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Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica, propõe a seguinte emenda 

ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 010/2019. 

 

  EMENDA MODIFICATIVA NÚMERO _________ 

 

 Art. 1 - Modifique a redação do artigo 3º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o qual passará a 

vigorar nestes termos: 

 

  “Art. 3º (...) 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 1 - MUCON1, apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (uma) vez a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 

de 1,0 (uma) vez a área do lote; 

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

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

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

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

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

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

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

i) ------------------------------- 

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

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 2 - MUCON2, apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (uma) vez a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 

de 1,5 (uma vírgula cinco) vezes a área do lote, podendo exceder esse limite básico através de outorga onerosa 

do direito de construir ou transferência do potencial construtivo; 

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

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

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

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

f) Número de pavimentos básico 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) básico de 09 (nove) 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 12 (doze) metros; 

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

i) ------------------------------- 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 3 - MUCON3, apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (uma) vez a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 

de 2,5 (duas vírgulas cinco) vezes a área do lote, podendo exceder esse limite básico através de outorga onerosa 

do direito de construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de aproveitamento máximo 

de 4,0 (quatro) vezes a área do lote; 

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

c) ------------------------------- 
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d) -------------------------------- 

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

f) Número de pavimentos básico de 04 (quatro) 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 06 (seis) pisos; 

g) Altura (gabarito) básico de 14 (quatorze) 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 21 (vinte e um) metros; 

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

i) -------------------------------- 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 4 - MUCON4, apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (uma) vez a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 

de 4,0 (quatro) vezes a área do lote, podendo exceder esse limite básico através 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; 

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

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

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

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

f) Número de pavimentos básico de 06 (seis) 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 08 (oito) pisos; 

g) Altura (gabarito) basico de 21 (vinte e um) 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 28 (vinte e oito) metros; 

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

i) --------------------------------- 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 5 - MUCON5, apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (uma) vez a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 

de 5,0 (cinco) vezes a área do lote, podendo exceder esse limite básico através de outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de aproveitamento máximo de 7,0 (sete) 

vezes a área do lote; 

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

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

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

 

 

 

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

f) Número de pavimentos básico de 08 (oito) 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 10 (dez) pisos; 
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g) Altura (gabarito) básico de 28 (vinte e oito) 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 35 (trinta e cinco) metros; 

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

i) ----------------------------------- 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 6 - MUCON 6 apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (uma) vez a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 

de 6,0 (seis) vezes a área do lote, podendo exceder esse limite básico através de outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de aproveitamento máximo de 8,0 (oito) 

vezes a área do lote; 

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

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

d) Recuo mínimo de 8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros) do eixo da via para alinhamento do muro 

e recuo frontal mínimo de 12,50m (doze metros e cinqüenta centímetros) do eixo da via para a edificação na 

Avenida Governador Celso Ramos. Recuo frontal para as demais 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; 

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

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

g) Número de pavimentos máximo de 08 (oito) 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 12 (doze) pisos; 

h) Altura (gabarito) máxima de 28 (vinte e oito) 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 42 (quarenta e dois) metros; 

i) -------------------------------- 

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

 

A ZONA ESPECIAL TURÍSTICA - ZET apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 1,5 (um vírgula cinco) vezes a área do lote, podendo exceder esse 

limite básico através de outorga onerosa do direito de construir ou transferência do potencial construtivo; 

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

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

d) Recuo mínimo de 8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros) do eixo da via para alinhamento do muro 

e recuo frontal mínimo de 12,50m (doze metros e cinqüenta centímetros) do eixo da via para a edificação na 

Avenida Governador Celso Ramos. Recuo frontal para as demais 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; 

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. Utilizando o lote para empreendimentos turísticos, o número de pavimentos passa a 

ser de 06 (seis) pisos mediantes o pagamento de outorga onerosa do direito de contruir; 

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). Utilizando o lote para empreendimentos turísticos, o 

gabarito máximo passa a ser de 21 (vinte e um) metros mediantes o pagamento de outorga onerosa do direito 

de contruir; 

h) -------------------------------- 
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A ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 06 - ZEITA6, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos para utilização com a finalidade apenas de marinas e obras públicas: 

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

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

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

d) Recuo mínimo de 8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros) do eixo da via para alinhamento do muro 

e recuo frontal mínimo de 12,50m (doze metros e cinqüenta centímetros) do eixo da via para a edificação na 

Avenida Governador Celso Ramos. Recuo frontal para as demais 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. O recuo em relação a LPM será de 

10,00 (dez) metros, para casos de marinas, não haverá necessidade de recuo em relação a LPM; 

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

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

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

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

i) somente poderão ser edificadas obras destinadas a equipamentos públicos ou a manutenção de 

atividades relacionadas à pesca artesanal. As edificações existentes poderão ser objeto de reforma e 

manutenção, sem ampliação de área. 

 

 

 A MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO ORIENTADA - MUO2, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

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

b) Taxa de permeabilidade do solo de 80% (oitenta por cento) da área do lote, utilizando-se do lote para 

edificações de pousadas, hotéis, restaurantes e similares a taxa de permeabilidade passa a ser de 50% (cinquenta 

por cento) da área do lote. Deverá ser mantida no mínimo 40% (quarenta por cento) de vegetação nativa, caso 

existente; 

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

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

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

f) Número de pavimentos máximo de 02 (dois) pisos; 

g) Altura (gabarito) máxima de 07 (sete) metros; 

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

 

O EIXO URBANO 3 - EU3, apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,0 (duas) 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 2,5 (dois vírgulas cinco) 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) ---------------------------------------; 

d) Recuo mínimo de 5(cinco metros do alinhamento do muro. 

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

edificação que apresentarem aberturas. Permitido recuo 0 (zero) até a altura máxima de 10,50 metros (dez 

metros e cinquenta centímetros) incluindo a laje. Para os pavimentos acima dos 10,50 metros (dez metros e 

cinquenta centímetros), os recuos laterais e fundos respeitarão a distância mínima de 1,50 metros (um metro e 

cinquenta centímetros) mais 0,20 metros (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação;  
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f) Número de pavimentos de 06 (seis) pisos podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga 

onerosa do direito de construir ou transferência de potencial construtivo até o Número de pavimentos máximo 

de 08 (oito) pisos. Não contarão para o Número de pavimentos aqueles 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 Número de pavimentos até mais 1 (um) pavimento voltado exclusivamente para 

lazer; 

 

 

 

g) Altura (gabarito) de 21 (vinte e oito) metros até laje de fechamento do ultimo pavimento podendo ser 

superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir ou transferência de potencial 

construtivo até a Altura máxima de 28 (vinte e oito) metros até laje de fechamento do ultimo pavimento. Não 

contarão para a Altura máxima aqueles 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 Número de pavimentos até mais 1 (um) pavimento voltado exclusivamente para lazer; 

h) Parcelamento do solo com lote de 360m² (Seiscentos metros quadrados), testada mínima de 12 (doze) 

metros para a via pública e Unidade autônoma mínima de 360 m² (Seiscentos metros quadrados). 

i) ------------------------------------ 

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

 
                                                    

                                                      

                                                                                           Porto Belo, 30 de agosto de 2019.  

 

Vereadores:  

 

Altino Torquato dos Santos Júnior               Joel Orlando Lucinda                Célio Ramos                         

 

 

Silvana Nunes Stadler                      Marcos Venicius  Marques                       |Jonas Amadeu Raulino 

. 

 

Diogo dos Santos                             Francisco Scottine                                     Bento Voltolini 
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