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ANEXO III 
PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA A OCUPAÇÃO DO SOLO NAS MACROZONAS, ZONAS, SETORES E EIXOS 

Macrozonas / Eixos / Zonas Especiais / Setores Especiais 

Parâmetros para construção (9) Parâmetros de parcelamento (1) 

Coeficiente de aproveitamento Taxa de 
permeabilidade do 

solo (%) 

Taxa Máxima 
de Ocupação 

do Solo 

Recuos (m) N. pavimentos(un)/Gabarito(m) Lote mínimo(1) 
(m²) 

Unidade Autonoma 
Mínima 

Testada mínima 
(1) (m) 

Mínimo Básico Máximo(4) Frontal Laterais/fundos Básico Máximo (4) (42)    

Área de Proteção Ambiental – APA Definido pelo Plano de Manejo da APA municipal da ponta do Araçá 

Macrozona Rural de Proteção Ambiental – MRPA - 0 0 Não Edificante 

Macrozona Rural de Ocupação Orientada – MRO - 0,3 0,3 80 20 4 5 / 5 2 2 20000 20000 40 

Macrozona de Expansão Urbana 1 – MEU1 - 2,5(36) 4 (36) 15 75 4 0/0(2) (41) 8/28 (38) 12/42(38) 360 360 12 

Macrozona de Expansão Urbana 2 – MEU2 - 2,0 2,0 20 60 4 2/2 3/12 3/12 600 600 15 

Macrozona Urbana de Proteção Ambiental – MUPA(13) Definido pela elaboração da Reserva Particular de Patrimonio Natural (RPPN) 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 1 – MUO1 - 1,5 3,0 30 60 4 2,0/2,0 2/7 6/18 360 360 12 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 2 – MUO2 - 0,2(47) 0,2(47) 80(14) (48) 15 (49) 6 4/4 2/7 2/7 2.000 2.000 30 

Macrozona Urbana de Consolidação 1 – MUCON1(51) 0,1 1,0 1,0 10 60 4(26) 2,0/2,0 2/7 2/7 360 252 12 

Macrozona Urbana de Consolidação 2 – MUCON2(51) 0,1 1,5 1,5 5 75 4 0/0(46) 2/9 3/12 360 288 12 

Macrozona Urbana de Consolidação 3 – MUCON3(51) 0,1 2,5 4,0 5 75 4 0/0(2) (45) 4/14 6/21 360 288 12 

Macrozona Urbana de Consolidação 4 – MUCON4(51) 0,1 4,0 6,0 5 75 4 0/0(2) (45) 6/21 8/28 360 288 12 

Macrozona Urbana de Consolidação 5 – MUCON5(51) 0,1 5,0 7,0 5 75 4 0/0(2) (41) 8/28 10/35 360 288 12 

Macrozona Urbana de Consolidação 6 – MUCON6(51) 0,1 6,0 8,0 5 75 4(44) (52) 0/0(2) (52) (41) 8/28 12/42 360 288 12 

Zona Especial Turística – ZET - 1,5 1,5 30 50 4(44) 2,5/2,5 2/7 3/10,5(53) 600 480 20 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 1 – ZEITA1(7) - 1,0 1,0 35 50 4(26) 2,5/2,5 2/9(25) 2/9(25) NÃO PERMITIDO 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 2 – ZEITA2(7) - 1,0 1,0 35 50 4(26) 2,5/2,5(26) 2/9(25) 2/9(25) NÃO PERMITIDO 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 3 – ZEITA3 - 1,0 1,0 35 50 4(26) 2,0/2,0(26) 2/9(25) 2/9(25) NÃO PERMITIDO 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 4 – ZEITA4 - 1,0 1,0 35 50 4(26) 2,0/2,0(26) 2/9(25) 2/9(25) NÃO PERMITIDO 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 6 – ZEITA6(7) - 1,0 1,0 35 50 4(26) 2,0/2,0(26) 2/7 2/7 NÃO PERMITIDO 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 8 – ZEITA8 - 1,0 1,0 35 50 4(26) 2,0/2,0(26) 2/9(25) 2/9(25) NÃO PERMITIDO 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 9 – ZEITA9(29) - 1,0 1,0 25 60 3(26) 1,5/1,5(26) 2/9(25) 2/9(25) NÃO PERMITIDO 

