implica 
autorização à intervenção ou su-
pressão de vegetação em área de 
preservação permanente, salvo se 
houver sido objeto de autorização 
ambiental específica por órgão 
competente.

Art. 44. As exigências de vagas de 
estacionamento de veículos e bici-
cletas encontram-se estabelecidas 
no Anexo IX- Exigência de vagas 
de Estacionamento.

Seção IV - Do parcelamento do 
solo, desdobros, desmembramen-

tos e condomínios
Subseção I - Disposições gerais
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erosão, antes de tomadas as provi-
dências necessárias para garantir 
a estabilidade geológica e geotéc-
nica;
IV - declividade igual ou superior a 
30% (trinta por cento);
V - onde a poluição ambiental com-
provadamente impeça condições 
sanitárias adequadas;
VI - onde for técnica ou economi-
camente inviável a implantação de 
infraestrutura básica, serviços pú-
blicos de transporte coletivo ou 
equipamentos comunitários;
VII - onde houver proibição para 
esse tipo de empreendimento em 
virtude de leis de proteção do meio 
ambiente ou do patrimônio paisa-
gístico, ecológico, turístico, artísti-
co, histórico, cultural, religioso, ar-
queológico, etnográfico ou espe
leológico.

Art. 51. Não se admitirá parcela-
mento do solo ou a implantação de 
condomínios em imóveis que não 
atendam aos seguintes aspectos:
I - rede de abastecimento de água 
potável ou outra solução apresen-
tada pelo interessado;
II - rede de coleta de esgoto e dre-
nagem de águas pluviais ou outra 
solução apresentada pelo interes-
sado;
III - rede de energia elétrica e ilumi-
nação pública;

Parágrafo único. As redes de in-
fraestrutura urbana exigidas neste 
artigo deverão estar condicionadas 
à sua ligação com as redes ofi-
ciais. Caso não haja comprometi-
mento da prefeitura em atender à 
expansão da rede, o proprietário 
deverá prever sistema alternativo 
de abastecimento de água e esgo-

Art. 45. Enquadram-se como parcela-
mento do solo urbano, o loteamento e o 
desmembramento, assim caracterizados 
pela legislação federal, Lei n. 4591 de 16 
de dezembro de 1964 e suas alterações, 
Lei n.6766 de 19 de dezembro de 1979 e 
suas alterações, e pela Lei Municipal n. 
866866 de 03 de novembro de 1987 e suas al-
terações.

Art. 46. Caracteriza-se como desdobro 
qualquer subdivisão de lote oriundo de 
parcelamento regular do solo aprovado 
que resulte em 2 (dois) lotes.

Art. 47. Não se admite qualquer modalida-
de de subdivisão de gleba ou lote em 
novos lotes, unidades autônomas ou 
frações ideais que não ocorra de acordo 
com as modalidades de parcelamento do 
solo, loteamento, desmembramento, des-
dobro, condomínio edilício e condomínio 
de lote, estabelecidos nesta Lei.

Art. 48. Não se admite o parcelamento do 
solo, desdobro e condomínio para fins ur-
banos fora do perímetro urbano e de ex-
pansão urbana.

Art. 49. O parcelamento do solo para fins 
rurais deverá respeitar o módulo rural 
mínimo estabelecido pelo Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA).

Art. 50. No perímetro urbano não será ad-
mitida aprovação de parcelamentos do 
solo ou a implantação de condomínios nas 
seguintes situações:
I - terrenos alagadiços e sujeitos a inun-
dações, sem qualquer medida prévia de 
mitigação;
II - que tenham sido aterrados com mate-
rial nocivo à saúde pública, ou que 
causem instabilidade do solo da área;
III - sujeitos a deslizamentos de terra ou 

tamento sanitário na aprovação do 
loteamento.

Art.Art. 52. Constituem-se requisitos 
urbanísticos a serem observados a 
todas as modalidades de parcela-
mentos do solo e aos desdobros o 
lote mínimo e a testada mínima do 
lote, conforme o zoneamento.

Art. 53. Fica vedada a aprovação 
de lote sem testada para via públi-
ca, salvo se concomitante ao seu 
remembramento a outro lote com 
acesso à via.

Subseção II - Dos loteamentos, 
desmembramentos, desdobros,
condomínio edilício e condomínio 
de lote

Art.Art. 54. Os loteamentos, desmem-
bramentos, desdobros, condomí-
nio edilício e condomínio de lote, 
deverão ser condicionados a lei fe-
deral vigente, Lei n. 4591 de 16 de 
dezembro de 1964 e suas alte-
rações, Lei n.6766 de 19 de 
dezembro de 1979 e suas alte-
rações, e pela Lei Municipal n. 866 
de 03 de novembro de 1987 e suas 
alterações.

