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Justificativa do Projeto de Lei Complementar nº 010/2019 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Venho por meio deste encaminhar a apreciação desta Casa o presente Projeto de 

Lei, que “Altera os dispositivos que menciona da Lei Complementar nº 33/2011, Código 

Urbanístico do Município de Porto Belo, e dá outras providencias”. 

Almeja-se com a presente iniciativa, alterar itens da Lei Complementar nº 

33/2011, Código Urbanístico do Município de Porto Belo, principalmente no tocante ao 

zoneamento do Centro do Município, visando um crescimento populacional adequado e 

ordenado. 

Acreditando ter dirimido a questão, contamos com o prestimoso apoio dos nobres 

Edis, reiterando nossos votos de estima e apreço e permanecendo à disposição para maiores 

elucidações. 

Porto Belo - SC, aos 19 dias do mês de junho de 2019. 

 

 

 

EMERSON LUCIANO STEIN 

PREFEITO 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2019 

 

 

Altera os dispositivos que menciona da Lei 

Complementar nº 33/2011, Código Urbanístico 

do Município de Porto Belo, e dá outras 

providencias. 

 

 

O Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo art. 83, I c/c 85, II, da Lei Orgânica do Município de Porto Belo, submete a 

aprovação de Vossas Excelências o seguinte Projeto de Lei:  

Art. 1º A Lei Complementar Municipal nº 33, de 10 de junho de 2011, com suas 

alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

Art. 19. O Macrozoneamento do Município de Porto Belo divide-se em: 

 

I - Macrozona Rural de Proteção Ambiental - MRPA; 

 

II - Macrozona Rural de Ocupação Orientada- MRO; 

 

III - Macrozona Urbana de Proteção Ambiental - MUPA; 

 

IV - Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 1 - MUO1; 

 

V - Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 2 - MUO 2; 

 

VI - Macrozona Urbana de Consolidação 1 - MUCON1; 

 

VII - Macrozona Urbana de Consolidação 2 - MUCON2; 

 

VIII - Macrozona Urbana de Consolidação 3 - MUCON3; 

 

IX - Macrozona Urbana de Consolidação 4 - MUCON4; 

 

X - Macrozona Urbana de Consolidação 5 - MUCON5; 

 

XI - Macrozona Urbana de Consolidação 6 - MUCON6;  

 

XII - Macrozona Urbana de Qualificação 1 - MUQ 1; 

 

XIII - Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2; 
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XIV - Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3; 

 

XV - Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4; 

 

XVI - Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5; 

 

XVII - Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6; 

 

XVIII - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental - ZEITA; 

 

XIX - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 1 - ZEITA 1; 

 

XX - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 2 - ZEITA 2; 

 

XXI - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 3 - ZEITA 3; 

 

XXII - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 4 - ZEITA 4; 

 

XXIII - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 6 - ZEITA 6; 

 

XXIV - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 9 - ZEITA 9; 

 

XXV - Zona Especial Turística - ZET; 

 

XXVI - Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços - MUIS; 

 

XXVII - Zona Especial de Conservação Ambiental - ZECA; 

 

XXVIII - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

 

XXIX - Zona Especial de Ocupação Tradicional - ZEOT; 

 

XXX - Setor de Mineração - SEMIN; 

 

XXXI - Eixo Urbano - EU; 

 

XXXII - Eixo de Serviços - ES; 

 

XXXIII - Semieixo. 

 

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

 

 

Art. 31. ...................................................................................................................... 

 

I - Visando a preservação e recuperação da identidade açoriana na Macrozona 

Urbana de Consolidação 1 - MUCON1, o empreendedor obterá benefícios 
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mediante adesão ao Termo de Inclusão no Programa Preservação e Recuperação 

da Identidade Açoriana. 

 

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

 

 

SEÇÃO VI 

 

MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 2, 3, 4 e 5 

 

Art. 32. As Macrozonas Urbanas de Consolidação 2, 3, 4 e 5, apresentam as 

seguintes características: 

 

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

 

 

Art. 33. As Macrozonas Urbanas de Consolidação 2, 3, 4 e 5, tem como objetivos 

mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

 

I - Promover a consolidação da ocupação urbana, diversificando os usos, 

garantindo a qualidade de vida e otimizando a infraestrutura existente. 