Macrozona Urbana de Qualificação 1 – MUQ1 - 1,0 1,0 40 50 4 1,5/1,5 2/7 2/7 360 360 12 

Macrozona Urbana de Qualificação 2 – MUQ2 - 2,5(36) 4,0(36) 15 75 4 0/0(2) (50) LIVRE LIVRE 360 360 12 

Macrozona Urbana de Qualificação 3 – MUQ3 - 2,5(36) 4,0(36) 5 85 4 0/0(2) (50) 8/28(38) 20/70(12) (38) 360 360 12 

Macrozona Urbana de Qualificação 4 – MUQ4  3,0(36) 4,0(36) 5 85 4 0/0(2) (50) 8/28(38) 24/84(30) (38) 360 360 12 

Macrozona Urbana de Qualificação 5 – MUQ5  2,5(36) 3,0(36) 15 75 4 0/3(2) (50) LIVRE LIVRE 360 360 12 

Macrozona Urbana de Qualificação 6 – MUQ6 (35) - 2,5(36) 4,0(36) 5 85 4 0/0(2) (50) (54) 8/28(38) 30/105 (38) 360 360 12 

Semieixo Urbano – SEMIEIXO  3,0(36) 4(36) 5 85 4 0/0(2) (37) 8/28(38) 24/84 (38) 360 360 12 

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços – MUIS - 2,4 2,4 20 65 4 2,5/2,5 4/15 4/15 1000 1000 20 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS - 1,4 1,4 15/25(31) 60/70(31) 4 0/0(2) (41) 2/7 5/15(38) 125 125 5 

Zona Especial de Conservação Ambiental – ZECA Conforme parâmetros definidos nos Planos de Manejo e ZEEs 

Zona Especial de Ocupação Tradicional – ZEOT - 1,5 1,5 15 75 3 0/0(2) (45) 3/12,5(25) 3/12,5(25) 360 360 12 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental - 0,1 0,1 80 10 Parâmetros a serem definidos pelo Plano de Urbanização específico 

Eixo Urbano 1 – EU1 (35) 0,1 3,0(36) 4,5(36) 5 85 (10) 0/0(2) (37) (54) 20/70(38) 30/105(38) 360 360 12 

Eixo Urbano 2 – EU2 (35) 0,1 3,0(36) 4,5(36) 5 85 (10) 0/0(2) (37) 8/28(38) 24/84 (38) 600 600 20 

Eixo Urbano 3 – EU3 (40) (51) 0,1 2,0(36) 2,5(36) 10 80 (10) 0/0(2) (41) 6/21(38) 8/28 (38) 600 600 20 

Eixo Urbano 4 – EU4 (35) - 3,0(36) 4,5(36) 5 85 (10) 0/0(2) (37) 8/28(38) 24/84(30) (38) 360 360 12 

Eixo Orla (35) - 2,5(36) 4,5(36) 5 85 4 0/0(2) (43) 8/28(38) 24/84 (38) 360 360 12 

Eixo de Acesso (35) - 3,0(36) 4,5(36) 5 85 (10) 0/0(2) (37) 8/28(38) 24/84 (38) 360/1000(34) 360/1000(34) 12/20(34) 

Zona Especial de Ocupação do Valongo – ZEOV - 1,0 1,0 Parâmetros a serem definidos pelo Plano de Urbanização Específico 
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(1) Parâmetro deve ser considerado também para o caso de unidades autônomas de terreno de condomínios horizontais. 
 
(2) recuo mínimo obrigatório de 1,50 nas faces da edificação que apresentarem aberturas. 
 
(4) permitido através da outorga onerosa do direito de construir ou transferência do potencial construtivo. 
 
(7) Somente poderão ser edificadas obras destinadas a equipamentos públicos, bares, restaurantes, atividades gastronomicas e manutenção de atividades relacionadas à pesca artesanal. As demais edificações já existentes poderão 
ser objeto de reforma e manutenção, sem ampliação da área construída.  
 
(9) É proibido avanços laterais e fundos além dos recuos obrigatórios inclusive para sacadas. 
 
(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 a Rua Lucio José Airoso e a Rua João Benedito 
Guerreiro, o alinhamento do muro é de 8,50m e o alinhamento da edificação é de 12,50; 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 Rodovia 
SC 135 o recuo frontal é de 10,00m para o alinhamento do muro e de 14,00m para o alinhamento da edificação. 
 
