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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 010/2019. 

 

  EMENDA MODIFICATIVA NÚMERO _________ 

 

 Art. 1º - Modifique a redação do artigo 1º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o 

qual passará a vigorar nestes termos: 

 

 Art. 1º------------------------------- 

Art. 19. ----------------------------------------------- 

I – ------------------ 

II - ----------------- 

III ------------------ 

IV - ---------------- 

V - ----------------- 

VI – ---------------- 

VII - ---------------- 

VIII ----------------- 

IX ------------------- 

X - ------------------- 

XI - ------------------ 

XII - ----------------- 

XIII - ---------------- 

XIV - ----------------- 

XV - ------------------ 

XVI - ----------------- 

XVII - ----------------- 

XVII-A – Macrozona Urbana de Qualificação 7 – MUQ 7 

XVIII - ------------------------ 

XIX - -------------------------; 

XX - --------------------------- 

XXI - -------------------------- 

XXII - ------------------------- 

XIII - -------------------------- 

XXIV - ------------------------ 

XXV - ------------------------- 

XXVI - ------------------------ 

XXVII - ----------------------- 

XXVIII - ---------------------- 

XXIX - ------------------------ 

XXX - ------------------------- 

XXXI - ------------------------ 

XXXII - ---------------------- 

XXXIII - ---------------------- 

 

Art. 31. ------------------..................................... 

I - -------------------------. 

II - ................................ 

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

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

Art. 32 - ------------------------------------------------ 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cvaguadoce.sc.gov.br/imagens/brasao_edilidade.png&imgrefurl=http://www.cvaguadoce.sc.gov.br/?pg=simbolos&usg=__IxsUtQKK6yXvjrJBFiL41rgRG7Q=&h=646&w=464&sz=198&hl=pt-BR&start=1&tbnid=2_7KqqisDgi28M:&tbnh=137&tbnw=98&prev=/images?q=braz%C3%A3o+da+edilidade&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G


                                                    ESTADO DE SANTA CATARINA 

      MUNICÍPIO DE PORTO BELO   

                                  PODER LEGISLATIVO  

                                  RUA: CAP. GUALBERTO LEAL NUNES, 330 - CENTRO 

   CEP 88.210-000 – FONE/FAX 47 3369 4510 
 

Página 2 de 11 

 

 
I - ............................... 

Art. 33. -------------------------------------------------- 

I - ----------------------. 

II -  --------------------. 

.......................................................................................................................... 

Art. 33-A. ----------------------------------------------- 

Art. 33-B. ----------------------------------------------- 

............................................................................................................................. ..... 

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

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

Art. 57-B. ---------------------------------------------- 

Art. 57-C. ---------------------------------------------- 

............................................................................................................................. .... 

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

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

                                                         Art. 57-D ---------------------------------------------- 

Art. 57 E ------------------------------------------------ 

.................................................................................................................................. 

Art. 89 --------------------------------------------------- 

I - -------------------------- 

II - ------------------------- 

III -------------------------- 

IV -  ------------------------ 

V -   ------------------------ 

VI - ------------------------- 

VII -  ----------------------- 

VIII - ----------------------- 

IX - ------------------------- 

X -   ------------------------ 

XI -   ----------------------- 

XII - ------------------------   

XIII - ------------------------ 

XIV - ------------------------- 

XV – ------------------------- 

XV A - Macrozona Urbana de Qualificação 7 – MUQ 7 

XVI -  --------------------------- 

XVII - --------------------------- 

XVIII - -------------------------- 

XIX- ----------------------------; 

XX -  ---------------------------- 

XXI -   --------------------------- 

XXII - ---------------------------- 

XXIII -  -------------------------- 

XIX - ----------------------------- 

.................................................................................................................................. 

Art. 117. .................................................................................................................. 

I - -------------------------------- 

II - ------------------------------- 

III - ----------------------------- 

IV - ------------------------------ 

V - --------------------------------- 

VI - -------------------------------- 

VII - ------------------------------- 
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VIII- ------------------------------ 

IX - ------------------------------- 

X - -------------------------------- 

............................................................................................................................. ..... 