SEÇÃO IV - Dos procedimentos de 
aprovação e das penalidades
Subseção I - Do funcionamento 
das atividades

Art.Art. 55. O funcionamento de ativi-
dades não-residenciais condicio-
na-se ao atendimento do disposto 
nesta Lei, em especial aos usos 
permitidos em cada zona do Muni-
cípio, e será objeto de licença de 
funcionamento.
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tário.

Subseção III - Dos procedimentos 
referentes ao loteamento,

desmembramento, desdobro e 
condomínios

Art.Art. 59. Anteriormente à elabo-
ração e apresentação do projeto 
de loteamento, o empreendedor, 
por meio de requerimento, solicita-
rá ao Executivo Municipal a expe-
dição de diretrizes para elaboração 
de projeto de loteamento, acom
panhado dos seguintes documen-
tos atualizados:
I - título de propriedade registrado 
no cartório de registro de imóveis;
II - desenho, croqui ou qualquer 
outra forma de representação geo-
gráfica, georreferenciada ou não, 
do imóvel para o qual são solicita-
das diretrizes para elaboração de 
loteamento;
III - localização aproximada de 
áreas de preservação ambiental 
abrangidas ou lindeiras ao imóvel;
IV - Informações acerca do em-
preendimento imobiliário pretendi-
do para o local.
§ 1.º. O requerimento mencionado 
no caput deve ser assinado pelo 
proprietário do imóvel ou seu pro-
curador.
§ 2.º. Recebido o requerimento, 
devidamente acompanhado dos 
documentos exigidos, o Executivo 
Municipal terá 40 (quarenta) dias 
corridos para emissão de certidão 
de diretrizes, desde que toda a do-
cumentação apresentada esteja 
conforme.conforme.
§ 3.º. A ausência de qualquer dos 
elementos exigidos impede o pro-
tocolo da solicitação da certidão de 
diretrizes.

Art. 56. O funcionamento de atividade 
não-residencial em desacordo com as 
condições previstas na licença ou sem li-
cença de funcionamento emitida pelo Mu-
nicípio enseja:
I - multa, a ser regulamentada;
II - cassação da licença, se houver;
III - ordem de paralisação da atividade;
IV - lacração do estabelecimento.

ParágrafoParágrafo único. A continuidade de fun-
cionamento da atividade não autorizada, 
mesmo após determinação de sua parali-
sação ou eventual rompimento intencional 
de lacre enseja a cominação de multa, no 
triplo do valor inicialmente aplicado e pa-
ralisação imediata da atividade.

Subseção II - Da aprovação das edifi-
cações

Art. 57. O alvará de obras e o "habite-se" 
regulamentados pelo Código Municipal de 
Obras (Lei ne 1.201/1993) respeitarão às 
disposições específicas, quando discrimi-
nadas nesta Lei.

Art. 58. A infração a qualquer dispositivo 
desta Lei ou a realização de obra ou ser-
viço que ofereça perigo de caráter público 
ou a pessoa que a execute, ensejará no 
seu embargo combinado à cominação de 
multa a ser estabelecida em decreto, 
sendo o infrator notificado para que regu-
larize a situação no prazo que lhe for de-
terminado.
§ 1.º. O controle e a fiscalização da ocu-
pação pode a qualquer momento ser sub-
sidiado por fotos ou imagens aéreas, 
constituindo-se prova hábil para o even-
tual descumprimento da legislação.
§ 2.º. O desrespeito ao embargo de obras 
enseja a interdição e lacração do canteiro 
de obras ou do imóvel, bem como a demo-
lição daquilo que não houver sido previa-
mente autorizado, a expensas do proprie-

Art. 60. Da certidão de diretrizes 
deverão constar:
I - os itens de infraestrutura básica 
a serem implantados no interior do 
parcelamento;
IIII - exigências urbanísticas e edilí-
cias adicionais (como áreas não 
edificantes) em lotes limítrofes de 
áreas sujeitas a risco, bem como 
áreas nas Zonas de Proteção Am-
biental ou que interfiram na paisa-
gem urbana, sobretudo do San
tuário de Bom Jesus dos Perdões;
III - zoneamento abrangido pelo 
imóvel, bem como requisitos urba-
nísticos e edilícios a serem adota-
dos;
IV - sistema de circulação e sua ar-
ticulação com as vias oficiais;
V - acesso e destinação pública de 
áreas de preservação permanente 
destinadas à implantação de áreas 
verdes e de lazer, bem como inter-
venções propostas, caso autoriza-
das pela legislação ambiental.

Art. 61. A certidão de diretrizes 
terá o prazo de validade de 1 (um) 
ano, a contar de sua emissão.