 

II - Visando a preservação e recuperação da identidade açoriana nas Macrozonas 

Urbanas de Consolidação, 2, 3, 4 e 5, o empreendedor obterá benefícios mediante 

adesão ao Termo de Inclusão no Programa Preservação e Recuperação da 

Identidade Açoriana. 

 

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

 

Art. 33-A. (SUPRIMIDO). 

 

Art. 33-B. (SUPRIMIDO). 

 

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

 

 

 

SEÇÃO V 

 

MACROZONA URBANA DE CONCOLIDAÇÃO 6 - MUCON6 

 

Art. 57-B. A Macrozona Urbana de Consolidação 6 - MUCON6, tem como 

característica predominante, o grande potencial para atividades de lazer náutico, 

manutenção e guarda de embarcações, instalações de heliportos, serviços de 

hotelaria, restaurantes e outras atividades afins. 

 

Art. 57-C. Os parâmetros de incomodidades e outros parâmetros previsto em todo 

processo de planejamento municipal, não mencionados nessa Lei, serão aplicados 
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na Macrozona Urbana de Consolidação 6 - MUCON6, os mesmos da Macrozona 

Urbana de Industria e Serviços - MUIS. 

 

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

 

 

 

SEÇÃO VI 

 

ZONA ESPECIAL TURÍSTICA - ZET 

 

Art. 57-D. A ZONA ESPECIAL TURÍSTICA - ZET, tem como característica 

principal, o grande potencial para apoio das atividades de lazer náutico, 

manutenção e guarda de embarcações, instalações de heliportos, serviços de 

hotelaria, restaurantes e outras atividades afins. 

 

Art. 57-E. Os parâmetros de incomodidades e outros parâmetros previsto em todo 

processo de planejamento municipal, não mencionados nessa Lei, serão aplicados 

na ZONA ESPECIAL TURÍSTICA - ZET os mesmos parâmetros da Macrozona 

Urbana de Industria e Serviços - MUIS. 

 

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

 

 

Art. 89. Compõe o perímetro urbano de Porto Belo, os seguintes Zoneamentos, 

conforme anexo III: 

 

I - Macrozona Urbana de Proteção Ambiental - MUPA; 

 

II - Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 1 – MUO 1; 

 

III - Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 2 - MUO 2; 

 

IV -  Macrozona Urbana de Consolidação 1 - MUCON 1; 

 

V -   Macrozona Urbana de Consolidação 2 - MUCON 2; 

 

VI - Macrozona Urbana de Consolidação 3 - MUCON 3; 

 

VII -  Macrozona Urbana de Consolidação 4 - MUCON 4; 

 

VIII - Macrozona Urbana de Consolidação 5 - MUCON 5;  

 

IX - Macrozona Urbana de Consolidação 6 - MUCON 6;  

 

X -   Macrozona Urbana de Qualificação 1 - MUQ 1; 

 

XI -   Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2; 
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XII -   Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3; 

    

XIII - Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4; 

 

XIV - Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5; 

 

XV - Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6; 

 

XVI -   Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços - MUIS; 

 

XVII - Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental - ZEITA; 

 

XVIII - Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental 1 - ZEITA 1; 

 

XIX- Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental 2 - ZEITA 2; 

 

XX -  Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental 3 - ZEITA 3; 

 

XXI -   Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental 4 - ZEITA 4; 

 

XXII - Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental – 6 - ZEITA 6 

 

XXIII -  Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental 9 - ZEITA 9; 

 

XIX - Zona Especial Turística – ZET. 

 

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

 

 

 

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

 

I - Macrozona Urbana de Consolidação 2 - MUCON 2; 

 

II - Macrozona Urbana de Consolidação 3 - MUCON 3; 

 

III - Macrozona Urbana de Consolidação 4 - MUCON 4; 

 

IV - Macrozona Urbana de Consolidação 5 - MUCON 5; 

 

V - Macrozona Urbana de Consolidação 6 - MUCON 6; 

 

VI - Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2; 

 

VII - Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3; 

 

VIII- Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ 4; 
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IX - Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5; 

 

X - Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6. 