(11) A taxa de permeabilidade entre 30% a 15% e a taxa máxima de ocupação do solo de 60% a 75% somente serão permitidas para edificações residenciais com, no mínimo, duas vagas de garagem por unidade privativa. 
 
(12) Números de pavimentos livres, nos casos de transferência do Potencial Construtivo. Com 21 ou mais pavimentos será observado recuo mínimo de 7,5 metros nos recuos laterais e fundos. 
 
(13) Ocupação permitida na MUPA apenas com a criação de RPPN, caso contrário a área deve permanecer non-edificante.  
 
(14) Deverá ser mantido no mínimo 40% de vegetação nativa, caso existente.  
 
(18) O mapa de macrozoneamento que faz parte do Plano Diretor tem função orientativa, o que predomina é o que está escrito nas Lei Complementares n° 33/2011, nº 34/2011 e anexo III. 
 
(20) Fica permitido o uso dos terraços, lajes e/ou assemelhados nos casos de recuos laterais e fundos obrigatórios, desde que permaneçam a descoberto e que se observe a altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetro) do entorno, 
e estas áreas a descoberta não contarão para o cálculo do índice de aproveitamento, e a platibanda de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) não contarão para a altura máxima permitida do embasamento. 
  

(22) Exclusivamente para os eixos, semi-eixos, eixo-orla, MUQ2, MUQ3, MUQ4, MUQ5, MUQ6 e MUCON`s nos casos em que não houver a compatibilidade do potencial construtivo máximo com o máximo de pavimentos permitidos, a 
diferença do potencial construtivo necessário poderá ser adquirido mediante outorga onerosa, ou seja para atingir o número máximo de pavimentos permitido.  

 
(24) O índice de aproveitamento acima de 1,50, a taxa de permeabilidade de 15% e a taxa máxima de ocupação do solo de 75%, serão permitidas para edificações incluidas no Programa Preservação e Recuperação da Identidade 
Açoriana, emitido pelo órgão competente ou para edificações destinadas a hotelaria. A outorga onerosa será aplicada mantendo-se a taxa de permeabilidade de 30% e a taxa máxima de ocupação do solo de 60%. 
 
(25) O gabarito máximo, neste caso, significa o ponto mais elevado da edificação como, por exemplo, a cumeeira do telhado ou a tampa da caixa d’água. 
 
(26) O recuo mínimo em relação a Linha de Preamar Média – LPM será de 10 metros. No caso de marinas, não haverá a necessidade de recuos em relação à LPM. 
 
(27) O índice de aproveitamento acima de 2,25, a taxa de permeabilidade de 15%, a taxa máxima de ocupação do solo de 75% e o número de pavimentos máximo de 4 somente serão permitidos para edificações com o seguinte 
padrão mínimo: edificações residenciais com, no mínimo: 80 metros quadrados de área útil privativa por unidade habitacional, 2 quartos, sendo um suíte e duas vagas de garagem por unidade ou para edificações destinadas a 
hotelaria. 
 
(28) Parâmetros aplicáveis quando respeitada uma distância mínima de 50 metros em relação ao espelho d’água do Oceano Atlantântico. 
 
(29) O recuo mínimo em relação ao espelho d’água do Oceano Atlantântico será de 5 metros. 
 
(30) Números de pavimentos livres, nos casos de transferência do Potencial Construtivo. Com 25 ou mais pavimentos será observado recuo mínimo de 7,5 metros nos recuos laterais e fundos. 
 
(31) A taxa de permeabilidade de 15% e a taxa máxima de ocupação do solo de 70% aplicam-se para lotes com até 250,00 m2. Para lotes maiores aplicam-se, respectivamente, as taxas de 25% e 60%. 
 
(32) No anel viário formado pelas avenidas Hironido Conceiçãos dos Santos, Governador Celso Ramos, Senador Atílio Fontana e Almirante Fonseca Neves, somente serão permitidas edificações residências com 5 ou mais pavimentos 
quando, no pavimento térreo, no mínimo, 30% (trinta por cento) de sua área for destinadas a salas comerciais. 
 