Art.Art. 62. O atendimento das diretri-
zes condiciona a aprovação do lo-
teamento, constituindo o seu não 
atendimento como razão suficiente 
para o indeferimento do pedido de 
análise do projeto.

Art. 63. Compete ao empreende-
dor, por meio de requerimento, so-
licitar ao Executivo Municipal a 
análise do projeto de loteamento, 
acompanhado dos seguintes docu-
mentos:
I - requerimento, 1 (uma) via, con-
tendo a solicitação de análise do 
projeto de loteamento e a finalida-
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XVIII - laudo de caracterização da 
vegetação presente na área, 2 
(duas) vias;
XIX - planta urbanística ambiental, 
4 (quatro) vias;
XXXX - projeto de revegetação/im-
plantação das áreas verdes, 2 
(duas) vias;
XXI - projeto de arborização dos 
sistemas de lazer e dos passeios 
públicos, 2 (duas) vias;
XXII - fotografia aérea ou imagem 
da gleba a ser loteada, 3 (três) 
vias;
XXIIIXXIII - projeto completo (memo-
riais de cálculo e desenhos) do 
tanque séptico, de acordo com a 
NBR 7.229/93 da ABNT, e do siste-
ma de tratamento complementar e 
disposição final de efluentes, de 
acordo com a NBR 13.969/97 da 
ABNT, 2 (duas) vias, somente soli-
citado caso o sistema adotado for 
o de tratamento individual para 
cada lote;
XXIV - relatório da execução de 
testes de infiltração, de acordo 
com a NBR 13.969/97 da ABNT e 
determinação do nível do lençol 
freático, 2 (duas) vias, somente so-
licitado caso o sistema adotado for 
o de tratamento individual para 
cada lote;cada lote;
XXV - cópia da ART recolhida refe-
rente ao relatório da execução dos 
testes de infiltração e determi-
nação do nível do lençol freático e 
ao projeto de sistema e tratamento 
e disposição de esgotos, 2 (duas) 
vias, somente solicitado caso o sis
tema adotado for o de tratamento 
individual para cada lote;
XXVI - localização dos tanques 
sépticos e das alternativas de tra-
tamento complementar e de dispo-
sição de efluentes em planta do 

de do mesmo;
II - procuração, por instrumento particular 
com firma reconhecida por autenticidade, 
quando necessária, 1 (uma) via;
IIIIII - ato Constitutivo da pessoa jurídica ou 
pessoa física proprietária do imóvel, 1 
(uma) via;
IV - matrícula atualizada do Imóvel - 
máximo 30 (trinta) dias, 1 (uma) via;
VV - cópia das ARTs e/ou RRTs recolhidas 
para cada um dos projetos, laudos e rela-
tórios apresentados, 1 (uma) via;
VI - cópia do comprovante de pagamento  
do requerimento municipal;
VII - certidão de manifestação do órgão 
ambiental Secretaria Municipal de Sanea-
mento e Meio Ambiente, 1 (uma) via;
VIII - carta de diretrizes do Sistema de 
Abastecimento de Água e Coleta de 
Esgoto do órgão municipal responsável, 1 
(uma) via;
IX - memorial descritivo e justificativo do 
empreendimento, 5 (cinco) vias, contendo 
a descrição sucinta do loteamento, com 
suas características e usos; condições ur-
banísticas advindas do zoneamento apli-
cável e das diretrizes recebidas do Municí-
pio;
X - projeto urbanístico, 06 (seis) vias;
XI - planta de localização, 6 (seis) vias;
XII - levantamento planialtimétrico, 4 (qua-
tro) vias;
XIII - projeto de terraplenagem, 4 (quatro) 
vias;
XIV - projeto de drenagem, 4 (quatro) vias;
XV - projeto do sistema de tratamento de 
esgotos, 4 (quatro) vias, somente em caso 
do empreendimento não contemplar a 
rede pública de coleta de esgoto, com seu 
destino a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE);
XVIXVI - projeto do sistema de abastecimento 
de água, 4 (quatro) vias;
XVII - projeto do sistema de coleta e afas-
tamento de esgoto sanitário, 4 (quatro) 
vias;