 

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

 

 

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

 

Zoneamento  Diurno Noturno 

Macrozona Rural de Proteção Ambiental – MRPA 55 50 

Macrozona Rural de Ocupação Orientada- MRO 70 60 

Macrozona Urbana de Proteção Ambiental – MUPA 55 50 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 1 - MUO1; 55 50 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 2 - MUO 2 55 50 

Macrozona Urbana de Consolidação 1 - MUCON1; 65 60 

Macrozona Urbana de Consolidação 2 - MUCON2 70 60 

Macrozona Urbana de Consolidação 3 - MUCON3 60 55 

Macrozona Urbana de Consolidação 4 – MUCON4 60 55 

Macrozona Urbana de Consolidação 5- MUCON5 60 55 

Macrozona Urbana de Consolidação 6 –MUCON6 70 60 

Macrozona Urbana de Qualificação 1 - MUQ 1 65 60 

Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2 60 55 

Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3 60 55 

Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4 60 55 

Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5 60 55 

Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6 60 55 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental – ZEITA 65 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 1 - ZEITA 1 65 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 2 - ZEITA 2 65 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 3 - ZEITA 3 65 60 
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Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 4 - ZEITA 4 65 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 6 – ZEITA 6 70 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 9 – ZEITA 9 65 60 

Zona Especial Turística – ZET 70 60 

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços – MUIS 70 60 

Zona Especial de Conservação Ambiental – ZECA 55 50 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 60 55 

Zona Especial de Ocupação Tradicional – ZEOT 70 60 

Setor de Mineração – SEMIN 70 60 

Eixo Urbano – EU 70 60 

Eixo de Serviços – ES 70 60 

Semieixos 65 60 

 

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

 

 

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

 

 

Tabela I - Transferência de áreas para o município em loteamentos  

Zoneamentos Área Verde (%) Área Interesse 

Social (%) 

Equipamentos Urbanos 

e Comunitários (%) 

Macrozona Urbana de Consolidação  10 5 10 

Macrozona Urbana de Qualificação 10 5 5 

Macrozona Urbana de Indústria e Serviços  20 5 5 

Zona Especial Turística  20 5 5 

 

Art. 2º Altera e insere itens no Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 33, de 

10 de junho de 2011, com suas alterações posteriores, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
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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 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. 

 

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 
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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 Servidão Maria Cardozo; do cruzamento da 

Cota 20 com a Servidão Maria Cardozo seguindo pela Servidão Maria Cardozo 

até o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos; do cruzamento da 

Servidão Maria Cardozo 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. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 3 

- MUCON3, a área contida na poligonal entre o ponto de encontro da Cota 20 

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 Norte 

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

Cota 20 seguindo em direção Norte pela Cota 20 até o cruzamento com a Rua 

Morro do Moreira. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 4 
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- 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; 

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 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 5 

- MUCON5, a área contida na poligonal entre o ponto de encontro da projeção do 

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

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

Filho; do cruzamento da Cota 20 com a Rua Carlos Antônio da Silva Filho 

seguindo pela rua Carlos Antônio da Silva 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 Norte pela Cota 20 até o cruzamento com a projeção do 

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

projeção do alinhamento da Rua José Joaquim Amâncio seguindo pela Rua José 

Joaquim Amâncio em direção Leste/Nordeste até o cruzamento com a Cota 20. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 6 

- MUCON 6, a área contida na poligonal entre o ponto de encontro da Avenida 

Governador Celso Ramos com a Cota 20 seguindo em direção Nordeste pela Cota 

20 até o cruzamento com a Rua Pedro Jacinto Dias; do cruzamento da Cota 20 

com a Rua Pedro Jacinto Dias seguindo em direção Sudoeste até o Mar; do 

cruzamento da projeção Sudoeste a partir do cruzamento da Rua Pedro Jacinto 
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Dias com a Cota 20 com o Mar seguindo em direção Sudeste pelo Mar até o 

desemboque do Córrego com Coordenadas N 6.994.997,3721 e E 744.530,2064; 

do desemboque do Córrego com Coordenadas N 6.994.997,3721 e E 744.530,2064 

seguindo em direção Leste pelo córrego até o cruzamento com a Avenida 

Governador Celso Ramos; do cruzamento do córrego com a Avenida Governador 

Celso Ramos seguindo em direção Nordeste pela Avenida Governador Celso 

Ramos até o cruzamento com a Cota 20. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL TURÍSTICA - ZET, a área 