Art. 213. .................................................................................................................. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Macrozona Urbana de Qualificação 7 – MUQ 7 60 55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

.................................................................................................................................. 

Art. 313. .................................... 

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

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

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

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

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

 

Art. 2º - Modifique a redação do artigo 2º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o qual passará 

a vigorar nestes termos: 

Art. 2º ---------------------- 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 1 - 

MUCON1, a área contida na poligonal entre o ponto do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com a Rua Manoel Felipe da Silva seguindo deste em direção 

norte até o mar; do mar, seguindo em direção oeste, contornando a praia até Rua das 

Vieiras; da Rua das Vieiras, seguindo por esta até o cruzamento com a Rua Milton José 

Serpa Filho; do cruzamento das Ruas das Vieiras e Milton José Serpa Filho seguindo pela 

Rua Milton José Serpa Filho até o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos; 

do cruzamento da Rua Milton José Serpa Filho com a Avenida Governador Celso Ramos 

seguindo pela Avenida Governador Celso Ramos até o cruzamento com a Rua João 

Benedito Guerreiro; do cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com a Rua João 

Benedito Guerreiro seguindo pela Rua João Benedito Guerreiro até o cruzamento com a 

faixa de 33 metros da Linha de Preamar Médio (LPM); do cruzamento da Rua João 

Benedito Guerreiro com a faixa de 33 metros da Linha de Preamar Médio (LPM) seguindo 

em direção Leste Nordeste pela faixa de 33 metros da Linha de Preamar Médio (LPM) até 
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o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos; do cruzamento da faixa de 33 

metros da Linha Preamar Médio (LPM) com a Avenida Governador Celso Ramos seguindo 

pela Avenida Governador Celso Ramos até o cruzamento com a Rua José Manoel Serpa; 

do cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com a Rua José Manoel Serpa seguido 

pela Rua José Manoel Serpa até o cruzamento com a Rua Manoel Felipe da Silva; do 

cruzamento das Ruas José Manoel Serpa com Manoel Felipe da Silva seguindo pela Rua 

Manoel Felipe da Silva até o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos. Com 

exceção da área da Zona Especial Cultural. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 2 - 

MUCON2, a área contida na poligonal entre o ponto do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com a Rua Manoel Felipe da Silva seguindo em direção nordeste 

pela Avenida Governador Celso Ramos até o cruzamento da Avenida Governador Celso 

Ramos com a lateral leste do Loteamento Jardim Independência; do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com a lateral leste do Loteamento Jardim Independência 

seguindo na direção Sul/Sudeste pela lateral leste do Loteamento Jardim Independência até 

o cruzamento com a Rua Morro do Moreira; do cruzamento da lateral leste do Loteamento 

Jardim Independência com a Rua Morro do Moreira seguindo pela Rua Morro do Moreira 

até o cruzamento com a Rua Jacob Pereira Cruz; do cruzamento das Ruas Morro do 

Moreira com Jacob Pereira Cruz seguindo em direção Oeste/Sudoeste pela lateral Sul do 

Loteamento Jardim Independência II até o encontro dos fundos Oeste do Loteamento 

Jardim Independência II; do encontro da lateral Sul com o Fundo Oeste do Loteamento 

Jardim Independência II seguindo em direção Norte/Nordeste pela fundo Oeste do 

Loteamento Jardim Independência II até o encontro da projeção do alinhamento da Rua 

Leopoldo José Guerreiro; do cruzamento dos fundos Oeste do Loteamento Jardim 

Independência II com a projeção do alinhamento da Rua Leopoldo José Guerreiro seguindo 

pela Rua Leopoldo José Guerreiro até o cruzamento com a projeção da lateral leste do 

Loteamento Village Baleia Branca; do cruzamento da Rua Leopoldo José Guerreiro com a 

projeção da lateral Leste do Loteamento Village Baleia Branca seguindo em direção Sul 

Sudeste pela lateral Leste do Loteamento Village Baleia Branca até o cruzamento com a 