empreendimento, observando, se 
for o caso, a distância mínima de 
30 metros entre qualquer poço 
freático e qualquer sumidouro e/ou 
vala de infiltração, 2 (duas) vias, 
somente solicitado caso o sistema 
adotado for o de tratamento indivi-
dual para cada lote;dual para cada lote;
XXVII - quadro de áreas com a 
identificação da área original total, 
área destinada a lotes particulares, 
áreas a serem doadas ao Municí-
pio destinadas a áreas verdes e de 
lazer, áreas a serem doadas ao 
Município para o uso público insti-
tucional, áreas integrantes de 
Zonas de Proteção Ambiental, 
áreas a serem doadas ao Municí-
pio para implantação de sistema 
viário, 3 (três) vias;
XXVIII - cópia autenticada dos do-
cumentos de identificação dos pro-
prietários e seus cônjuges;
XXIX - cópia autenticada de ins-
crição dos profissionais habilitados 
e responsáveis pelos projetos, 
laudos e relatórios nos competen-
tes órgãos de classes;
XXX - licença de instalação ou de 
dispensa emitida pela autoridade 
responsável pelo licenciamento 
ambiental;
XXXI - valor médio unitário estima-
do para venda de um lote;
XXXII - estimativa de custos de im-
plantação da infraestrutura exigida 
na certidão de diretrizes;
XXXIII - cronograma de execução 
das obras de infraestrutura que 
não ultrapasse o prazo máximo de 
2 (dois) anos, prorrogável por igual 
período (2 anos) somente uma 
vez, contados da data de registro 
do loteamento no cartório compe-
tente;tente;
XXXIV - termo de compromisso de 
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dimento, o requerente deve sub-
meter o projeto a aprovação dos 
órgãos estaduais “Graprohab”.
§2º. Compreendem-se como impe-
dimentos que comprometam a 
saúde pública ou ao ordenamento 
territorial situações não identifica-
das por ocasião da emissão de di-
retrizes, mas constatadas a partir 
do projeto de loteamento elabora
do que impliquem a impossibilida-
de de atendimento, pela infraestru-
tura urbana e pelos equipamentos 
comunitários existentes ou propos-
tos, do incremento populacional 
gerado pelo empreendimento.
§3º. Para obtenção da aprovação 
final do empreendimento, o reque-
rente deverá trazer os projetos 
aprovados pelo “Graprohab”.

Art. 65. O certificado de aprovação 
do loteamento, acompanhado de 
uma via das plantas georreferen-
ciadas, do memorial descritivo, do 
quadro de áreas e do termo de 
caução será entregue ao empreen-
dedor, mediante o comprovante do 
pagamento das taxas municipais 
referente a analise solicitada, e 
aposição de recibo dessa docu-
mentação no processo administra-
tivo de aprovação.

Art. 66. O empreendedor terá um 
ano, contado da data de emissão 
do Certificado de aprovação do lo-
teamento para apresentar ao Exe-
cutivo Municipal, os seguintes do-
cumentos:
I - comprovação do registro do lo-
teamento;
II - escritura pública de constituição 
de hipoteca em favor do Município, 
incidente sobre os lotes especifica-
dos no termo de caução, condicio-

caução, em três vias, cujos termos serão 
reproduzidos em escritura pública de hipo-
teca ou outra garantia admitida por lei, em 
favor do Município, condicionando sua li-
beração à execução e recebimento pelo 
Município das obras de infraestrutura bá-
sicas e complementares exigidas nas dire
trizes do projeto, conforme o cronograma 
de execução das obras.
§ l.º. O requerimento de análise do projeto 
de loteamento, bem como o termo de 
compromisso de caução serão assinados 
pelo proprietário e seu cônjuge, se aplicá-
vel, ou por representante legalmente 
constituído para esse fim, acompanhada 
do devido reconhecimento de firma e, se 
forfor o caso, de cópia autenticada de procu-
ração ou contrato social.
§ 2.º. o disposto no parágrafo anterior al-
cança todos os demais coproprietários, 
caso houver
§ 3.º. A garantia apresentada pelo em-
preendedor ao Município deverá ser sufi-
ciente para cobrir os custos estimados 
(orçamento de referência) de implantação 
da infraestrutura exigida, calculados com 
base em tabelas oficiais de referência de 
preços de serviços ou materiais atualiza
das.
§ 4.º. Plantas, memoriais descritivos e 
quadros de áreas deverão estar assina-
dos por profissional legalmente habilitado, 
bem como pelo proprietário ou procurador 
responsável pela administração dos bens.
Art. 64. Verificado o atendimento das dire-
trizes expedidas anteriormente, bem 
como aos elementos exigidos por ocasião 
da apresentação do projeto e não haven-
do impedimentos à implantação do lotea-
mento que comprometam a saúde pública 
e o ordenamento do território, o Executivo 
Municipal aprovará os documentos apre-
sentados, apondo-se carimbo próprio de 
aprovação prévia, e emitirá certidão de 
conformidade do loteamento.
§1º. Após aprovação prévia do empreen-

nada sua liberação à execução e 
ao recebimento das obras de in-
fraestrutura exigidas para apro-
vação;
III - comprovação de recolhimento 
das taxas exigidas para emissão 
do alvará de implantação do lotea-
mento;
IV - requerimento do empreende-
dor ou seu procurador legalmente 
constituído para expedição de 
alvará de implantação do lotea-
mento.