contida na poligonal entre o ponto de encontro da Avenida Governador Celso 

Ramos com a lateral leste do Loteamento Jardim Independência seguindo em 

direção nordeste pela Avenida Governador Celso Ramos até o cruzamento com a 

Cota 50; do cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com a Cota 50 

seguindo em direção Leste Sudoeste pela Cota 50 até o ponto de Coordenada N 

6.994.457,4095 e E 744.244,3740; do ponto de Coordenada N 6.994.457,4095 e E 

744.244,3740 seguindo em direção Oeste até o cruzamento com a lateral Leste do 

Loteamento Jardim Independência e a Cota 20; do cruzamento da Cota 20 com 

lateral Leste do Loteamento Jardim Independência seguindo em direção 

Norte/Noroeste até o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos.  

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL - ZEITA 6, a área contida na poligonal entre o ponto desemboque do 

Córrego com Coordenadas N 6.994.997,3721 e E 744.530,2064 seguindo pelo Mar 

em direção Sudoeste até a projeção Norte a partir do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com a Rua Manoel Felipe da Silva; do encontro da 

projeção Norte a partir do cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com 

a Rua Manoel Felipe da Silva em direção Sul até o encontro com o cruzamento da 

Avenida Governador Celso Ramos com a Rua Manoel Felipe da Silva; do 

cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com a Rua Manoel Felipe da 

Silva seguindo pela Avenida Governador Celso Ramos em direção Nordeste até o 

cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com o Córrego de desemboque 

de Coordenadas N 6.994.997,3721 e E 744.530,2064; do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com o Córrego de desemboque de Coordenadas N 

6.994.997,3721 e E 744.530,2064 seguindo em direção Oeste pelo Córrego até o 

desemboque de Coordenadas N 6.994.997,3721 e E 744.530,2064. 

 

Art. 3º Altera e insere itens no Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 33, 

de 10 de junho de 2011, com suas alterações posteriores, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 1 - MUCON1, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

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

c) Taxa de ocupação do solo de 60% (sessenta por cento) da área do lote; 
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d) Recuo frontal de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro; 

e) Recuo mínimo de 10 metros em relação a linha preamar média – LPM. No 

caso de marinas, não haverá necessidade de recuos em relação a LPM; 

f) Recuo lateral e fundo de, no mínimo, 2,00 metros (dois metros); 

g) Número máximo de 02 (dois) pisos; 

h) Altura (gabarito) de 07 (sete) metros; 

i) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12 (doze) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 252m² (duzentos e cinqüenta e dois metros quadrados); 

j) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 2 - MUCON2, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) 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) Taxa de permeabilidade do solo de 5% (cinco 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 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; 

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, para edificações com 3 pavimentos, recuo mínimo de laterais e fundos 

de 2,00 (dois) metros. 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; 

f) Número de pavimentos máximo de 02 (dois) pisos, podendo chegar a 03 (três) 

pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo.  

g) Altura (gabarito) máxima de 09 (nove) metros, podendo chegar a 12 (doze) 

metros através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo; 

h) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12 (doze) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 288m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados). 

i) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 3 - MUCON3, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) 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; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 5% (cinco por cento) da área do lote; 
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c) Taxa de ocupação do solo de 75% (setenta e cinco por cento) da área do lote; 

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; 

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 7,50 metros (sete metros e cinquenta centímetros) 

incluindo a laje. Para os pavimentos acima dos 7,50 metros (sete 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; 

f) Número de pavimentos máximo de 04 (quatro) pisos, podendo chegar a 06 

(seis) pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo; 

g) Altura (gabarito) máxima de 14 (quatorze) metros, podendo chegar a 21 

(vinte e um) metros através da outorga onerosa do direito de construir ou 

transferência do potencial construtivo; 

h) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12 (doze) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 288m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados); 

i) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 4 - MUCON4, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) 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; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 5% (cinco 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 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; 

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 7,50 metros (sete metros e cinquenta centímetros) 

incluindo a laje. Para os pavimentos acima dos 7,50 metros (sete 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; 

f) Número de pavimentos máximo de 06 (seis) pisos, podendo chegar a 08 (oito) 

pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo; 

g) Altura (gabarito) máxima de 21 (vinte e um) metros, podendo chegar a 28 

(vinte e oito) metros através da outorga onerosa do direito de construir ou 

transferência do potencial construtivo; 
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h) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12 (doze) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 288m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados). 

i) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 5 - MUCON5, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

 

a) 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; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 5% (cinco 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 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; 

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; 

f) Número de pavimentos máximo de 08 (oito) pisos, podendo chegar a 10 (dez) 

pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo; 

g) Altura (gabarito) máxima de 28 (vinte e oito) metros, podendo chegar a 35 

(trinta e cinco) metros através da outorga onerosa do direito de construir ou 

transferência do potencial construtivo; 

h) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12 (doze) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 288m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados); 

i) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

A MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 6 - MUCON 6 apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) 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; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 5% (cinco 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 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; 
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e) Recuar 30 (trinta) metros do espelho d’água do mar em seu maior pico de 

maré, no caso de edificações destinadas para atividade de marinas não haverá 

necessidade de recuos.  

f) 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; 

g) Número de pavimentos máximo de 08 (oito) pisos, podendo chegar a 12 (doze) 

pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo; 

h) Altura (gabarito) máxima de 28 (vinte e oito) metros, podendo chegar a 42 

(quarenta e dois) metros através da outorga onerosa do direito de construir ou 

transferência do potencial construtivo; 

i) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12 (doze) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 288m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados). 

j) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

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) Taxa de permeabilidade do solo de 30% (trinta por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 50% (cinqüenta por cento) da área do lote; 

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. 

e) Recuo lateral e fundo de, no mínimo, 2,50 metros (dois metros e cinqüenta 

centímetros); 

f) Número de pavimentos máximo de 02 (dois) pisos, podendo chegar a 03 (três) 

pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 

potencial construtivo; 

g) Altura (gabarito) máxima de 07 (sete) metros, podendo chegar a 10,50 metros 

(dez metros e cinqüenta centímetros) através da outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo; 

h) Parcelamento do solo com lote mínimo de 600m² (Seiscentos metros 

quadrados), testada mínima de 20 (vinte) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 480m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados). 

 

A ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL - ZEITA 6, 

apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos para utilização com a finalidade 

apenas de marinas e obras públicas: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 1,0 (uma) vezes a área do lote; 
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b) Taxa de permeabilidade do solo de 35% (trinta e cinco por cento) da área do 

lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 50% (cinquenta por cento) da área do lote; 

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. 

e) Recuos laterais e fundos de 2,00 (dois) metros  

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

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

h) Não permitido o parcelamento do solo. 

 

A MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO ORIENTADA - MUO2, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a área do 

lote, utilizando-se do lote para edificações de pousadas, hotéis, flats, restaurantes 

e similares o coeficiente de aproveitamento passa a ser de 0,60 (zero vírgula 

sessenta) vezes a área do lote; 

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; 

c) Taxa de ocupação do solo de 15% (quinze por cento) da área do lote, 

utilizando-se do lote para edificações de pousadas, hotéis, restaurantes e similares 

a taxa de ocupação passa a ser de 30% (trinta por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal mínimo de 06 (seis) metros; 

e) Recuos laterais e fundos de 4,00 (quatro) metros  

f) Número de pavimentos máximo de 04 (quatro) pisos 

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

h) Parcelamento do solo com lote de 2.000m² (dois mil metros quadrados), 

testada mínima de 30 (trinta) metros para a via pública e Unidade autônoma 

mínima de 2000m² (dois mil metros quadrados). 

 

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

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,0 (duas) vezes a área do lote; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 80% (oitenta por cento) da área do lote; 

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. 

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;  

f) Número de pavimentos máximo de 06 (seis) pisos, podendo chegar a 08 (oito) 

pisos através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do 
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potencial construtivo; 

g) Altura (gabarito) máxima de 21 (vinte e um) metros, podendo chegar a 28 

(vinte e oito) metros através da outorga onerosa do direito de construir ou 

transferência do potencial construtivo; 

h) Parcelamento do solo com lote de 600m² (Seiscentos metros quadrados), 

testada mínima de 20 (vinte) metros para a via pública e Unidade autônoma 

mínima de 600 m² (Seiscentos metros quadrados). 

i) É obrigatório que o pavimento térreo contenha no mínimo 35% de sua área 

composta por salas comerciais. 

j) Para o caso de empreendimentos multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 

(duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 

 

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

 