(34) Os lotes de frente para o Eixo de Acesso, deverão obrigatoriamente ter no mínimo 1.000,00 m² e testada mínima de 20 m. Os lotes que não estiverem de frente para o Eixo de Acesso deverão obrigatoriamente ter no mínimo 
360,00 m² e testada mínima de 12 m. (Redação dada pela Lei Complementar nº 99/2018 
 
(35) Para edificações multifamiliares é obrigatório que o pavimento térreo tenha no mínimo 30% de lojas comerciais. 
 
(36) Não contarão para o indice de aproveitamento os pavimentos destinados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais dentro do volume com recuo zero e até mais 1 pavimento destinado exclusivamente para 
lazer. 
 
(37) Permitido recuo 0,00 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 18,50m (dezoito metros e cinquenta centímetros). Para edificações acima deste limite, o recuo das divisas de laterais e fundos respeitarão a 
distancia mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) + 0,20m (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes pavimentos sejam voltados exclusivamente para garagens, 
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e/ou lazer e/ou lojas comerciais. 
 
(38) 1 (um) pavimento destinado exclusivamente a lazer não contará para a quantidade total de pavimentos. Não contarão também para o número de pavimentos, aqueles destinados à garagem e/ou lazer e/ou lojas comerciais 
contidos dentro do volume permitido com recuo 0,00 (zero) 
 
(40) Para edificações multifamiliares é obrigatório que o pavimento térreo tenha no mínimo 35% de lojas comerciais. 
 
(41) Permitido recuo 0,00 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 10,50m (dez metros e cinquenta centímetros). Para edificações acima deste limite, o recuo das divisas de laterais e fundos respeitarão a distancia 
mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) + 0,20m (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação. 
 
(42) As edificações situadas dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do Perequê e com altura total superior a 58 (cinquenta e oito) metros deverão respeitar o limite do cone de sombra. 
 
(43) Permitido recuo 0,00 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 16,00m (dezesseis metros). Para edificações acima deste limite, o recuo das divisas de laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros) + 0,20m (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes pavimentos sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas 
comerciais. 
 
(44) O recuo frontal para a Avenida Governador Celso Ramos deverá ser tomado em relação ao eixo da via e será de 8,5m (oito metros e cinquenta centímetros) para o alinhamento do muro e 12,50 (doze metros e cinquenta 
centímetros) para a edificação. 
 
(45) Permitido recuo 0,00 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros). Para edificações acima deste limite, o recuo das divisas de laterais e fundos respeitarão a distancia 
mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) + 0,20m (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação. 
 
(46) Permitido recuo 0,00 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 4,00m (cinco metros e cinquenta centímetros). Para edificações com salas comerciais no pavimento térreo, será permitido recuo 0,00 (zero) nas 
divisas laterais e fundos até a altura máxima de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros) para construção de mezaninos. Recuos laterais e fundos de, no mínimo, 1,50m (um metros e cinquenta centímetros) nas faces que 
apresentarem aberturas para edificações até 02 (dois) pavimentos. Recuos laterais e fundos de, no mínimo, 2,00 (dois) metros para edificações de 03 (três) pavimentos. 
 
(47) Edificações comprovadamente voltadas à hospedagem turística poderão utilizar coeficiente de aproveitamento de 0,6 (zero vírgula seis) vezes a área do lote 
 
(48) Edificações comprovadamente voltadas à hospedagem turística poderão utilizar taxa de permeabilidade mínima de 50% 
 
(49) Edificações comprovadamente voltadas à hospedagem turística poderão utilizar taxa de ocupação máxima de 30% 
 
(50) Permitido recuo 0,00 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 13,50m (treze metros e cinquenta centímetros). Para edificações acima deste limite, o recuo das divisas de laterais e fundos respeitarão a distancia 
mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) + 0,20m (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes pavimentos sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer 
e/ou lojas comerciais. 
 
(51) Para edificações multifamiliares é obrigatório no mínimo 02 (duas) vagas de garagem por unidade habitacional. 
 
(52) Recuo mínimo de 30 metros em relação ao 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 em relação ao espelho d’água. 
 
(53) Edificações comprovadamente voltadas à hospedagem turística poderão ter o número máximo de pavimentos de 06 (seis) pisos, e altura máxima de 21 (vinte e um) metros 
 
(54) Edificações com 25 (vinte e cinco) ou mais pavimentos deverá obecer o recuo mínimo de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros). 
 
 