Parágrafo único. O certificado de 
aprovação do loteamento pode ser 
renovado pelo prazo de seis 
meses, podendo ser prorrogado 
até no máximo de dois anos, me-
diante requerimento justificado do 
empreendedor.

Art. 67. Atendidas as exigências 
de documentação do empreende-
dor para emissão do certificado de 
aprovação do loteamento, o Exe-
cutivo Municipal expedirá alvará de 
implantação do loteamento, que 
autorizará o início das obras.
§ 1.º. O alvará de implantação do 
loteamento (ato de aprovação) terá 
validade de 2 (dois) anos, prorro-
gável por mais dois anos, median-
te requerimento justificado do em-
preendedor
§ 2.º. O alvará de que trata o caput 
não substitui a autorização am-
biental requerida para a supressão 
de vegetação nativa ou inter-
venção em áreas de preservação 
permanentes, cuja obtenção será 
de responsabilidade do empreen
dedor.

Art. 68. Caso não concluída a in-
fraestrutura no prazo definido pelo 
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Art. 70. Desmembramento e des-
dobros autorizados nos termos 
desta Lei far-se-ão por meio de so-
licitação do interessado ao Execu-
tivo Municipal, acompanhado dos 
seguintes documentos:
I - requerimento, 1 (uma) via, con-
tendo a solicitação de análise do 
projeto de desmembramento ou 
desdobro;
II - procuração, por instrumento 
particular com firma reconhecida 
por autenticidade, quando neces-
sária, 1 (uma) via;
III - ato constitutivo da pessoa jurí-
dica proprietária do imóvel, 1 
(uma) via;
IV - matrícula atualizada do Imóvel 
- máximo 30 (trinta) dias, 1 (uma) 
via;
V - cópia da ART e/ou RRT recolhi-
das para projeto, 1 (uma) via;
VI - cópia do comprovante de pa-
gamento das taxas municipais, re-
ferente à análise solicitada;
VII - certidão negativa de tributos 
municipais;
VIII - projeto contendo as divisões 
em lotes, com as respectivas nu-
merações, dimensões, confrontan-
tes, norte magnético, APP, faixa 
non aedificandi, a indicação das 
vias existentes e dos loteamentos 
próximos, além da projeção das 
edificações existentes no local;
IX - memorial descritivo de lote ori-
ginado a partir do desdobro;
X - enumeração dos equipamentos 
urbanos, comunitários, dos ser-
viços públicos existentes no local;

Art. 71. Após análise da documen-
tação, não havendo impedimentos, 
o Executivo Municipal emitirá o ato 
de aprovação.

alvará de implantação (ato de aprovação) 
do loteamento, o Executivo Municipal noti-
ficará o empreendedor, proprietário e res-
ponsável técnico das obras pela sua con-
clusão, informando da execução da ga-
rantia.
§ 1º. O não atendimento do encargo de 
implantação da infraestrutura será noticia-
do a cartório competente pelo registro do 
parcelamento do solo, sendo tomadas as 
providências para transferência definitiva 
da titularidade dos lotes ao pleno domínio 
do Município.
§ 2.º. Caso o empreendedor ou qualquer 
proprietário do imóvel parcelado se res-
ponsabilize, em até 15 (quinze) dias após 
a notificação, pela conclusão das obras de 
infraestrutura no prazo complementar de 
um ano, o Executivo Municipal celebrará 
com Termo de Ajustamento de Conduta 
comcom este, desde que tenha poderes para 
assumir encargos em nome do imóvel.
§ 3.º. O descumprimento de prazos esta-
belecidos no Termo de Ajustamento de 
Conduta conduz à execução da garantia e 
propositura de ação civil pública contra os 
responsáveis pelo parcelamento do solo 
não implantado.

Art. 69. Concluídas as obras de infraestru-
tura no prazo do alvará de implantação 
(Ato de aprovação) do loteamento, o em-
preendedor comunicará o Município, que 
terá 30 (trinta) dias para conferência, ca-
bendo-lhe neste prazo a emissão de certi-
dão de recebimento das obras de infraes
trutura, em termos hábeis a servirem de li-
beração à caução e ao cancelamento da 
hipoteca incidente sobre os lotes do par-
celamento do solo perante o cartório imo-
biliário.

Parágrafo Único. Os lotes caucionados 
poderão parcialmente ser liberados de 
acordo com a execução das obras descri-
tas no cronograma de obras.