(10) Respeitar recuos frontais da edificação e alinhamento das divisas do lote, 

ambos contados a partir do eixo da via, conforme seguintes critérios: a) Na 

Avenida Governador Celso Ramos, entre a BR 101 e a rótula de acesso à Rua 

Hironido Conceição dos Santos o recuo para o alinhamento da divisa é de 12,50m 

e para o alinhamento da edificação é de 16,50m; b) Na Avenida Governador Celso 

Ramos entre a Rótula que dá acesso à Rua Hironido Conceição dos Santos e a Rua 

Lucio José Airoso, o recuo para alinhamento do muro é de 9,50m e para o 

alinhamento da edificação é de 13,50m; c) Na Avenida Governador Celso Ramos 

entre Rua Lucio José Airoso e a Rua João Benedito Guerreiro, o recuo para 

alinhamento do muro é de 8,50m e para o alinhamento da edificação é de 12,50m; 

d) Em toda a extensão da Avenida Colombo Machado Salles, o recuo frontal é de 

9,50m para o alinhamento do muro e de 13,50m para o alinhamento da edificação; 

e) Em toda a extensão da Avenida Hironido Conceição dos Santos o recuo frontal 

é de 9,50m para o alinhamento do muro e de 13,50m para o alinhamento da 

edificação; f) Em toda a extensão da Avenida José Neoli Cruz o recuo frontal é de 

10,00m para o alinhamento do muro e de 14,00m para o alinhamento da 

edificação. 

 

Art. 4º Altera e insere itens no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 33, 

de 10 de junho de 2011, com suas alterações posteriores, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

ANEXO IV 

INCOMODIDADES ADMISSÍVEIS NOS ZONEMENTOS  

Macrozonas/Zonas/Setores/Eixos/semieixos Não 

Incômodo 

Incômodos 

Nível 1 

Incômodos 

Nível 2 

Macrozona Rural de Proteção Ambiental – MRPA Não 

permitido 

Não permitido Não permitido 

Macrozona Rural de Ocupação Orientada- MRO Permitido Não permitido Não permitido 
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Macrozona Urbana de Proteção Ambiental – MUPA Não 

permitido 

Não permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de \Ocupação Orientada 1 – MUO1 Permitido Não permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de \Ocupação Orientada 2 – MUO2 Permitido Não permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 1 – MUCON1 Permitido  Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 2 – MUCON2 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 3 – MUCON3 Permitido  Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 4 – MUCON4 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 5 – MUCON5 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 6 – MUCON6 Permitido Permitido Permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 1 – MUQ1 Permitido  Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 2 – MUQ2 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 3 – MUQ3 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 4 – MUQ4 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 5 – MUQ5 Permitido Permitido Não permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 6 – MUQ6 Permitido Permitido  Não permitido 

Macrozona Urbana de Industria e Serviços – MUIS Permitido Permitido Permitido 

Zona Especial Turística – ZET Permitido Permitido Permitido  

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental – 

ZEITA 

Permitido Permitido Não permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 1– 

ZEITA1 

Permitido Permitido Não permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 2 – 

ZEITA2 

Permitido Permitido Não permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 3 – 

ZEITA3 

Permitido Permitido Não permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 4– 

ZEITA4 

Permitido Permitido Não permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 6 - 

ZEITA6 

Permitido Permitido Permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 9 - 

ZEITA9 

Permitido Permitido Não permitido 

Zona Especial de Conservação Ambiental – ZECA Permitido Não permitido Não permitido 
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Zona Especial de Interesse Social – ZEIS Permitido  Permitido Não permitido 

Zona Especial de Ocupação Tradicional Permitido Não permitido  Não permitido 

Setor de Mineração – SEMIN Permitido Permitido Permitido 

Eixo de Serviços – ES Permitido Permitido Permitido 

Eixo de Acesso – EA Permitido Permitido Permitido 

Eixo Urbano – EU Permitido Permitido Não permitido 

 

 

Art. 5º Os demais dispositivos legais da Lei Complementar Municipal nº 33, de 

10 de junho de 2011, não modificados por esta Lei, permanecem inalterados. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Porto Belo - SC, aos 19 dias do mês de junho de 2019. 

 

 

 

 

EMERSON LUCIANO STEIN 

PREFEITO 