Cota 20; do cruzamento da lateral Leste do Loteamento Village Baleia Branca com a Cota 

20 seguindo em direção Sudoeste pela Cota 20 até o cruzamento com a projeção Sudeste a 

partir do encontro da Avenida Governador Celso Ramos com Rua Milton José Serpa Filho; 

do cruzamento da Cota 20 com a projeção Sudeste seguindo em direção Noroeste até o 

cruzamento com o encontro da da Rua Milton José Serpa Filho com a Avenida Governador 

Celso Ramos; do cruzamento da projeção Noroeste com a Rua Milton José Serpa Filho com 

a Avenida Governador Celso Ramos seguindo pela Avenida Governador Celso Ramos até 

o cruzamento com a Rua João Benedito Guerreiro; do cruzamento da Avenida Governador 

Celso Ramos com a Rua João Benedito Guerreiro seguindo pela Rua João Benedito 

Guerreiro até o cruzamento com a faixa de 33 metros da Linha de Preamar Médio (LPM); 

do cruzamento da Rua João Benedito Guerreiro com a faixa de 33 metros da Linha de 

Preamar Médio (LPM) seguindo em direção Leste Nordeste pela faixa de 33 metros da 

Linha de Preamar Médio (LPM) até o cruzamento com a Avenida Governador Celso 

Ramos; do cruzamento da faixa de 33 metros da Linha Preamar Médio (LPM) com a 

Avenida Governador Celso Ramos seguindo pela Avenida Governador Celso Ramos até o 

cruzamento com a  Rua José Manoel Serpa; do cruzamento da Avenida Governador Celso 

Ramos com a Rua José Manoel Serpa seguido pela Rua José Manoel Serpa até o 

cruzamento com a Rua Manoel Felipe da Silva; do cruzamento das Ruas José Manoel Serpa 

com Manoel Felipe da Silva seguindo pela Rua Manoel Felipe da Silva até o cruzamento 

com a Avenida Governador Celso Ramos. Com exceção da área da Zona Especial Cultural. 

Bem como a área contida na poligonal entre o ponto de encontro do cruzamento da Cota 

20 com a Rua Carlos Antônio da Silva Filho seguindo pela Rua Carlos Antônio da Silva 
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Filho até o cruzamento com a Rua José Ponciano da Silva; do cruzamento da Rua Carlos 

Antônio da Silva Filho com a Rua José Ponciano da Silva seguindo pela Rua José Ponciano 

da Silva até o cruzamento com a Rua Luiz Batista; do cruzamento da Rua José Ponciano 

da Silva até o cruzamento com a Rua Luiz Batista seguindo pela Rua Luiz Batista até com 

a Rua Tangará; do cruzamento da Rua Luiz Batista com a Rua Tangará seguindo em 

direção Oeste até o cruzamento com a Cota 20; do cruzamento da projeção Oeste a partir 

do ponto de encontro das Ruas Luiz Batista e Rua Tangará com a Cota 20 seguindo em 

direção Sul pela Cota 20 até o cruzamento com a Rua Carlos Antônio da Silva Filho. 

 

---------------------------------------------. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 4 - 

MUCON4, a área contida na poligonal entre o ponto de encontro da projeção do 

alinhamento da Rua da Carioca com a Cota 20 seguindo em direção Sul pela Cota 20 até 

o cruzamento com a projeção do alinhamento Rua José Joaquim Amâncio; do cruzamento 

da Cota 20 com a projeção do alinhamento da Rua José Joaquim Amâncio seguindo em 

direção Oeste/Sudoeste pela Rua José Joaquim Amâncio até o cruzamento com a Cota 20; 

do cruzamento da Cota 20 com a projeção do alinhamento da Rua José Joaquim Amâncio 

seguindo em direção Norte pela Cota 20 até o cruzamento da Cota 20 com a projeção do 

alinhamento da Rua da Carioca; do cruzamento da Cota 20 com a projeção do alinhamento 

da Rua da Carioca seguindo em direção Leste/Nordeste pela Rua da Carioca até o 

cruzamento com a Cota 20;. 