Art. 72. Registrado o desdobro ou 
o desmembramento, o interessado 
juntará cópia do registro autentica-
da, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 73. Qualquer parcelamento de 
solo ou desdobro implantado no 
Município sem a prévia autori-
zação do Município terá suas 
obras embargadas e seu proprie-
tário será multado, conforme 
multas e penalidades a serem re
gulamentadas pelo executivo.
§ 1.º. A partir do embargo, abre-se 
o prazo de 30 (trinta) dias para a 
devida regularização.
§ 2.º. Findo o prazo de 30 (trinta) 
dias e não regularizado o parcela-
mento de solo ou desdobro, apli-
car-se-á multa, no valor prevista no 
caput.
§ 3.º. Se persistir a irregularidade, 
a cada 60 dias será aplicada multa 
no valor equivalente ao triplo da 
multa inicial até o completo desfa-
zimento das obras ou da sua regu-
larização final.

Título III - Dos Instrumentos Urba-
nísticos e Tributários de

Indução do Desenvolvimento 
Urbano e Rural

Art. 74. O Plano Diretor de Bom 
Jesus dos Perdões admite a opor-
tuna adoção de todos os instru-
mentos jurídico-urbanístico e tribu-
tário específicos da Política 
Urbana instituídos pelo Estatuto da 
Cidade (Lei Federal n2 10.257 de 
10 de julho de 2001), sem prejuízo 
de outros dispositivos da legis-
lação federal e estadual.
§ 1.º. Nos termos do artigo 42, inci-
sos I e II, do Estatuto da Cidade 
(Lei Federal n. 10.257 de 10 de 
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e demarcação urbanística;
V - legitimação de posse.

Art.Art. 77. Admite-se a regularização 
fundiária, em qualquer das modali-
dades previstas nesta Lei, em uni-
dades de conservação de uso sus-
tentável, assim definidas pela Lei 
Federal n. 9.985, de 18 de julho de 
2000, desde que tenham a anuên
cia do respectivo Conselho Gestor.
Título IV - Do sistema de planeja-
mento

Art. 78. O Sistema Municipal de 
Planejamento, nos termos da Lei 
Orgânica do Município, artigo 88, § 
29, é o conjunto de órgãos, 
normas, recursos humanos e téc-
nicos voltados à coordenação da 
ação planejada da administração 
municipal,municipal, que combinado ao 
Plano Diretor do Município (LOM, 
art. 88, §le) se responsabilizará 
pela execução do acompanha-
mento e controle das políticas de 
desenvolvimento territorial, urbano 
ou rural, e se pautará pelas seguin
tes diretrizes:
I - implementação do planejamento 
como processo permanente e 
flexível, capaz de se adaptar conti-
nuamente às mudanças exigidas 
pelo desenvolvimento do Municí-
pio;
II - integração dos diversos agen-
tes públicos e privados interve-
nientes no processo de planeja-
mento e gestão;
III - acompanhamento e avaliação 
dos resultados da implementação 
do Plano Diretor;
IV - ampla divulgação dos dados e 
informações;
V - modernização administrativa, 
com ampliação da base cadastral 

julho de 2001.
§§ 3.º. Todos os imóveis rurais que vierem 
ter seu uso convertido a urbano e localiza-
dos na Macrozona de Expansão Urbana 
sujeitam-se à aplicação da outorga onero-
sa por alteração de uso, prevista no artigo 
29 da Lei Federal n. 10.257 de 10 de julho 
de 2001.

Art. 75. O Município poderá utilizar-se do 
pagamento por serviços ambientais, cus-
teado com recursos originários do Fundo 
de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
(FDUA), nos imóveis localizados na Ma-
crozona de Expansão Urbana e na Macro-
zona de Conservação Ambiental.
§ 1.º. Serão permitidos para o pagamento 
por serviços ambientais áreas de nascen-
tes, matas ciliares, áreas de preservação 
permanente, reservas legais de imóveis 
rurais e fragmentos de vegetação signifi-
cativa, assim considerados aqueles ne-
cessários à manutenção do solo e pro
dução e melhoria da qualidade das águas, 
bem como Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural.
§ 2.º. O Município regulamentará a possi-
bilidade de pagamento por serviços am-
bientais, respeitando-se regra de propor-
cionalidade à área com cobertura vegetal 
preservada.

Art. 76. Poderão ser adotados, no âmbito 
local, os seguintes instrumentos de titu-
lação para programas habitacionais de 
provisão habitacional ou de regularização 
fundiária em áreas pertencentes ao Muni-
cípio:
I - concessão de uso especial para fins de 
moradia (CUEM) e autorização de uso, re-
gulados pela Medida Provisória n2 
2.220/2001;
II - concessão de direito real de uso 
(CDRU);
III - direito de superfície;
IV - usucapião especial de imóvel urbano 

georreferenciada e aberta à con-
sulta pública.

