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Os Vereadores que estas subscrevem, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica, propõe a 

seguinte emenda ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 017/2019. 

 

  EMENDA ADITIVA NÚMERO _________ 

 

 Art. 1º - Acrescentar na redação do artigo 2º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o 

qual vigorara nestes termos:  

 

           Art. 2º ----------------------------------------- 

 
 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

   

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 07 – 
MUQ7, a área contida na poligonal do ponto de encontro do Marginal Leste da 
BR 101 com a projeção da lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center 
seguindo em direção Leste Nordeste pela Lateral Sudeste do Loteamento 
Andorinha Centrer até o cruzamento com o Rio Pereque; do cruzamento da 
projeção da Lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center com o Rio Pereque 
seguindo em direção Leste pelo Rio Pereque até o encontro da projeção Leste do 
braço do Rio da Vó; do cruzamento do Rio Pereque com a projeção Leste do braço 
do Rio da Vó seguindo em direção Sul Sudeste pelo braço do Rio da Vó até o 
cruzamento com o Rio da Vó; do cruzamento do braço do Rio da Vó com o Rio da 
Vó seguindo em direção Sul Sudoeste pelo Rio da Vó até o cruzamento com o 
ponto de Coordenada N 6.993.908,7247 e E 738.129,5497; do ponto de 
Coordenada N 6.993.908,7247 e E 738.129,5497 seguindo em direção Oeste 
Sudoeste pela projeção da Leste Nordeste da Latetal Noroeste do Loteamento 
Jardim Dourado até o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos; do 
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cruzamento da Lateral Noroeste do Loteamento Jardim Dourado com a Avenida 
Governador Celso Ramos seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Avenida 
Governador até o cruzamento com a Marginal Leste da BR 101; do cruzamento 
da Avenida Governador Celso Ramos com a Marginal Leste da BR 101 seguindo 
em direção Norte Nordeste pela Marginal Leste da BR 101 até o cruzamento com 
a projeção da lateral Sudeste do Letamento Andorinha Center. 

                

                        

Art. 2º - Acrescentar na redação do artigo 3º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o qual 

vigorara nestes termos:  

 
 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

 ---------------------------------- 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 07 – MUQ7, apresenta os seguintes 
parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 3,5 (três vírgula cinco) vezes a área do lote, 
podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito 
de construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de 
aproveitamento máximo de 6,0 (seis) vezes a área do lote. Não contarão para o 
coeficiente de aproveitamento os pavimentos destinados exclusivamente para 
garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais inseridos dentro do volume permitido 
com recuo lateral e fundos 0 (zero). Não contarão para o coeficiente de 
aproveitamento até mais 1 (um) pavimento voltado exclusivamente para lazer; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 10% (dez por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 75% (setenta e cinco por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro; 

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 16,00 
(dezesseis metros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima deste 
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limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 1,50m 
(um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada 
pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam 
voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Número livre; 

g) Altura (gabarito) livre; 

h) Parcelamento do solo com lote de 525m² (quinhentos e vinte e cinco metros 
quadrados), testada mínima de 15 (quinze) metros para a via pública e Unidade 
autônoma mínima de 525m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados); 

i) Para empreendimentos multifamiliare é obrigatório que no pavimento térreo 
contenha no mínimo 30% de sua área composta por salas comerciais; 

j) Os loteamentos elaborados nesse macrozoneamento deverão possuir, 
preferencialmente nos meios de quadra, no mínimo uma área urbanizada (a critério 
da diretriz do planejamento urbano) com no mínimo 5% (cinco por cento) da área 
da quadra; 

h) Empreendimentos em terrenos com área superior a 1000m² (mil metros 
quadrados), executados em loteamentos não aprovados, deverão possuir no 
mínimo uma área urbanizada (a critério da diretriz do planejamento urbano) com 
no mínimo 5% (cinco por cento) da área. 

Art. 3º - Acrescentar no projeto de lei em epigrafo os seguintes artigos que passaram a vigorarem 

nestes termos:  

 

Art. 1º ------------------------- 

Art. 2º ------------------------- 

Art. 3º ------------------------- 

Art. 4º ------------------------- 

 

                 Art. 4º-A - Modifica os artigos 43-C e quarenta e 43-D da Lei Complementar 33/2011.  

                

 

                  Art. 43-C - A Macrozona Urbana de Qualificação 7 apresenta as seguintes características:  

I - Área localizada no perímetro urbano, em região de expansão urbana, com 
potencial para a implantação de novos parcelamentos urbanos. 

                   Art. 43-D - A Macrozona Urbana de Qualificação 7 tem como objetivos mínimos orientar  

                   nas políticas públicas no sentido de: 

I - Qualificar a paisagem urbana existente, com empreendimentos de ocupação 
horizontal visando a qualidade de vida dos munícipes; 

II - Gerar recursos financeiros, por meio da venda de potencial construtivo, para 
política de saneamento básico, habitação de interesse social, implantação de 
infraestrutura urbana, equipamentos urbanos e política de recuperação 
ambiental. 
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III - Aproveitar a posição espavial do zoneamento para criar uma nova 
centralidade com paisagem urbana diversificada. 

 

                               

Na Sala das Sessões Vereador Marçal Manoel da Silva, 02 de dezembro de 2019  

 

 

Vereadores:  
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