 

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

------------------------------. 

------------------------------.  

------------------------------. 

 

Art. 3º - Modifique a redação do artigo 3º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o qual passará 

a vigorar nestes termos: 

Art. 3º-------------------- 

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

a) -------------------; 

b) -------------------; 

c) -------------------; 

d) Recuo frontal de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro. Para empreendimentos 

unifamiliares Recuo Frontal mínimo de 05 (cinco) metros do alinhamento do muro; 

e) ------------------- 

f) Recuo lateral e fundo de, no mínimo, 2,00 metros (dois metros). Caso a edificação se 

enquadre nos parâmetros das características açorianas e tenha parecer favorável do 

CONCIBELO, poderá utilizar recuo lateral e fundos 0 (zero); 

g) ------------------- 

h) -------------------; 

i) -------------------; 

j) ------------------- 

k) – Para empreendimentos multifamiliares  a área da unidade privativa deverá ser superior 

a 80m² (oitenta metros quadrados); 
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i) – Os empreendimentos comprovadamente voltados para hospedagem turística poderão 

utilizar a cobertura, sendo que no máximo 25% (vinte e cinco por cento ) da área do 

pavimento inferior coberta, para uso exclusivo de lazer;  

 

-----------------------------------------------------: 

a) --------------------; 

b) --------------------; 

c) --------------------; 

d) Recuo frontal para as vias públicas com 08 (oito) ou mais metros de largura, mínimo 

de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro e recuo frontal para as vias públicas com 

largura menor que 08 (oito) metros, o mínimo é de 50% da largura da via. Para 

empreendimentos unifamiliares Recuo Frontal Mínimo de 05 (cinco) metros do 

alinhamento do muro; 

e) Recuos laterais e fundos de, no mínimo, 1,50 metros (um metro e cinquenta 

centímetros) nas faces que apresentarem aberturas em edificações de até 2 (dois) 

pavimentos. Permitido recuo 0 (zero) até a altura máxima de 4,00 (quatro) metros incluindo 

a laje. Para edificações com salas comerciais no pavimento térreo, será permitido recuo 0 

(zero) até a altura máxima de 5,50 metros (cinco metros e cinquenta centímetros) para 

construção de mezaninos. Caso a edificação se enquadre nos parâmetros das 

características açorianas e tenha parecer favorável do CONCIBELO, poderá utilizar recuo 

lateral e fundos 0 (zero); 

f) Número de pavimentos básico de 02 (dois) pisos, podendo ser superior a este casp a 

edificação se enquadre nos parâmetros das características açorianas e tenha parecer 

favorável do CONCIBELO, poderá utilizar até o Número de pavimentos máximo de 03 

(três) pisos; 

g) --------------------; 

h) --------------------. 

i) --------------------. 

j) - k) – Para empreendimentos multifamiliares  a área da unidade privativa deverá ser 

superior a 80m² (oitenta metros quadrados); 

k) – Os empreendimentos comprovadamente voltados para hospedagem turística poderão 

utilizar a cobertura, sendo que no máximo 25% (vinte e cinco por cento ) da área do 

pavimento inferior coberta, para uso exclusivo de lazer; 

---------------------------------------------: 

a) ---------------------; 

b) ---------------------; 

c) ---------------------; 

d) Recuo frontal para as vias públicas com 08 (oito) ou mais metros de largura, mínimo 

de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro e recuo frontal para as vias públicas com 

largura menor que 08 (oito) metros, o mínimo é de 50% da largura da via. Para 

empreendimentos unifamiliares Recuo Frontal Mínimo de 05 (cinco) metros do 

alinhamento do muro; 

e)           ----------------------; 

f) -----------------------; 

g) -----------------------; 

h) -----------------------; 

i) -----------------------. 