Art. 79. O Sistema Municipal de 
Planejamento é composto por:
I - órgãos da administração direta e 
indireta, em especial as secreta-
rias municipais e entidades vincu-
ladas à Administração Municipal;
II - entidades e membros da socie-
dade civil organizada, incluídas 
instituições de ensino;
III - pelo Conselho Municipal de 
Política Urbana (CMPU), compos-
to de forma paritária entre repre-
sentantes do Poder Público e so-
ciedade civil.

Art. 80. São instrumentos do Siste-
ma Municipal de Planejamento e 
Gestão Urbana:
I - plano diretor e legislação urba-
nística e ambiental municipal;
II - planos e programas setoriais 
Municipais;
III - plano plurianual;
IV - lei de diretrizes orçamentárias;
V - lei orçamentária anuais;
VI - Fundo Municipal de Desenvol-
vimento Urbano - FMDU.

Art. 81. O Sistema Municipal de 
Planejamento será subsidiado por 
dados, sistematizados anualmen-
te, contendo a síntese dos resulta-
dos dos processos de aprovação e 
fiscalização decorrentes desta Lei, 
bem como da aplicação de seus 
instrumentos urbanísticos.
§ 1.º. Referida sistematização 
anual de dados será tornada públi-
ca no exercício subsequente.
§ 2.º. A sistematização de dados 
será lançada sobre banco de 
dados georreferenciados.
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d) 1 (um) titular e 1 (um) suplente 
representantes das entidades em-
presariais da indústria;
III - 4 (quatro) representantes titu-
lares e 4 (quatro) representantes 
suplentes de moradores da região, 
distribuídos do seguinte modo:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente 
representantes da Região Admi-
nistrativa 1;
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente 
representantes da Região Admi-
nistrativa 2;
c) 1 (um) titular e 1 (um) suplente 
representantes da Região Admi-
nistrativa 3;
d) 1 (um) titular e 1 (um) suplente 
representantes da Região Admi-
nistrativa 4;
§ 1.º. Os representantes arrolados 
no inciso I serão indicados direta-
mente pelo Poder Público.
§ 2.º. As entidades arroladas no 
inciso II deste artigo deverão estar 
constituídas no mínimo há dois 
anos e deverão indicar seus repre-
sentantes através de reunião pre-
viamente convocada para este fim.
§ 3.º. Os membros do CMPU arro-
lados no inciso III serão indicados 
e eleitos em audiências públicas.
§ 4.º. Os representantes arrolados 
nos incisos II e III não poderão ser 
escolhidos dentre os servidores 
públicos do Município de Bom 
Jesus dos Perdões.
§§ 5.º. A composição do Conselho 
Municipal de Política Urbana, esta-
belecida neste artigo, será nomea-
da, através de Decreto do Executi-
vo Municipal, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias, a contar da vi-
gência desta Lei.

Art. 84. O mandato dos membros 
do CMPU será de 2 (dois) anos.

Art. 82. O Município obriga-se a disponibi-
lizar permanentemente a qualquer cida-
dão para consulta em meio eletrônico os 
textos, tabelas, mapas e delimitações 
georreferenciadas correspondentes aos 
anexos desta Lei.

Art. 83. Fica instituído o Conselho Munici-
pal de Política Urbana - CMPU, órgão deli-
berativo e consultivo em matéria de natu-
reza urbanística e de política urbana, pre-
sidido pela autoridade do executivo indica-
da e composto por pessoas maiores, ca-
pazes e idôneas, representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil, com base te-
rritorial no município, de acordo com os 
seguintes critérios:
I - 4 (quatro) representantes titulares e 4 
(quatro) representantes suplentes do 
Poder Público distribuídos do seguinte 
modo:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente repre-
sentantes da Secretaria de Obras, Ser-
viços, Habitação e Planejamento;
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente repre-
sentantes da Secretaria de Saneamento 
Básico e Ambiental;
c) 1 (um) titular e 1 (um) suplente repre-
sentantes de livre nomeação pelo Chefe 
do Executivo, desde que integrante da Ad-
ministração Direta ou Indireta do Municí-
pio;
d) 1 (um) titular e 1 (um) suplente da 
Câmara de Vereadores Municipal;
II - 4 (quatro) representantes titulares e 4 
(quatro) representantes suplentes da so-
ciedade civil distribuídos do seguinte 
modo:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente repre-
sentantes do CREA/CAU ;
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente repre-
sentantes da Associação dos Produtores 
Rurais de B. J. Perdões;
c) 1 (um) titular e 1 (um) suplente repre-
sentantes das entidades empresariais do 
comércio;

Art. 85. Compete ao CMPU:
I - acompanhar a implementação 
do Plano Diretor, analisando e deli-
berando sobre questões relativas a 
sua aplicação, previstas nesta Lei;
II - aprovar e acompanhar a exe-
cução de planos e projetos de inte-
resse do desenvolvimento urbano, 
inclusive os planos setoriais;
III - analisar e aprovar projetos de 
lei de interesse da política urbana, 
antes de seu encaminhamento à 
Câmara Municipal;
IV - gerir e deliberar sobre os re-
cursos oriundos do Fundo de Des-
envolvimento Urbano e Ambiental;
V - acompanhar e fiscalizar o cum-
primento dos programas e exe-
cução dos projetos custeados pelo 
Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano;
VI - acompanhar e monitorar a im-
plementação dos instrumentos ur-
banísticos;
VII - zelar pela integração das polí-
ticas setoriais;
VIII - discutir e encaminhar so-
luções sobre as omissões e con-
tradições da legislação urbanística 
municipal;
IX - convocar audiências e debates 
públicos;
X - elaborar e aprovar o regimento 
interno;
XI - deliberar sobre as regulamen-
tações decorrentes desta Lei;

Art. 86. As reuniões do CMPU 
serão realizadas com um quórum 
mínimo de metade mais um de 
seus membros.
§§ 1.º. As decisões do Conselho 
Municipal de Política Urbana - 
CMPU, no âmbito de sua compe-
tência, deverão ser consideradas 
como Resoluções, sujeitas à ho-
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VI - criação de unidades de con-
servação ou proteção de outras 
áreas de interesse ambiental;
VII - proteção de áreas de especial 
interesse histórico, cultural, artísti-
co ou paisagístico;
VIII - melhoria e ampliação da in-
fraestrutura urbana ou da rede 
viária.

Art. 91. Constituem fontes de re-
cursos do Fundo de Desenvolvi-
mento Urbano e Ambiental - 
FDUA:
I - Ações de mitigação ou compen-
sação decorrentes de empreendi-
mentos de impacto social;
II - Compensação ambiental por 
danos causados;
III - Recursos oriundos de termos 
de compromisso e recuperação 
ambiental (TCRAs);
IV - Recursos auferidos com a ou-
torga por alteração de uso;
V - Recursos decorrentes de 
multas aplicadas por infrações edi-
lícias, urbanísticas e às posturas 
municipais.

Art. 92. Ficam revogadas todas as 
leis de zoneamento e suas alte-
rações, salvo a Lei Municipal n. 
866 de 06 de novembro de 1987 e 
suas alterações, e Código de Pos-
turas e leis que autorizam convê-
nio com o Estado para regulari
zação fundiária e Restrições Urba-
nísticas registradas em matrícula.

Art. 93. Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
dos Perdões, Estado de São 
Paulo, 29 de maio de 2019.

mologação do Prefeito Municipal.
§ 2.º. As decisões do CMPU serão toma-
das com aprovação da maioria simples 
dos membros presentes.

Art. 87. O CMPU, durante o desenvolvi-
mento de seus trabalhos, poderá instituir 
câmaras técnicas e grupos de trabalho es-
pecíficos.

Art. 88. O Poder Executivo Municipal ga-
rantirá o suporte técnico e operacional ne-
cessário ao pleno funcionamento do 
CMPU.

Art. 89. Fica instituída a seguinte divisão 
Regional Administrativa para fins de 
gestão do Plano Diretor, conforme delimi-
tação do Anexo XI- Divisão Regional Ad-
ministrativa de Gestão:
I - Gestão Administrativa 1 (RA1)- as 
áreas urbanas compreendidas pelos 
bairros ao norte da área central;
II - Gestão Administrativa 2 (RA2)- as 
áreas urbanas compreendidas pelos 
bairros centrais e ao sul;
IIIIII - Gestão Administrativa 3 (RA3)- as 
áreas urbanas em loteamentos isolados;
IV - Gestão Administrativa 4(RA4) - Com-
preende as Macrozonas de Conservação 
Ambiental e de Uso Rural Sustentável e 
núcleos urbanos esparsos.

Art. 90. Fica instituído o Fundo de Desen-
volvimento Urbano e Ambiental - FDUA, 
cujos recursos serão aplicados nas se-
guintes finalidades:
I - execução de programas e projetos ha-
bitacionais destinados à população de 
baixa renda;
II - constituição de reserva fundiária;
III - pagamento por serviços ambientais;
IV - ordenamento e direcionamento da ex-
pansão urbana;
V - criação de espaços públicos, de áreas 
verdes e de lazer;

SERGIO FERREIRA
Prefeito Municipal
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