 

j) – Para empreendimentos multifamiliares  a área da unidade privativa deverá ser superior 

a 80m² (oitenta metros quadrados); 
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k) – Os empreendimentos comprovadamente voltados para hospedagem turística poderão 

utilizar a cobertura, sendo que no máximo 25% (vinte e cinco por cento ) da área do 

pavimento inferior coberta, para uso exclusivo de lazer;  

 

-------------------------------------------------: 

a) ---------------------; 

b) ---------------------; 

c) ---------------------; 

d) Recuo frontal para as vias públicas com 08 (oito) ou mais metros de largura, mínimo 

de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro e recuo frontal para as vias públicas com 

largura menor que 08 (oito) metros, o mínimo é de 50% da largura da via. Para 

empreendimentos unifamiliares Recuo Frontal Mínimo de 05 (cinco) metros do 

alinhamento do muro; 

e) ---------------------; 

f) ---------------------; 

g) ---------------------; 

h) ---------------------. 

i) ---------------------. 

j) – Para empreendimentos multifamiliares  a área da unidade privativa deverá ser superior 

a 80m² (oitenta metros quadrados); 

 

----------------------------------------------------------: 

a) ---------------------; 

b) ---------------------; 

c) ---------------------; 

d) Recuo frontal para as vias públicas com 08 (oito) ou mais metros de largura, mínimo 

de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro e recuo frontal para as vias públicas com 

largura menor que 08 (oito) metros, o mínimo é de 50% da largura da via. Para 

empreendimentos unifamiliares Recuo Frontal Mínimo de 05 (cinco) metros do 

alinhamento do muro; 

e) --------------------; 

f) --------------------; 

g) --------------------; 

h) --------------------; 

i) --------------------. 
j) – Para empreendimentos multifamiliares  a área da unidade privativa deverá ser superior 

a 80m² (oitenta metros quadrados); 

 

----------------------------------------------------------: 

a) -----------------------; 

b) -----------------------; 

c) -----------------------; 

d) -----------------------; 

 e). Recuar 60 (sessenta) metros do espelho d’água do mar em seu maior pico de maré. No   

                                    caso de edificações destinadas para atividade náuticas e turísticas, desde que sem  

                                    hospedagem, poderá utilizar esse recuo mínimo até a altura de 20 (vinte) metros.  

f) -----------------------; 

g) -----------------------; 

h) -----------------------; 

i) -----------------------. 

j) -----------------------. 
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k) – Para empreendimentos multifamiliares  a área da unidade privativa deverá ser superior 

a 80m² (oitenta metros quadrados); 

  

 

--------------------------------------------------------: 

a) -------------------; 

b) -------------------; 

c) -------------------; 

d) -------------------. 

e) -------------------; 

f) Número de pavimentos máximo de 02 (dois) pisos, podendo ser superior a este 

mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo até o Número de pavimentos máximo de 03 (três) pisos; 

g) Altura (gabarito) máxima de 07 (sete) metros, podendo ser superior a este mediante o 

pagamento de outorga onerosa do direito de construir ou transferência do potencial 

construtivo até a Altura (gabarito) máxima de 10,50 metros (dez metros e cinqüenta 

centímetros); 

h) -------------------. 

 

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

a) ------------------ 

b) ------------------ 

c) ------------------ 

d) ------------------. 

e) ------------------  

f) ------------------ 

g) ------------------ 

h) ------------------ 

 

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

a) ----------------- 

b) ----------------- 

c) ----------------- 

d) ----------------- 

e) -----------------  

f) ----------------- 

g) ----------------- 

h) ----------------- 

 

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

a) ---------------- 

b) ---------------- 

c) ----------------; 

d) ----------------. 

e) ----------------  

f) ---------------- 

g) ---------------- 

h) ----------------. 

i) ----------------. 

j) -----------------. 
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------------------------------------------------------ 

 

Art. 4º ---------------------------------------------- 

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

--- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- - 

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

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

 -- -- -- 

Macrozona Urbana de Qualificação 7 – MUQ Permitido Permitido Permitido 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

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

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- - 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

 

 

Art. 5 ---------------------------------------------------------- 

Art. 6º --------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

Vereadores:  
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